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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2021-06-23 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-06-01 
 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-06-15 
 Protokoll årsstämma Svensk kollektivtrafik 2021-05-25 
 Regionsamverkan Sydsveriges årsmötesprotokoll maj 2021 

 
Inkomna handlingar 

 
 Kommunals synpunkter, medskick till budget 2021-06-07 
 Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF förslag till budget 2022 
 Tillväxtverket, insatser och resultat 2020  

 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalt-tillvaxtarbete/kunskap-
och-lardomar/insatser-och-resultat-2020.html 

 RJL 2021/1361 Skrivelse från medborgare 2021-06-16 gällande busslinjer i Vetlanda 
Utgående skrivelser 

 
 

Regeringsbeslut 
 

 Regeringens skrivelse 2021/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling SKR i hela 
landet 2021-2030 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 

RJL 2021/17
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2021-06-23 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
TIM/RD 
4.1.4 

Vidaredelegation, tilläggs/ändringsbudget RJL 2021/131 2021-05-27 Maria Berghem 

     
     
     
     
     
     

RJL 2021/13
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Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser Maj 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.5257 I Skattelättnad för cykelförmån Siv Kullberg 

2021-05-03  Finansdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1030  Remiss Skattelättnad för cykelförmån Fi/01840 
Svar senast 2021-06-28 

REMISS 

2021.5449 I Försörjningskrav vid anhöriginvandring Siv Kullberg 

2021-05-07  Riksdagsförvaltningen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1087  Remiss - Försörjningskrav vid anhöriginvandring 
RJL avstår från yttrande 

REMISS 

2021.5676 I Hälsoekonomisk utvärdering av 
pneumokockvaccination som ett 
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år 
och äldre. Bilaga 1 

Laura Habib 

2021-05-12  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1116  Remiss -Ppneumokockvaccination som ett 
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år 
och äldre 
Svar senast 2021-06-15 

REMISS 

2021.5801 I Delar av betänkandet Stärkt planering för en 
hållbar utveckling 

Siv Kullberg 

2021-05-18  Finansdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1134  Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt 
planering för en hållbar utveckling 
Svar senast 2021-09-13 

REMISS 

2021.6118 I Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad Erik Bromander 
2021-05-24  Värnamo kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1185  Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Svar senast 2021-08-23 

REMISS 

2021.6121 I Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens 
föreskrifter och  
allmänna råd (TSFS 2018:98) om användning 
och  
utformning av luftrum och flygprocedurer;  

Siv Kullberg 

2021-05-25  Transportstyrelsen Sjö- och luftfart RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1186  Remiss om förslag till ändring av 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2018:98) om användning och 

REMISS 
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utformning av luftrum och flygprocedurer; 
Återkallad av Transportstyrelsen 2021-05-31 

2021.6149 I Förslag om förändring av de enskilda vägarna 
16294,1 och 16294,2 till allmän väg, Jönköpings 
kommun, Jönköping län 

Peter Friberg 

2021-05-25  Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1196  Remiss enskild väg till allmän väg tpl Rogberga 
Svara senast 2021-06-30 

REMISS 

2021.6155 I Förslag till utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad 

Peter Friberg 

2021-05-26  Linköpings kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1198  Remiss - Förslag till utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad 
Svar senast 2021-08-29 

REMISS 

2021.6172 I Cykelleder för rekreation och turism 2021 Erik Bromander 
2021-05-26  Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2021/1202  Remiss - Cykelleder för rekreation och turism 

2021 
Svar senast 2021-07-02 

REMISS 
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Promemoria Maj 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.5706 U Promemoria Skattelättnad cykelförmån - 
Yttrande 

Lena Strand 

2021-05-17  Finansdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1030  Remiss Skattelättnad för cykelförmån Fi/01840 YTTRANDE 

2021.5766 U Beslut NTIM 2021-05-04 
Remiss av promemorian - Ändringar i 
vägsäkerhetslagen 

Linda Byman 

2021-05-17   RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/295  Remiss av promemorian Ändringar i 
vägsäkerhetslagen 

BESLUT 

2021.5767 U Beslut NTIMP 2021-04-20 
Remiss av promemorian - Ändringar i 
vägsäkerhetslagen 

Linda Byman 

2021-05-17   RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/295  Remiss av promemorian Ändringar i 
vägsäkerhetslagen 

BESLUT 

2021.5768 U Remiss av promemorian - Ändring av 
vägsäkerhetslagen 

Emil Hesse 

2021-05-17  Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/295  Remiss av promemorian Ändringar i 
vägsäkerhetslagen 

MISSIV 
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Motioner Maj 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.5392 I Motion om delägarskap i Jönköping Airport Lena Strand 

2021-05-06  Sverigedemokraterna RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1073  Motion - Delägarskap i Jönköping Airport MOTION 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Digital konferens, EU:s fonder och program, 29 september. 
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 

 Digitaliseringsseminarium, den 19 augusti. 
Presidiet beslutar att presidiet ges möjlighet att delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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NÄRTRAFIK I JÖNKÖPINGS LÄN 

I detta dokument sker en genomlysning och utvärdering av Närtrafiken i Jönköpings län 
under åren 2014-2017. 
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SAMMANFATTNING 
Här följer en beskrivning av närtrafikens framväxt i Jönköpings län – från kompletteringstrafik 
och olika regelverk i alla kommuner till ett gemensamt regelverk och skatteväxling.  

Här finns även flera tankar kring hur närtrafiken kan utvecklas vidare och några konkreta 
exempel presenteras i detta dokument. 

 

1. HISTORIK 
Närtrafik så som vi idag definierar den kan sägas ha sin början i vårt län år 2005 i Sävsjö 
kommun som ville ersätta den befintliga kompletteringstrafiken som byggde på enstaka fasta 
turer med taxifordon som erbjöds till de boende i kommunen som saknade linjelagd 
kollektivtrafik. De flesta av länets kommuner hade vid denna tid kompletteringstrafik som ofta 
var separat upphandlad vid sidan om kommunal skolskjuts och andra transporter i kommunal 
regi. 

Länstrafiken och Sävsjö kommun valde att titta på ett nystartat projekt i Laholms kommun 
som senare kom att genomgå omfattande förändringar då man satt ambitionsnivån för högt i 
förhållande till avsatta budgetmedel. 

Med erfarenheten av följderna av att sätta ambitionsnivån för högt antogs ett regelverk med 
begräsningar vad gällde tidfönster då det gick att resa samt vilka som hade möjligheten att 
beställa resa. Tanken var att kunna göra systemet generösare med tiden då man haft tid på 
sig att se hur systemet utnyttjades. Att öka tillgängligheten succesivt bedömdes lättare än att 
behöva dra ned på verksamhet som ökat i större omfattning än budgeterat. 

Finansieringen delades i projektets start mellan Länstrafiken och kommunen. Länstrafikens 
kostnad täcktes av besparingar genom nedläggning av viss lågfrekvent trafik. 

Sävsjö kommun startade närtrafik 17 oktober 2005. Inför uppstarten skickade kommunen ut 
informationsbroschyrer till alla invånare som var berättigade närtrafik. Resornas beställds 
hos Länstrafikens Serviceresor och samordnas med färdtjänst- och sjukresor 

Några år efter att Sävsjö kommun startat upp Närtrafik så visade även Habo och Tranås 
kommuner intresse av att byta kompletteringstrafik mot Närtrafik. Tillsammans med 
Länstrafiken startades ett projekt med nära samarbete för en trafikstart med liknade 
regelverk som Sävsjö. 

Tranås kommun startade upp närtrafiken i 15 juni 2009. Regelverket byggde på Sävsjös 
regelverk men man utökade också till att omfatta orter som även hade viss kollektivtrafik. 

Den 1 mars 2011 startade närtrafiken i Habo och regelverket byggdes också på regelverket i 
Sävsjö. 

Därefter var det flera kommuner som visade intresse för att byta kompletteringstrafik mot det 
nya konceptet närtrafik. Den 1 januari 2012 startade Gnosjö kommun, den 1 maj 2012 
startade Jönköpings kommun. Här gjorde Jönköpings kommun ett arbete med att förse JLT 
med tillstånd för de som var berättigad närtrafik. Den 1 januari 2013 startade Gislaveds 
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kommun och den 1 maj 2013 startade Värnamo kommun. Värnamo kommun gjorde samma 
upplägg som Jönköpings kommun som försåg Länstrafiken med tillstånd. År 2014 införs 
närtrafik i hela Jönköpings län med likvärdigt regelverk. 

2. ÖVERTAGANDE OCH LÄNSÖVERGRIPANDE 
I samband med diskussionerna kring skatteväxling mellan landsting och länets samtliga 
kommuner avseende myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst och dess 
trafikkostnader togs även frågan upp om närtrafiken skulle ingå i skatteväxlingen. 
Kommunerna och Landstinget enades om att så skulle ske. 

Sedan januari 2014 omfattas samtliga kommuner (13st) i Jönköpings län av närtrafik i 
Länstrafikens regi med ett gemensamt regelverk.  
Dessförinnan hade sju av kommunerna infört närtrafik i samarbete med Länstrafiken men 
med skillnader i respektive regelverk. Övriga kommuner hade någon form av begränsad 
kompletteringstrafik. Regelverket är sedan 2014 gemensamt och lika för alla kommuner. 
 

3. REGELVERKETS FRAMVÄXT 
Som tidigare nämnts under avsnittet 1. HISTORIK var det första regelverket för Sävsjö 
kommun skapat med erfarenhet av de försök till trafiklösningar som gjorts på annat håll i 
Sverige där man startat med ett mycket generöst regelverk och sedan tvingats begränsa 
möjligheterna på grund av oplanerad kostnadsutveckling. 

I samband med ovan beskrivna länsövergripande införande av närtrafiken upplevde några 
kommuner att man fick ett mindre generöst regelverk med begränsningar. Exempel på dessa 
begränsningar var färre antal resor samt att orter som tidigare omfattats av Närtrafik inte 
längre gjorde detta. Flera kommuner som tidigare haft begränsad kompletteringstrafik eller i 
något fall helt saknat detta upplevde en standardhöjning genom närtrafikens införande.  

Ett antal kommuner fick genom det länsövergripande regelverket ett bättre utbud av trafik än 
vad som varit fallet innan genomförandet. 

Nuvarande regelverk, se Bilaga 2. 

 

4. NÄRTRAFIK SOM ”PROBLEMLÖSARE” 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet pekas det på vikten av att kunna omfördela 
resurser inom den allmänna kollektivtrafiken för att kunna öka resandet i de stråk som har en 
god resandepotential. När detta sker skapas områden som i princip helt saknar linjelagd 
kollektivtrafik i vanlig mening.   

Närtrafiken är då ett verktyg för att kunna ge elementär tillgång till samhällsservice för de 
boende i områdena som blir utan eller redan innan saknar linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken 
stöttar även den linjelagda kollektivtrafiken under sommarmånaderna då resandet viker så 
kraftigt på ett antal mindre linjer att trafiken ställs in på desamma. 
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Synpunkter förekommer emellanåt kring att det saknas möjligheter till arbets- eller 
skolpendlingsmöjligheter vilket närtrafiken inte varit avsedd att ersätta. Närtrafiken används 
trots detta ibland till arbets- eller skolpendling då en del kunder har annorlunda tider inom 
skola eller arbete. Begränsningen i antal resor gör att detta hittills inte påverkat efterfrågan i 
någon större omfattning. 

  

5. FÖR- OCH NACKDELAR MED NUVARANDE SYSTEM 

5.1 Kundperspektiv 

5.1.1 Fördelar 
• Kunden kan nå samhällservice och fritidsaktiviteter på ett smidigt sätt. För ungdomar 

är resandet mycket förmånligt om ungdomskort används. 
• Systemet upplevs som rättvist då landsbygdsbefolkningen utan tillgång till linjelagd 

kollektivtrafik får ta del av samhällets satsning på kollektivtrafik. 
• Systemet möjliggör sena resor på vardagar och helger i en utsträckning som inte 

finns i de delar av landsbygden som har ett glest trafikerat linjenät. 
• Kunder som åker närtrafik har en högre servicegrad och hämtas i anslutning till 

bostad och körs sedan till exakt önskad adress.   
 

5.1.2 Nackdelar 
• Orter som saknar kollektivtrafik på helger och kvällar kan inte använda närtrafiken då 

de räknas som trafikförsörjda med ordinarie linjenät. 
• Kunder som vill åka mellan orter på landsbygden ges inte denna möjlighet genom 

närtrafiken. 
• Sommarstugeägare och tillfälliga besökare som exempelvis turister kan inte ta del av 

närtrafiken detta då man ska vara skriven på adressen för att kunna utnyttja 
närtrafiken. 

• Gränsdragning för vem som är berättigad till närtrafik kan vara svår att förklara på ett 
pedagogiskt vis. Exempelvis kan en av två grannar vara berättigad medan den andra 
inte är det på grund av närhet till linjelagd kollektivtrafik. 
 

5.2 Administration 

5.2.1 Fördelar 
• Administrativt stödsystem ger upplysning om att kunden har rest mer än 6 ggr/vecka  
• Administrationen upplever det som bra och enkelt med ett lika regelverk i hela länet  

jämför med det regelverk som gällde före år 2014. 
 

5.2.2 Nackdelar 
• Vid bokning av resa finns ett administrativt stödsystem som ger viss vägledning om 

kunden är berättigad närtrafik. Systemet ger dock inget 100% stöd, dvs  i vissa fall 

17



Utvärdering Närtrafik i Jönköpings län  2018-06-01   7(21) 

 

 
krävs manuell handpåläggning för ny kund som reser. Det är ett osäkerhetsmoment i 
att bevilja någon en resa som egentligen inte är berättigad. Det är även tidskrävande 
när en kund ska resa första gången. 

• Det saknas administrativt stöd för vart kunderna får åka. Frågeställningar  som finns 
är exempelvis vilken ort är närmaste tätort med samhällsservice. 

• Kunderna har många viljor och åsikter om vart man borde får åka. Detta leder till 
långa samtalstider vilket kan medföra att färdtjänstkunder får vänta längre innan man 
kan göra sin beställning. 

• Kunder kan åka till valfri adress inom tätort/kommunort. För administrationen hade 
det underlättat med fördefinierade platser, exempelvis hållplatser och stationer för 
linjetrafiken. 

• Mycket begränsad tillgång på fordon i vissa tidlägen. 
• För kunder som har köpt ett ungdomskort saknas ett effektivt administrativt stöd för 

att se att kortet är giltigt. 
• Det är också möjligt att resa till fritidsanläggningar som ligger i anslutning till tätort 

(max 3 km utanför tätort). Detta blir ibland svåra gränsdragningar, vad är en 
fritidsanläggning samt avstånd från tätort. 
 

6. KUNDSYNPUNKTER   
Under 2016 inkom 65 synpunkter på närtrafiken för ca19.300 resor och 2017 inkom 17 
synpunkter för ca 19.000 resor. Antal totalt utförda Serviceresor 2016 var 669.000 resor och 
2017 681.000 resor. 

Nedan tas exempel upp på synpunkter som berör regelverk och avgifter. Andra synpunkter 
berör förarbeteende, upplevda förseningar och andra händelser kopplade till utförandet. 
Dessa synpunkter kan sägas tillhöra driften av verksamheten och påverkas inte i någon 
större utsträckning av regelverk eller prissättning. Även positiva omdömen kring närtrafiken 
inkommer till Länstrafiken vilket exemplifieras under ”övrigt”. 

 

Typ av synpunkt (2016) Andel i % 
Regelverket 21% 
Prissättning 21% 
Föraren/trafikföretaget 18% 
Försening (vid hämtning) 17% 
Samåkning 8% 
Övrigt 15% 

 

 

6.1 Synpunker avseende regelverket: 
• Ha tillgång till närtrafik på helger då kollektivtrafik finns på vardagar men inte på 

helgen. 
• Avstånd till hållplats borde vara max 500m för att få närtrafik. 
• Närtrafik ska finnas även för besökare, turister och sommarstugeägare. 
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• Kunna åka till valfri ort eller plats inom kommunen och till ”ridhus på landet”. 
• Närtrafik ska även gälla för alla kommunens mindre tätorter så man kan komma till 

kommunhuvudorten. 
• Närtrafik ska gälla hela dagen och hela helgen eller utökade tider jämfört med idag. 
• En by har <1 km till hållplats och grannbyn har >1 km. Alla fordon passerar förbi 

husen med <1 km och då borde alla få åka med när fordonen ändå passerar. 
 

6.2 Synpunkter på prissättning: 
• Koppling med köpt ungdomskort och närtrafik fungerar inte. 
• Felaktigt pris. 

 
Kommentar från JLT: 
Biljettsystemet och systemet för Serviceresor är två helt olika system som inte har 
någon koppling till varandra och detta medför svårighet när resor ska bokas för 
ungdomar med ungdomskort. Rutinerna har förbättrats flertalet gånger under året 
men fortfarande är det ingen bra administrativ lösning för de som ska boka resa.  
T.ex. kort som laddas via ” mina sidor” måste aktiveras vid en fysisk kortläsare innan 
det kan användas inom närtrafiken. Risk kvarstår att det kan bli fel för ungdom med 
ungdomskort. 
 

6.3 Kundsynpunkt - övriga 
• Toppen och bra med närtrafik 
• Allt fungerar alltid perfekt när det gäller närtrafik. 
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7. RESANDEUTVECKLING och STATISTIK 
Nedan redovisas antal kilometer som kunden reser, dvs resa från A till B. 

Sammanställningen är gjord per kommun. För 2014 och framåt är regelverket gemensamt för 
samtliga kommuner.  

Snittresan har blivit något längre varje år i de flesta kommunerna. 

Snittlängd 
(Km) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aneby     15.97 15.85 15.55 16.76 
Eksjö 12.60 13.34 16.50 16.96 18.00 17.39 
Gislaved 8.19 19.15 20.43 21.71 21.50 22.38 
Gnosjö 9.32 11.17 10.17 9.63 8.96 10.60 
Habo 17.95 13.84 15.02 18.83 16.98 18.64 
Jönköping 22.27 21.29 19.62 18.92 20.58 20.64 
Mullsjö     9.48 8.96 7.90 9.39 
Nässjö 11.26 10.80 16.33 16.50 17.60 17.33 
Sävsjö 16.14 17.18 15.83 15.86 16.09 15.44 
Tranås 15.93 14.68 15.60 15.57 15.24 15.37 
Vaggeryd 11.47 11.13 13.24 12.42 12.72 14.52 
Värnamo 23.55 16.74 16.52 16.40 16.00 16.26 
Vetlanda 28.07 22.10 21.88 21.37 21.71 21.35 
Summa 16.00 16.40 18.50 18.00 18.96 18.96 

 

Antalet resor per kommun redovisas nedan. Från år 2014 avses ett gemensamt regelverk för 
hela länet. Några kommuner har minskat resande vid jämförelse 2013/2014. Orsaken är att 
dessa kommuner hade ett generösare regelverk jämfört med det gemensamma regelverket. 

Även efter år 2014 varierar antalet resor inom respektive kommun och orsakerna kan vara 
många. Periodvis åker få kunder många resor vilket påverkar antalet. 
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Antal 

resor i 
närtrafiken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aneby 0 0 248 368 159 91 
Eksjö 441 376 407 455 574 534 
Gislaved 83 1351 1570 1151 955 905 
Gnosjö 108 150 214 226 140 137 
Habo 351 155 122 128 117 309 
Jönköping 1040 2120 3587 4626 6184 5921 
Mullsjö 0 43 54 108 41 18 
Nässjö 287 202 285 549 840 1405 
Sävsjö 944 1376 1058 1069 1154 990 
Tranås 2814 3114 1628 1682 1309 1195 
Vaggeryd 1583 1652 1004 840 718 801 
Värnamo 132 1451 3298 3152 2647 2515 
Vetlanda 288 237 2614 3689 4486 4148 
Summa 8071 12227 16089 18043 19324 18969 

 

8. KOSTNADSBILD  
Kostnad per resa fördelat per kommun.  

Kostnad/resa 
i kronor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2013/2014 
i % 

2014/2015 
i % 

2015/2016 
i % 

2016/2017 
i % 

Aneby     198 194 186 207   -2% -4% 11% 
Eksjö 189 208 204 207 220 216 -2% 1% 7% -2% 
Gislaved 146 271 245 255 256 275 -10% 4% 1% 7% 
Gnosjö 146 175 154 152 139 156 -12% -1% -8% 12% 
Habo 227 199 181 218 200 224 -9% 20% -8% 12% 
Jönköping 289 266 232 223 241 251 -13% -4% 8% 4% 
Mullsjö     125 129 111 121   3% -13% 9% 
Nässjö 179 186 207 199 208 218 12% -4% 5% 5% 
Sävsjö 215 238 200 196 200 196 -16% -2% 2% -2% 
Tranås 224 217 201 197 190 194 -7% -2% -3% 2% 
Vaggeryd 200 206 173 161 160 188 -16% -7% -1% 17% 
Värnamo 300 239 205 200 194 203 -14% -2% -3% 5% 
Vetlanda 342 297 263 252 258 267 -11% -4% 2% 3% 
Summa 227  234  221  217  227 235  -6% -2%  5%  4% 
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Utifrån kostnadsfördelning per resa redovisas här den totala kostnaden för närtrafiken 
fördelat på kundens folkbokföringsadress i respektive kommun. 

 

Kostnad 
per 
kommun i 
kronor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aneby 0 0 49209 71428 29521 18824 
Eksjö 83190 78312 83058 94012 126565 115564 
Gislaved 12146 366165 384273 293255 244791 249320 
Gnosjö 15736 26182 33005 34371 19512 21423 
Habo 79563 30796 22119 27925 23358 69253 
Jönköping 300903 564720 833962 1031414 1490424 1484919 
Mullsjö 0 0 6773 13887 4563 2184 
Nässjö 51471 37482 59079 109135 174540 306412 
Sävsjö 203100 327350 211945 209643 230481 193817 
Tranås 629217 676839 327513 331191 248938 231474 
Vaggeryd 316186 340517 173522 135303 115047 150331 
Värnamo 39554 346739 676914 631955 514603 511656 
Vetlanda 98602 70402 687286 931169 1159265 1107598 
Summa 1829670 2865503 3548659 3914688 4381607 4462776 

 

 

9. TEKNISKT STÖD VID BOKNING 
Som administrativt stöd för att veta vilka kunder som är berättigad närtrafik kan sökning ske 
via en kartsökningsfunktion på Länstrafikens hemsida. (se www.jlt.se och under rubrik 
Närtrafik). Kartfunktionen täcker merparten av adresserna men manuell kontroll måste ske i 
varje enskilt fall för att säkerställa kvaliteten. I kartfunktionen visas om man är berättigad resa 
eller inte och sedan sker manuell kontroll för vilken plats som är närmaste tätort/ 
kommunhuvudort. Kartfunktionen visar även närmaste hållplats och vilka linjer som trafikerar 
denna hållplats. 

Resan bokas sedan i ett bokningssystem (PASS) som också används för bokning och 
planering av färdtjänst- och sjukresor. 

 

10. FRAMTIDA SYSTEMUTVECKLING VID BOKNING AV RESA 
Vid bokning av resa i närtrafiken är det i dagsläget som ovan beskrivet en hel del 
handpåläggning av administrativ karaktär. Önskvärt vore att ta fram ett systemstöd i form av 
kartbaserad beställningsfunktion.  Länstrafiken överväger möjligheten att införskaffa ett 
system av den karaktär som ovan beskrivs. Då detta sammanfaller med behov inom den 
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allmänna kollektivtrafikens planeringsfunktioner bör en gemensam lösning eftersträvas inom 
Länstrafikens verksamheter. 

11. NÄRTRAFIK I ANDRA LÄN   
Flera län runt Jönköpings län har närtrafik i någon form. Regelverken är relativt komplicerade 
och man uppmanas på vissa hemsidor att ringa beställningscentralerna för mer information. 

Östergötland har ett liknande system med närtrafik som Jönköpings län, de har dock ett 
generösare regelverk för vem som får åka. Man har inte koppling till att man ska vara skriven 
på adressen man åker från/till vilket gör att personer på besök i eller inom länet kan ta sig 
till/från platser som saknar linjetrafik. De har ett något mindre generöst regelverk vad gäller 
avstånd till hållplats för att erhålla närtrafikresa. 

Kalmar län har en variant på närtrafik som bygger på fasta anropsstyrda turer inom vissa 
geografiska områden. Närtrafiken är öppen för alla även för besökare till adresser utanför det 
ordinarie kollektivtrafiknätet. Tidtabellerna ligger i ungefär samma tidsfönster som 
Jönköpings läns tider. 

Hallands län har ett system som bygger på att man har sin bostad mer än två kilometer från 
en hållplats eller att avgångarna på tillgänglig kollektivtrafik är mycket glesa. Man kan då åka 
anropsstyrt mellan kl. 8-17 på vardagar till hållplats i ett samhälle i närheten. Antal resor är 
begränsat till 20 enkelresor per månad. Man kan använda tjänsten om man bor mer än en 
vecka på adressen som är berättigad till närtrafik. 

 

12. BEHOV ATT JUSTERA REGELVERKET 
Då närtrafiken ska vara en del av och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken är det 
viktigt att närtrafiken knyts till den infrastruktur som hänger ihop med den allmänna 
kollektivtrafikens såsom bytespunkter och hållplatser. 

Genom att förändra regelverket så att målpunkt med närtrafiksresa alltid ska vara hållplats 
eller bytespunkt i den allmänna kollektivtrafiken klargörs kopplingen mellan trafikslagen. 

 

12.1 Justerat regelverk 
Nedan beskrivs exempel på konsekvenser av att regelverket ändras så man åker till/från 
hållplats i tätort/kommunhuvudort samt att tiden justera till starttid kl. 0930 vardagar i 
stället för som idag kl. 0900 på grund av hög beläggningsgrad för färdtjänst- och 
sjukresor. 

• Ungdomar som exempelvis åker till ridskola eller verksamhet utanför tätort med 
allmän kollektivtrafik kan komma att få något längre att gå då resan går till närmsta 
hållplats vid verksamheten. Verksamheter finns med mycket lång till hållplats, dessa 
kommer med detta upplägg vara svåra att nå med närtrafik. 
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• Äldre som åker till affär/service kan komma att få något längre gångavstånd än med 

dagens regelsystem. 
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12.2 Förslag på justerat regelverk - NÄRTRAFIK 

 

12.2.1 Vart och när kan jag resa?  
Du som bor på landsbygden och är folkbokförd på adressen och har längre än 1 km till 
busshållplats har rätt till Närtrafik. Om du bor i en tätort och har mer än 1km till 
busshållplats är du inte berättigad till Närtrafik. Närtrafiken ger rätt till resa mellan bostad 
utanför tätort och hållplats/bytespunkt i närmaste tätort inom kommunen, alternativt 
hållplats/bytespunkt i kommunhuvudorten.  
 
Du kan resa vardagar kl. 09.30–13.00 och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och 
helgdagar mellan kl. 15.00–22.00. Du kan även åka till närmsta hållplats längs 
Länstrafikens buss-och tåglinjer. Bor du nära läns- eller kommungräns kan du resa till 
hållplats/bytespunkt i närmaste tätort i grannkommunen/grannlänet och resan får vara 
max 30 km från folkbokföringsadressen. Sommarstugeägare, personer på besök och 
turister kan inte använda närtrafiken.  

 

12.2.2 Hur beställer jag min resa?  
Resan ska beställas via Länstrafikens Serviceresor, 020-77 76 66 någon eller några 
dagar i förväg men senast två timmar innan resans genomförande.  

 

12.2.3 Vad kostar resan?  
Prissättning av resa sker utifrån Länstrafikens ordinarie priser för linjetrafik. För 
närvarande kostar en resa inom 1-2 zoner 65kr, (följer linjetrafikens pris för 2 zoner). 
Betalning kan ske kontant eller med bank- eller kreditkort. Föraren är skyldig att högst 
växla 100kr. Reskassa eller månadskort gäller inte - undantag är aktiverat ungdomskort. 
(Barn=ungdomspris 2 zoner) 

 

12.2.4 Övrigt  
• I närtrafik kan du resa upp till 6 enkelresor/vecka.  
• Samordning av resandet kan komma att ske med annan samhällsbetald trafik, 

exempelvis färdtjänst.  
• Viss förskjutning av önskad tid kan ske när resan bokas.  
• Avtalad hämttid ska hållas. Hämtning kan ske 5 minuter före och 10 minuter efter 

avtalad tid. 
• Närtrafiken är inställd påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.  
• Barn under 10 år bör ha en vuxen i sällskap under resan.  
• Husdjur får inte medföras vid resa med Närtrafik. Undantaget är 

ledarhund/servicehund.  
• Det går bra att resa med barnvagn, rollator eller rullstol. Sker resa med barnvagn ska 

barnets ålder anges vid bokning för att rätt typ av bilbarnstol ska finnas med på 
resan. 

• Hämtning och lämning i bostad kan inte beställas inom Närtrafiken. 
• Stopp eller uppehåll under resan medges inte.  
• Kunden hämtas på hemadressen och lämning sker på önskad hållplats/bytespunkt 

inom närmsta tätort eller kommunhuvudort, närmsta hållplats/bytespunkt som angetts 
vid bokning av resa.  

• Önskas ändring av adress betraktas detta som ny beställning av resa.  
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• Vid händelse av att barn/ungdom (under 18 år) har tillfällig bostadsort och ej är 

skriven på adressen exempelvis utbytesstudent, delat boende, familjehem etc. finns 
möjlighet att söka om rätt till Närtrafik hos Serviceresor. 
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13. UTVECKLING AV SYSTEMET I FRAMTIDEN – VISIONER 

13.1 Utökad kvälls- och helgtrafik för fler länsinvånare 
Boenden på landsbygd och tätorter med mer än 1 km till hållplats som helt saknar 
kvällstrafik och/eller helgtrafik. Med kvällstrafik avses tätorter och landsbygd som saknar 
allmän kollektivtrafik efter kl. 20.00. Övrigt gäller regelverk enl. ovan. 

Omfattar ca 50.000 potentiella nya kunder varav många ungdomar ev. med ungdomskort 
vilket ger en mycket låg intäkt per utförd närtrafiksresa. Då trafiken går kvällar och helger 
med detta upplägg ökar sannolikheten till en kraftig resandeökning med närtrafik då stora 
grupper av kunder är lediga. Nedanstående uppskattad kostnad förutsätter ett resande 
motsvarande fyra enkelresor per vecka för 50% av tillkommande kundbas.  

Mer analys kring förslaget behövs då det skulle kunna vara konkurrens till privat taxi i 
vissa fall. 

Uppskattad bruttokostnad per år: 10-25 miljoner 

 

13.2 Utökad helgtrafik för fler länsinvånare 
Boenden på landsbygd och tätorter med mer än 1 km till hållplats som helt saknar 
helgtrafik. Med helgtrafik avses trafik efter kl. 20.00 fredag, lördag eller söndag. Övrigt 
gäller regelverk enl. ovan. 

Mer analys kring förslaget behövs då det skulle kunna vara konkurrens till privat taxi i 
vissa fall. 

Uppskattad kostnad per år: 10-15 miljoner 

 

13.3 Utökad valmöjlighet för dagens närtrafikskunder 
Boenden på landsbygden med mer än 1 km till hållplats ges möjlighet att åka Närtrafik till 
närmsta valfria tätort med samhällsservice inom en radie av 30km från 
folkbokföringsadress. Övrigt gäller regelverk enl. ovan. 

Uppskattad kostnad per år: 1,5 miljoner 

 

13.4 Närtrafik för ”ej stadigvarande boende” med vistelse längre än 7 
dagar 
Du som besöker landsbygden med en vistelse längre än 7 dagar (dvs ej skrivna på 
landsbygden)  och har längre än 1 km till busshållplats har rätt till Närtrafik. Om du bor i 
en tätort och har mer än 1km till busshållplats är du inte berättigad till Närtrafik. 
Närtrafiken ger rätt till resa mellan besöksadressen utanför tätort och hållplats/bytespunkt 
i närmaste tätort inom kommunen, alternativt hållplats/bytespunkt i kommunhuvudorten.  
 
Du kan resa vardagar kl. 09.30–13.00 och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och 
helgdagar mellan kl. 15.00–22.00. Du kan även åka till närmsta hållplats längs 
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Länstrafikens buss-och tåglinjer. Bor du nära läns- eller kommungräns kan du resa till 
hållplats/bytespunkt i närmaste tätort i grannkommunen/grannlänet och resan får vara 
max 30 km från folkbokföringsadressen. Sommarstugeägare, personer på besök och 
turister kan inte använda närtrafiken.  
 

Uppskattad kostnad per år: 1,5 miljoner 

 

13.5 Kommentar till punkt 13.1-13.4  

Ovanstående beräkningar bygger på antaganden som får sägas vara mycket osäkra och 
då resebeteendet och antalet tillkommande kunder är mycket svårt att bedöma. Antalet 
ungdomar som redan idag förfogar över ungdomskort är relativt stort och detta kort ger 
inga ytterligare intäkter till kostnadstäckningen av närtrafiken. Kortet stimulerar sannolikt 
resandet i hög grad med det låga priset och den goda tillgången på kvälls- och helgtrafik 
med närtrafiken. 

Om man kommer till beslut att man vill prova något av ovanstående utvecklingsalternativ 
rekommenderas att detta sker i projektform/provverksamhet i någon/några av länets 
kommuner för att kunna bedöma effekten vid ett införande över hela länet. 
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Bilaga 1 

Kundundersökning hösten 2016 
Under hösten 2016 genomfördes kundundersökning av IPSOS för ca 300st kunder som rest 
med närtrafiken. Kunderna har blivit uppringda per telefon och har fått ge betyg på senaste 
resan. Betygsskala är 1-5 där 5 är bästa betyg och 1 är sämsta betyg. 
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Bilaga 2 

Regelverk Närtrafik i Jönköpings län 2014--2018 
 
Vart och när kan jag resa?  
Du som bor på landsbygden och saknar gatuadress kan åka Närtrafik och har längre än 1 
km till busshållplats. Närtrafiken ger rätt till resa mellan bostad utanför tätort och närmaste 
tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten, under vardagar kl. 09.00–13.00 och 
17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar kl. 15.00–22.00. Du kan även åka till 
närmsta hållplats längs Länstrafikens busslinjer. Bor du nära läns- eller kommungräns kan 
du resa till närmaste tätort i grannkommunen/grannlänet, (resan får vara max 30 km från 
folkbokföringsadressen). Sommarstugeägare, personer på besök och turister kan för 
närvarande inte använda närtrafiken.  
Möjligheten att resa omfattar personer som bor på landsbygden (folkbokförda på fastighet 
belägen utanför tätort) med ett avstånd till hållplats för linjetrafik som är längre än en (1) km.  
 
Hur beställer jag min resa?  
Resan ska beställas via Länstrafikens Serviceresor, 020-77 76 66 någon eller några dagar i 
förväg men senast två timmar innan resans genomförande.  
 
Vad kostar resan?  
Prissättning av resa sker utifrån Länstrafikens ordinarie priser för linjetrafik. För närvarande 
kostar en resa inom 1-2 zoner 60kr. Betalning kan ske kontant eller med bank- eller 
kreditkort. Föraren är skyldig att högst växla 100kr. Reskassa eller månadskort gäller inte. 
(Barn=ungdomspris)  -  undantag ungdomskort. 
 
Övrigt  
I närtrafik kan du resa upp till 6 enkelresor/vecka.  
Samordning av resandet kan komma att ske med annan samhällsbetald trafik, exempelvis 
färdtjänst. Viss förskjutning av önskad tid kan ske när resan bokas. Avtalad hämttid ska 
hållas. (Hämtning kan ske 5 minuter före och 10 minuter efter avtalad tid). Närtrafiken är 
inställd påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Barn under 10 år bör ha en 
vuxen i sällskap under resan. Husdjur får inte medföras vid resa med Närtrafik. Undantaget 
är ledarhund/servicehund. Det går bra att resa med barnvagn, rollator eller rullstol. Hämtning 
och lämning i bostad kan inte beställas inom Närtrafiken. Sker resa med barnvagn ska 
barnets ålder anges vid bokning för att rätt typ av bilbarnstol ska finnas med på resan. Stopp 
eller uppehåll under resan medges inte. Resa kan ske till/från idrottsanläggning/ridhus som 
ligger i anslutning till tätort. Kunden hämtas på hemadressen och lämning sker på önskad 
plats/adress som angetts vid bokning av resa. Önskas ändring av adress betraktas detta 
som ny beställning av resa.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 90  
 
Månadsrapport 2021  
Diarienummer: RJL 2021/135 

Beslut  
Presidiet 

1. Ger regionledningskontoret i uppdrag att löpande till 
presidiet/nämnden rapportera utvecklingen av biljettintäkterna- och 
resandeutvecklingen för Länstrafiken på veckobasis utifrån de olika 
trafikslagen. 

2. Månadsrapporten per maj 2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Information/redovisning av budgetchef Camilla Holm månadsrapport per 
maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport per maj 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att presidiet/nämnden löpande följer biljettintäkterna- 
och resandeutvecklingen för Länstrafiken utifrån de olika trafikslagen.  
 
Per-Allan Axén (M) bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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Månadsrapport - maj 2021, TIM 
2  0  1  0  av 3 Mätetal 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Antal resor 2021 
ska öka jfm 2020 
exklusive skolresor 

Ökning jfm 2020 -46 % 

 
 
 

Statistiken visar på en minskning under maj månad med 29% 
jämfört med maj föregående år. Ackumulerat är minskningen 
46%. I slutet på april lanserades det nya biljettsystemet och den 
sista maj slutade det gamla systemet att användas helt. Pga 
skiftet av biljettsystemet och pga brister i det nya biljettsystemet 
är resandestatistiken missvisande och det verkliga resandet är 
högre. 

 RJL 
Personalhälsa  

4,3 % 2,7 % 

 
 

Sjukfrånvaro ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat sedan 
mars månad. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr -85 037 tkr 

 
 
 

Regional utveckling (TIM) -85 mnkr 
A. Länstrafiken (-86 mnkr ) 
I utfallet finns kostnader för särskilda transporter för covid-
smittade resenärer som det ska utgå tilläggsbudget för i 
efterhand. Den totala avvikelsen är därefter minus ca 85 mnkr. 
Den största avvikelseposten är fortsatt biljettintäkter, ca 72 mnkr 
tom maj. I maj uppgår underskottet till ca 13,5 mnkr eller 
ca 56 % differens mot budget. Biljettintäkterna är dock ca 1 mnkr 
högre än i maj 2020. 
På Regionbussidan är det avvikelser pga förstärkningar för att 
undvika trängsel samt regleringar som är gjorda för ersättningar 
avseende kundnöjdhet och andra ersättningar. 
Krösatågens underskott avser försenat 
fordonsupphandlingsprojekt och tidigare års sena debiteringar 
för underhåll. 
Inom Serviceresor är det ett ökat resande och tom maj har 
resenärer över 70 åkt ensamma vilket ökat kostnaderna och gett 
ett ackumulerat underskott inom Serviceresor på ca 5 mnkr. 
Fördelat på Resultatenheter: 
Stab, ek, marknad     + 1 mnkr 
Allmän trafik            -  81 mnkr 
Serviceresor              -  6  mnkr 
  
B. Centrala ansvar (+ 1,2 mnkr) 
Ett överskott på 1,1 mnkr finns för anslaget för projektmedel 
samt att nämnden egna kostnader visar ett budgetöverskott på 
190 tkr till och med maj 2021. Överskottet för nämnden egna 
kostnader förklaras främst av att inga kostnader för  resor och 
konferenser har belastat budgeten.. 

 

34



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 91  
 
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2270 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om 
tågdepå Nässjö.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region 
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring 
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har 
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal 
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Samverkansavtal med bilagor 1-3 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2021-06-01 RJL 2020/2270 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Samverkansavtal med region 
Kronoberg om tågdepå Nässjö 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om 
tågdepå Nässjö.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region 
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring om 
depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har beslut 
fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal regleras vad 
som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.  

Information i ärendet 
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas föreligger behov av en ny 
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och 
Region Kronoberg. Genom detta avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i 
Avsiktsförklaringen och behandlar hyresnivåer samt hur kostnader ska fördelas.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Samverkansavtal med bilagor 1-3 

Beslut skickas till 
Jönköpings Länstrafik 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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RJL 2020/2270 

SAMVERKANSSAMVERKANSSAMVERKANSSAMVERKANSAVTALAVTALAVTALAVTAL    Tågdepå NässjöTågdepå NässjöTågdepå NässjöTågdepå Nässjö    

Detta samverkansavtal (”AvtaletAvtaletAvtaletAvtalet”) har denna dag träffats mellan 

(1)    Region Jönköpings län/Jönköpings länstrafikRegion Jönköpings län/Jönköpings länstrafikRegion Jönköpings län/Jönköpings länstrafikRegion Jönköpings län/Jönköpings länstrafik, organisationsnummer 232100-0057, 

("JLTJLTJLTJLT"); och 

(2) Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg,Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg,Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg,Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065, 

("LTKLTKLTKLTK"). 

JLT och Kronoberg benämns nedan gemensamt som ”ParternaParternaParternaParterna” och enskilt som ”PartPartPartPart”. 

1111 BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND BAKGRUND     

1.1 Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge och Skåne. JLT 

och LTK bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 232100–0255, 

Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Blekingetrafiken 232100-

0081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225- 2998 (”BestBestBestBeställarnaällarnaällarnaällarna”). Krösatågen 

kompletterar och samverkar med andra tågsystem samt övrig av Beställarna anordnad 

kollektivtrafik inom det geografiska området. 

1.2 I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023/4 föreligger behov av en ny 

tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region 

Kronoberg. Med anledning av detta träffade Parterna den 2020-11-11 en Avsiktsförklaring 

om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/Arrende, bilaga 1 

(”Avsiktsförklaringen”). 

1.3 Parterna har därefter beslutat att uppföra en depå (”DepånDepånDepånDepån”) för tågunderhåll, med 

placering i Nässjö. Depån kommer att uppföras på del av fastigheten Nässjö Nässjö 13:2 

(”FastighetenFastighetenFastighetenFastigheten”), som ägs av Trafikverket. Trafikverket har upplåtit arrenderätt till Fastigheten 

till RJL Tågdepån Nässjö AB  org. nummer 559254-2582 (”NyABNyABNyABNyAB”), ett av Region Jönköpings 

län helägt dotterbolag. NyAB hyr i sin tur ut Fastigheten till JLT, enligt villkoren i bilaga 2 

(”HyrHyrHyrHyresavtaletesavtaletesavtaletesavtalet”). Depån kommer sedan att hyras ut i andra hand av JLT till det trafikföretag 

(”TrafikföretagetTrafikföretagetTrafikföretagetTrafikföretaget”)  som har ansvar för att utföra Krösatågstrafik åt Beställaren, enligt särskilt 

upprättat andrahandsavtal (”AndrahandsavtaletAndrahandsavtaletAndrahandsavtaletAndrahandsavtalet”). Trafikföretagets åtagande omfattar även 

fordonsunderhåll och Depån kommer att nyttjas för sådant underhåll av Beställarnas fordon. 

1.4 Genom detta Avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen. I övrigt 

gäller Avsiktsförklaringen oförändrad i de delar som inte redan har genomförts eller 

hanterats på annat sätt.  
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2222 SAMARBETETS OMFATTNISAMARBETETS OMFATTNISAMARBETETS OMFATTNISAMARBETETS OMFATTNINGNGNGNG    

Etablering 

2.1 NyAB är beställare av byggentreprenaden för Depån och har haft ansvaret för att ordna 

finansiering för kostnader kopplade till etableringen av Depån. Parterna har dock varit 

delaktiga i och är överens om den initiala utformningen av Depån.  

2.2 Depån kommer preliminärt att tillträdas av JLT den 1 februari 2023 i enlighet med 

Hyresavtalet. 

2.3 JLT ska hålla LTK informerad om eventuella förändringar i tidplanen för tillträdet.  

 

Förvaltning 

2.4 NyAB har det huvudsakliga ansvaret för att driva och förvalta Depån utifrån ett ekonomiskt 

långsiktigt hållbart sätt enligt självkostnadsprincipen, i den mån ansvaret inte överförts på 

JLT enligt Hyresavtalet. 

2.5 Depån hyrs ut till Trafikföretaget i andra hand på villkor enligt Andrahandsavtalet i samband 

med upphandling av drift och/eller underhåll av Fordon inom Krösatågen 

(”TrafikTrafikTrafikTrafikåtagandetåtagandetåtagandetåtagandet”). Hyresperioden för Andrahandsavtalet motsvarar avtalstiden i 

Trafikåtagandet. 

2.6 Depåhyran och övriga villkor för Andrahandsavtalet gentemot Trafikföretaget fastställes i 

utredningsfasen för kommande upphandlingen av Trafikföretaget. 

2.7 Inom ramen för JLT:s ansvar enligt Hyresavtalet samt enligt Andrahandsavtalet har Parterna 

ett delat ansvar för Depån i förhållande till Parts trafikvolym i Krösatågen, beräknat genom 

Parts andel av totala fordonskilometer enligt av Trafikverket fastställd tågplan 

(”TrafikvolymTrafikvolymTrafikvolymTrafikvolym”). 

2.8 Parterna ska vara överens om större ombyggnationer eller tillbyggnader av Depån eller 

andra liknande större investeringar. 

2.9 Om inte Parterna kan nå enighet avseende förvaltning, ombyggnationer, tillbyggnationer och 

liknande ska beslut fattas på grundval av uppfattningen av den Part som har det största 

ansvaret för Depån, enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.7. 
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RJL 2020/2270 

Ekonomiskt ansvar 

2.10 Parterna har kommit överens om principerna för hyressättningen av Depån. Hyresavtalet 

mellan NyAB och JLT innebär en inledande årshyra om [39 830 000 ] kronor i 

grundhyra/kallhyra. Därutöver tillkommer uppräkning med avtalat index, kostnader för drift 

och underhåll m.m.  

2.11 Kostnaderna för Depån ska fördelas mellan Parterna i förhållande till respektive Parts 

Trafikvolym i Krösatågen.  

2.12 Part svarar för sin andel av Trafikvolymen i Krösatågen. Part svarar även för den andel av 

Trafikvolymen som avser annan Beställare med vilken denna Part har ingått 

överenskommelse om trafik inom Krösatågen (förutsatt att överenskommelsen innefattar ett 

nyttjande av Depån). Vid detta Avtals ingående (T21) är fördelningen mellan Parterna 71    

procent hos JLT (inkl Hallandstrafiken) och 29 procent hos LTK (inkl Skånetrafiken). LTK ska 

därmed ersätta JLT med  29 procent av nettot av JLT:s hyreskostnader till NyAB, efter 

avräkning av JLT:s hyresintäkt genom upplåtelsen av Depån i andrahand till Trafikföretaget.  

2.13 LTK ska betala den löpande ersättningen enligt punkt 2.12 till JLT [kvartalsvis senast den sista 

vardagen innan varje kalenderkvartals början].  

2.14 För det fall LTK:s andel av Trafikvolymen i Krösatågen, eller sådan annan Beställarens andel 

för vilken LTK svarar enligt punkt 2.12, skulle förändras ska beräkningen av LTK:s andel av 

kostnaderna för Depån enligt punkt 2.12 justeras i motsvarande mån med verkan från den 1 

januari året efter att sådan förändring har skett. 

2.15 LTK ska även ersätta JLT för övriga kostnader som kan komma att uppstå för Depån, med 

fördelning enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.11-2.12.  

2.16 Part har rätt att teckna fristående samverkansavtal avseende Depån med annan Beställare 

efter godkännande från den andra Parten. Volymen från trafik enligt sådant samverkansavtal 

ingår i Partens åtagande i 2.12. Part har rätt att i denna situation i sin tur vidarefakturera 

Parts kostnader enligt detta Avtal. Om sådan vidarefakturering sker är Part skyldig att 

informera andra Parten om detta 

2.17 Parterna har ett solidariskt ansvar för vakansrisk i Depån, för det fall Depån inte ska nyttjas 

för underhåll eller vidare uthyrning av Depån på annan grund inte kommer till stånd. 

Parternas andel av vakansrisken motsvarar Parternas andel av Trafikvolymen av Krösatågen. 

Kostnad under vakans fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas 

genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren 

innan upphörande.  
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2.18 Vid upphörande av arrendeförhållandet mellan Trafikverket och NyAB ska eventuella 

kostnader för avveckling av Depån, tillsammans med eventuella ännu ej täckta 

investeringskostnader, fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas 

genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren 

innan upphörande. 

2.19 Part är medveten om att NyAB, efter godkännande av Parterna, kan komma att hyra ut del 

av Depån till tredje man, i den mån Hyresavtalet och JLT:s uthyrning i andra hand 

Trafikföretaget ger utrymme för det. Eventuell reducering av kostnaderna för Depån på 

grund av sådan upplåtelse ska tillgodogöras respektive Part i förhållande till Parts andel av 

Trafikvolymen. 

3333 SAMRÅD OCH LOJALITETSAMRÅD OCH LOJALITETSAMRÅD OCH LOJALITETSAMRÅD OCH LOJALITET    

3.1 Parterna ska samarbeta och agera i samråd inom ramen för detta Avtal. Samarbetet ska 

präglas av öppenhet och konstruktivitet. Part ska även i övrigt lojalt verka för samarbetets 

bästa och ska i enlighet med denna bestämmelse utan oskäligt dröjsmål meddela andra 

Parten om förhållanden som kan innebära förändring av förutsättningarna för samarbetets 

genomförande. Part får inte företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda 

otillbörlig fördel åt sagda Part eller annan till nackdel för andra Parten, utan Parterna ska 

agera lojalt och redligt gentemot varandra.  

4444 PPPPARTERNAS RÄTTSLIGA SARTERNAS RÄTTSLIGA SARTERNAS RÄTTSLIGA SARTERNAS RÄTTSLIGA STÄLLTÄLLTÄLLTÄLLNING NING NING NING     

4.1 Parterna är självständiga offentliga aktörer och äger inte rätt att på något sätt företräda 

varandra eller annars rättsligt binda varandra. 

5555 AAAAVTALSTIDVTALSTIDVTALSTIDVTALSTID    

5.1 Detta Avtal träder i kraft vid dess undertecknande men ska börja tillämpas av Parterna från 

och med [ååmmdd] och löper parallellt med arrendeavtal som har träffats mellan 

Trafikverket och NyAB avseende Fastigheten (”ArrendeavtaletArrendeavtaletArrendeavtaletArrendeavtalet”), bilaga 3. 

5.2 Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Arrendeavtalet upphör, oberoende av 

om Arrendeavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, om uppsägning skett eller av 

annat skäl. 

5.3 Ett nytt samverkansavtal mellan Parterna avseende Depån för tiden efter att Arrendeavtalet 

har upphört ska föregås av en förhandling.   
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6666 ÖÖÖÖVRIGTVRIGTVRIGTVRIGT            

6.1 Part har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan direkt eller 

indirekt helägd juridisk person. Överlåtande Part kvarstår dock som Part i detta Avtal och är 

solidariskt ansvarig för övertagande juridisk persons samtliga förpliktelser. Annan överlåtelse 

av Avtalet får inte ske utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande.     

6.2 Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller på annat sätt 

inte kan göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant 

fall ska Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade och som 

åstadkommer samma mål där balansen mellan Parternas förpliktelser ska bibehållas.  

6.3 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade 

och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.  

7777 LLLLAGVALAGVALAGVALAGVAL    OCH TVISTLÖSNINGOCH TVISTLÖSNINGOCH TVISTLÖSNINGOCH TVISTLÖSNING    

7.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal. 

7.2 Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 

Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.  

 

 

         

Ort och datum 

 

Region Jönköpings länRegion Jönköpings länRegion Jönköpings länRegion Jönköpings län/Jönköpings länstrafik/Jönköpings länstrafik/Jönköpings länstrafik/Jönköpings länstrafik        Region KronobergRegion KronobergRegion KronobergRegion Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg    

    

__________________________________  __________________________________ 

 

____________________________________  __________________________________ 
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HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Hyresvärd
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Kommun Fastighetsbeteckning

LägenhetsnrTrappor/hus

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till  

Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på 
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Sign Sign

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Org-/Personnr

Bilaga nr

befintligt skick.

avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Bilaga nr

  
Hyresobjektets omfattning

Enligt följande

Butiksyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Summa ca

Butiksyta

Kontorsyta

Kontorsyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Lageryta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Övrig yta Summa ca

Lageryta

Övrig yta

Total yta i kvm ca

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta 
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

Framgår av bifogade ritning(ar).

Bilaga nr

  
Till hyresobjektet hör

Tillfart för i och urlastning med fordon Skyltplats Plats för skåp eller automat

Parkeringsplats(er) för bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar)

Datum

Objektsnummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

8 juni 2020 Tågdepån 001

Del av Nässjö 13:2

RJL tågdepån Nässjö AB
559254-2582

Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik
232100-0057

Impregneringen 1

571 42 Nässjö del av Nässjö Nässjö 13:2

X Tågdepå och service för upphandlad Krösatågstrafik 2021, innefattande tågdepå och 
serviceytor inklusive kontor, tvätthall och städplattformar, verkstad, 
uppställningsplatser för tåg parkeringsplatser m.m.

X 1

X samt av bilaga 1 Särskilda bestämmelser, 2

X

X ca 25
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Indexjustering av hyran

Justering av hyran ska ske enligt bilaga 

Bilaga nr

Fastighetsskatt

Ingår i hyran 

Bilaga nr

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer  

el VA värme varmvatten kyla ventilation
Betalning

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.

Hyresvärden Hyresgästen

Hyresgästen har eget abonnemang Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilagaIngår i hyran Bilaga nr

El

VA

Värme

Varmvatten

Kyla

Ventilation

Mätare

Bortforsling av avfall
Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet. 
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta 
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

Hyresobjektets andel utgör          procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför 
ingår i hyran.

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och 
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför. 

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i 
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga. 

Bilaga nr

Trappstädning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Sign Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den                                               till och med den

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med år månad(er)

Hyra
total hyrakr per år utgörande hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början kalenderkvartals början

genom insättning på

plusgiro nr bankgiro nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

2023-02-01 2043-12-12

9  

37 945 000 X

X

X 3

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X 1
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Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska 
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.

Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande ¡ såsom att 
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) ¡ ska hyresgästen fullt ut ersätta 
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska 
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

3(6)

Sign Sign

Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta  
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att 
kostnadsökningen uppstår.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av

a)  

b)  

införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter 
undertecknande av detta hyresavtal, och

generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut 
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör procent. 

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten 
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.) 

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran. 

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. 

För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid  
gällande moms.

Beräkning av moms

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet. 
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta 
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga. 

Bilaga nr

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela 
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats. 

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska 
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden 
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift, 
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp. 

Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Bilaga nr

Myndighetskrav
Hyresvärden Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva 
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Inredning

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Hyresobjektet hyrs ut 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa 
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar 
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar 
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls. 

4(6)

Sign Sign

Underhåll
Bilaga nrHyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nrHyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som 
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.  

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Bilaga nr

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. 

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som 
parterna kommer överens om.

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Bilaga nr

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med  
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att 
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om 
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering. 

Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet. 
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning. 

Bilaga nr

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska 
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av 
tredje man. 

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat 
avtalat arbete på hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i 
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag. 

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som 
framgår av bilaga.

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens 
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av 
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, 
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter 
Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en 
juridisk person).

Bilaga nr

5(6)

Sign Sign

Bilaga nr

deposition med ett belopp om insatt på bankkonto nr

Bilaga nr

Särskilda bestämmelser

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Bilaga nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Bilaga 3 Index
Bilaga 4 Brandskyddsklausul
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6(6)

Underskrift

Ort och datum

Hyresvärd

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning

Ort och datum

Hyresvärd

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet
senast den dagen.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överlåtelse

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.

Frånträdande hyresgäst

Namn

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst

Ort och datum Hyresvärd

Hyresvärden godkänner överlåtelsen

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Org-/Personnr

Gatuadress PostortPostnr

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Jönköping 2020-   - Jönköping 2020-   -

RJL tågdepån Nässjö AB Region Jönköpings län

Maria Frisk, Jane Ydman

53



  

 

 

TM
A

LL
 0

15
1 

A
rr

en
de

av
ta

l o
m

fa
tta

nd
e 

de
l a

v 
jä

rn
vä

gs
nä

t v
er

 1
.0

 

Arrendeavtal   TRV 2020/10484 
 
 
Avtalsnum-
mer 

 

Jordägare Staten genom Trafikverket                              orgnr: 202100 - 6297 

Arrendator 
 
 
 
 
Faktura-
adress 

 RJL tågdepån Nässjö AB Orgnr: 559254-2582 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 

 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 
 

 

Arrende-
ställe 

Del av Trafikverkets fastighet Nässjö Nässjö 13:2. Arrendeställets läge framgår av 
karta bilaga 1. 
Avgränsning och överlämningspunkter för järnvägsanläggning anges i anslutnings-
avtal, bilaga 2. 
 

Ändamålet 
med upplå-
telsen 

Ändamålet med upplåtelsen innebär att arrendatorn har rätt att uppföra, anlägga 
och bibehålla byggnader, anläggningar och funktioner för underhåll av järnvägsfor-
don.  
Verksamhet som strider mot det angivna ändamålet är inte tillåten.  
 

Avtalstid, 
uppsägning 
och förläng-
ning 
 

Avtalstiden är 2020 – 08 – 01 t o m 2070 – 12 – 31 och förlängs med 7 år i sänder, 
om inte uppsägning sker senast 7 år  före avtalstidens utgång 
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Arrendeav-
gift  
 

Grundavgiften är 400000kr/år och ska betalas årsvis i förskott enligt avisering. För-
fallodag är 31/12. 

Trafikverket äger rätt att utan uppsägning ändra arrendeavgiften i enlighet med föl-
jande. Arrendeavgiften är en basavgift anpassad till indextalet för oktober månad år 
2021 enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet 
någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska basavgif-
ten justeras med det procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet. 
Indexomräkning ska göras med hela procenttal. Omräknad arrendeavgift ska aldrig 
sättas lägre än föregående års arrendeavgift. Ändring av arrendeavgiften ska alltid 
ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 
 
Vid försenad betalning ska Arrendatorn dels erlägga ränta enligt räntelagen 
(1975:635), dels ersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader 
m.m. i den mån ersättningsberättigade åtgärder vidtagits.  

Skulle under arrendetiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomna för fastigheten 
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift 
eller annan pålaga som riksdag, regeringen eller annan myndighet kan komma att 
besluta om, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersätt-
ning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel (arrenderad yta i förhål-
lande till fastighetens yta) av den årliga kostnadsökningen för fastigheten. Sådan er-
sättning ska erläggas enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning. 

Uppförande 
av byggna-
der, anlägg-
ningar 
m.m. under 
arrendeti-
den 
 

Vill Arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar under arrendetiden utöver vad 
som anges för ändamålet inom detta avtal, får dessa uppföras först efter Trafikver-
kets skriftliga godkännande. Byggnader och anläggningar som Arrendatorn uppför 
inom arrendestället tillhör denne.   

 

Väg/Vägar 
 

Arrendator svarar för väghållning inom arrendestället. Jordägaren har rätt att nyttja 
vägar inom arrendestället för åtkomst och tillsyn av egen anläggning inom fastig-
heten. 
Om jordägaren åläggs vägunderhåll genom anläggningsförrättning eller annan myn-
dighets beslut avseende tillfartsvägar till arrendestället skall den kostnaden belasta 
arrendatorn enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.  
 
 

Grind, 
stängsel 

Arrendatorn äger rätt att inhägna området. Om inhägnad sker mot Trafikverkets 
spåranläggning ska detta ske i samråd med ansvarig inom Trafikverket för bandel 
817.  
 

Arrenda-
torns rätt 
att anlita 
annan för 
verksam-
hetens be-
drivande  
 

Parterna är överens om att Arrendatorn har möjlighet att anlita tredje part för att 
helt eller delvis bedriva ovan angivna verksamhet inom arrendestället och för att 
nyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som tillkommer Arrendatorn enligt 
detta avtal.  
Även om tredje part anlitas så är det dock Arrendatorn som gentemot Trafikverket 
bär det fulla ansvaret för fullgörandet av de skyldigheter och rättigheter som tillkom-
mer Arrendatorn enligt detta avtal.  
Om Arrendatorn anlitar sådan tredje part ska Arrendatorn skriftligen underrätta 
Trafikverket om detta samt i skriftligt kontrakt förplikta den tredje parten att bedriva 
verksamheten enligt bestämmelserna i detta avtal och andra avtal som tecknas i an-
slutning till detta avtal.  
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Arrenda-
torns rätt 
att upplåta 
nyttjande-
rätt 

Parterna är överens om följande villkor för vidareupplåtelse: 
 

• När tågdepån är färdigbyggd har Arrendatorn RJL tågdepån  Nässjö AB rätt 
att, på skäliga villkor, och för ovan angivet ändamål, upplåta tågdepån i sin 
helhet till Region Jönköpings län (Jönköpings Länstrafik) med organisat-
ionsnummer 232100 – 0057. 
  

• Jönköpings Länstrafik är den part inom Region Jönköpings län som upp-
handlar trafikföretag för utförande av underhåll av järnvägsfordon inom tåg-
depån. Jönköpings Länstrafik har för ändamålet rätt att, på skäliga villkor, 
upplåta hela eller delar av depån till det eller de trafikföretag som upphand-
las.  
 

• I ovan angiven rätt att upplåta menas de utrymmen i byggnader och anlägg-
ningar inom den mark som omfattas av arrendeavtalet med RJL tågdepån  
Nässjö AB.  

Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB bär det fulla ansvaret för att inget villkor i de 
avtal som tecknas med Jönköpings Länstrafik och som Jönköpings Länstrafik teck-
nar med upphandlade trafikföretag, undanröjer eller går utöver de skyldigheter och 
rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.  
 

Skick  
 

Arrendestället utarrenderas i sitt vid tillträdet befintliga skick. Arrendatorn är skyl-
dig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och därvid följa Trafikverkets föreskrif-
ter.  
På arrendestället får ej uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse 
som bedrivs på området. Om skyldighet att söka tillstånd till uppsättandet av sådana 
anordningar föreskrivs i lag, skall arrendatorn söka och bekosta erforderliga till-
stånd. 
Om det vid iordningställandet av arrendestället uppkommer överskottsmassor ska 
dessa bortföras från arrendestället. 
 

Tillträde  Trafikverkets personal, eller Trafikverkets uppdragstagare, ska för arbeten och tillsyn 
äga tillträde till arrendestället och för ändamålet ha möjlighet att nyttja arrendestäl-
lets tekniska försörjning.  
 

Teknisk för-
sörjning 
 

Arrendatorn svarar för att upprätta och underhålla alla anläggningar som krävs för 
arrendeställets tekniska försörjning, exempelvis för vatten och avlopp, avledning av 
spill- och dagvatten, belysning, tillfartsvägar och vägar inom området, stängsel och 
övrigt skalskydd m.m. Dagvatten får ej avledas mot Trafikverkets järnvägsanlägg-
ning. 
Arrendatorn är vidare skyldig att skaffa alla tillstånd som krävs för detta liksom att 
ingå alla nödvändiga avtal. Arrendatorn ansvarar således själv för att skaffa alla 
abonnemang och tjänster som behövs för verksamheten, exempelvis leverans av el, 
VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation, renhållning, snöröjning och 
sandning inom arrendestället och på sådana gatudelar/vägar intill arrendestället 
som Arrendatorn nyttjar.  
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Ledningar 
 

Med ledningar avses alla typer av ledningar och/eller kulverteringar, i eller ovan 
mark, för exempelvis el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation. 
Arrendatorn är skyldig att låta Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets till-
stånd, utan ersättning inom arrendestället anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja, el-
ler ta bort ledningar. 
Arrendatorn är också skyldig att tåla intrång eller olägenhet med anledning av sed-
vanligt underhåll på ledning, utan annan rätt till ersättning än för skada på Arrenda-
torn tillhörig byggnad eller anläggning.  
Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, ska samråda med Arrenda-
torn innan åtgärder enligt ovan vidtas i syfte att undvika sådan skada eller olägenhet 
som inte rimligen kan tålas. 
Om Arrendatorn har för avsikt att vidta åtgärd som riskerar att påverka eller skada 
ledning ska Arrendatorn begära kabelanvisning från Trafikverket. 
 

Verksam-
hetsansvar 
 

Arrendatorn ska svara för alla nödvändiga tillstånd som erfordras för Arrendatorns 
uppförande, förnyelse samt drift och underhåll av anläggning. 
I den mån det för arrendestället finns gällande tillstånd till vattenverksamhet har Ar-
rendatorn ansvaret för att fullgöra vad som därigenom åligger tillståndshavaren (av-
seende underhåll m.m.), även om Trafikverket inte inlett något förfarande för att be-
fria Trafikverket från detta ansvar. Om Arrendatorn försummar sina skyldigheter i 
detta avseende är Arrendatorn ansvarig för att ersätta all skada till följd härav, oav-
sett om ersättningskrav framställts gentemot Arrendatorn eller gentemot Trafikver-
ket. 
Arrendatorn har, i förhållande till Trafikverket, allt ansvar för kostnader som upp-
kommer till följd av Arrendatorns verksamhet under avtalstiden.  
Arrendatorn ska tillse att det inom arrendestället inte bedrivs verksamhet som ger 
upphov till sådan föroreningsskada som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. Om sådan 
skada ändå skulle uppkomma till följd av verksamheten inom arrendestället, exem-
pelvis på grund av olyckshändelse, är Arrendatorn ansvarig för att fullt ut avhjälpa 
den förorening som således uppkommit. 
 

Ansvar för 
förorenade 
områden 
 
 

Trafikverket ansvarar för föroreningar som har uppkommit före Arrendatorns till-
träde till arrendestället, med nedan angivna undantag för kostnader för åtgärder som 
blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering av arrendestället. Trafikverket 
har rätt till tillträde till arrendestället för att fullgöra detta ansvar. 
 
Arrendatorn ansvarar för att vid detta avtals upphörande ska Arrendestället vara 
brukligt för samma verksamhet som vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal. Ar-
rendatorn ska vid arrendets slut genom undersökning eller liknande sätt visa att 
ingen förorening har skett. 
 
Arrendatorn ska meddela Trafikverket om det uppkommer föroreningar under ar-
rendetiden.  
 
Vid exploatering ansvarar Trafikverket för kostnader för åtgärder som till följd av 
föroreningssituationen hade behövts utföras även om exploateringen inte hade ägt 
rum. Trafikverket ska inom ett år från kostnadens uppkomst ersätta Arrendatorn för 
sådana kostnader. Arrendatorn är ansvarig för att bekosta alla övriga åtgärder av för-
oreningar som blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering. 
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Buller och 
andra mil-
jöstör-
ningar 
 

Det åligger Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som medför 
sådan ersättningsgill skada som omnämns i 32 kap. miljöbalken (miljöskada) eller 
författning som trätt i nyssnämnda lagrums ställe.  
Det åligger vidare Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som 
medför att det uppstår buller eller andra former av störningar som utgör eller kan ut-
göra fara eller olägenhet för hälsa och/eller miljö enligt de normer som tillsynsmyn-
dighet, domstol eller annan myndighet finner tillämpliga. Av särskild vikt är att rikt-
värden eller andra normerande värden för buller under natt och helg inte överskrids. 
Arrendatorn har allt civil- och offentlighetsrättsligt ansvar för verksamheten, och Ar-
rendatorn bär således det fulla ansvaret för det fall att villkoren i denna bestämmelse 
inte efterlevs. 
 

Försäkring 
 

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin 
verksamhet på arrendestället.  
 

Skadestånd 
 

Trafikverket är inte ansvarigt för skada på arrendestället eller Arrendatorn tillhörig 
egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje 
man eller annan omständighet som Trafikverket inte råder över. 
Arrendatorn förbinder sig att hålla Trafikverket skadeslöst i händelse av att krav på 
skadestånd och/eller annan kompensation från tredje man och därmed samman-
hängande kostnader drabbar Trafikverket till följd av Arrendatorns verksamhet och 
nyttjande av arrendestället. 
Trafikverket ska utan dröjsmål underrätta Arrendatorn ifall sådant krav skulle riktas 
mot Trafikverket, och ska vidare samråda med Arrendatorn inför eventuella förlik-
ningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Trafikverket får 
inte utan Arrendatorns samtycke vare sig ingå förlikning med tredje man, till någon 
del medge tredje mans talan eller vitsorda belopp i sådan rättegång som här avses.  
 

Arrenderät-
ten som sä-
kerhet  
 

Arrenderätten får inte utan Trafikverkets skriftliga medgivande användas som säker-
het för Arrendatorns åtagande gentemot tredje man.  
 

Ändringar 
och tillägg 
m.m. 
 

Ändring av eller tillägg till detta avtal, liksom medgivande enligt bestämmelserna i 
detta avtal eller enligt lag, ska avfattas skriftligen för att vara gällande mellan par-
terna 
 

Skyddsföre-
skrifter 
m.m. 
 

Arrendatorn ska iaktta de föreskrifter som Trafikverket tillämpar för mark, upplag, 
byggnader och liknande vid elektrifierat spår, se bilaga 3. Om Arrendatorn bryter 
mot dessa bestämmelser ska Arrendatorn hålla Trafikverket skadeslös dels för egen 
skada, dels för vad verket kan tvingas utge till tredje man med anledning av skadan. 
 

Ansvar en-
ligt ellag-
stiftningen 
 

Arrendatorn ska uppfylla kraven i starkströmsföreskriften (2009:22) samt övriga be-
stämmelser som gäller för den som äger eller råder över en elanläggning. Bland öv-
riga bestämmelser kan särskilt framhållas följande:  
• ELSÄK-FS 2008:1 om hur elektriska anläggningar ska vara utförda (som utförande anses även om-

byggnad eller utvidgning av en befintlig starkströmsanläggning), 
• ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning, 
• ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar, 
• ELSÄK-FS 2011: om anmälan av ibruktagande av kontaktledning och 
• ELSÄK-FS 2012:1 om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. 
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Avtalets 
upphörande 
 

Såvida inte annan skriftlig överenskommelse träffas ska Arrendatorn senast på från-
trädesdagen återlämna det upplåtna området i avstädat och för Trafikverket godtag-
bart skick, fritt från byggnader och anläggningar som tillhör Arrendatorn. Kostnader 
för inte avstädat område vid frånträdesdagen debiteras Arrendatorn. Arrendatorn 
har rätt att närvara vid jordägarens syn efter avtalets upphörande. 
Någon skyldighet för jordägaren att inlösa anläggningar eller andra nedlagda kostna-
der på arrendestället skall ej föreligga. Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6a §§ 
gäller ej i detta avtal. 
 

Övriga vill-
kor 
 

Parterna är ense om att Arrendatorns väsentliga brott mot detta avtal och/eller 
andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal utgör ett åsidosättande av sådan 
avtalsenlig skyldighet vars fullgörande är av synnerlig vikt för Trafikverket.  
De avtal som parterna till dags dato har tecknat i anslutning till detta avtal är föl-
jande: 

• Anslutningsavtal, bilaga 2. 

Om Arrendatorn begår väsentliga brott mot detta avtal eller andra avtal som tecknas 
i anslutning till detta avtal och inte vidtar rättelse inom sex månader från det att Tra-
fikverket skriftligen anmodat om rättelse är arrenderätten förverkad och Trafikver-
ket berättigat att  

• säga upp detta avtal till upphörande 12 månader efter rättelseperiodens ut-
gång, och att  

• lösa in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av 
arrenderätten. 

Arrendatorn har å sin sida rätt att säga upp avtalet i förtid om Trafikverket  
• grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal eller andra avtal som 

tecknas i anslutning till detta avtal, eller 
• upphör med underhåll av eller lägger ner intilliggande del av järnvägsnät, 

varvid Trafikverket, om Arrendatorn så begär i samband med uppsägningen, ska lösa 
in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av arrenderät-
ten.   
 

Ersättning 
vid inlösen 
 

Om arrendeavtalet upphör innan arrendetidens slut och Trafikverket ska lösa in Ar-
rendatorns byggnader och anläggningar så ska ersättning utgå med marknadsvärde.  
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Bilagor 1 Karta  2 Anslutningsavtal 

 3. Elsäkerhetsföreskrifter  

Underskrift 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
 

Datum:  Datum:  

Staten genom Trafikverket  
 
 
 
 
 
 

RJL tågdepån Nässjö AB 

 
 
 
Namnförtydligande 

 
 
 
Namnförtydligande 
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stefan.romach
Area
43€505 m² 



FÖRESKRIFTER för mark, upplag byggnader 
o. dyl. vid elektrifierat spår 
(Med byggnader avses förutom husbyggnader 
även transport- och lyftanordningar o. dyl.) 

Bilaga till kontrakt om arrende av mark 

 

 

Kontraktsparter Sgr 

613 2 4749 
Dnr 

 

A. Allmänna föreskrifter 

Innehavare av markområde eller byggnad intill elektrifierat spår får inte motsätta sig att de 

säkerhetsanordningar utförs eller att de varningsskyltar o. dyl. sätts upp som Trafikverket anser nödvändiga 

med hänsyn till faran för olycksfall genom inverkan av elektrisk ström. Innehavare är vidare skyldig att 

informera all personal på området eller i byggnaden om järnvägens elektriska anläggningars farlighet genom 

instruktion i Trafikverkets föreskrift ¢5hY нлмоΥлнуфΦ 

 Arbete får inte utföras på sådan plats och på sådant sätt, att risk därvid kan uppstå för att person, direkt 

med någon kroppsdel eller indirekt med något föremål kommer spänningssatta anläggningsdelar närmare 

än 1,4 meter. Mindre avstånd kan anses tillräckligt om de spänningsförande delarna är effektivt 

avskärmade. Större avskärmning är nödvändigt om arbetet utförs med hjälp av redskap vilkas rörelser är 

svåra att kontrollera. För användning av arbetsmaskiner och kranar vid spänningssatt kontaktledning gäller 

Trafikverkets föreskrift BVF 1921 kapitel 10. 

 

 Öppna järnvägsvagnar får i samband med arbete handlastas och handlossas under en spänningssatt 

kontaktledning om nedanstående tre villkor är uppfyllda. 

1. Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under 

spänningsförande spänningssatta ledningar. 

2. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är 

minst 3,5 meter. 

3. Lastningen och lossning ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet 

(1,4 meter från spänningssatt anläggningsdel). 

 

 Innan nybyggnads-, ändrings- eller underhålls arbeten på börjas och innan snöskottning från tak på 

byggnad invid elektrifierat spår igångsättes ska Trafikverket underrättas, så att anvisningar för arbetet kan 

lämnas och vid eventuell behövlig bevakning ordnas. Bevakning ska bekostas av byggnadens innehavare. 

B. Föreskrifter om byggnaders placering 

Det horisontella avståndet mellan spänningsförande del i närmaste högspänningsledning och en byggnad eller 

någon byggnadsdel ska vara minst 5 meter när det är vindstilla. För byggnader avsevärt högre än 

högspänningsledningen framgår minsta avstånd mellan spänningsförande del i högspänningsledningen och 

byggnaden av figur 1. 

 

 
Bilaga till kontrakt om anläggning, 

underhåll och trafikering av industri- 
och sidospår 

X 

62



 

Figur 1 

C. Föreskrifter om upplags placering 

Ett utrymme som disponeras för upplag, får inte sträcka sig in i säkerhetszonen (minst 2,20 meter från 
närmaste räl).  
Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningsförande 

anläggningsdel än 4 meter. 

63



MISSIV 1(2) 

 2021-06-15 RJL 2021/129 

 
  
  

Regionstyrelsen 

Förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 
2023 - 2024 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 
för 2023-2024 till budgetberedningen.  

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Information i ärendet 
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas 
arbete med Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan för 2023-2024. 
Nämnden ska senast 23 juni 2021 överlämna ett förslag till budgetberedningen för 
fortsatt budgetarbete. 
 
En av punkterna i det beslutade direktivet är att nämnderna i sitt budgetarbete ska 
utgå beslutad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. Bedömning är att den 
nuvarande ramen för nämnden inte är tillräcklig för åren 2023 och 2024 utan att 
ramen behöver utökas. Nämnden har heller inte bedömt att det är möjligt att göra 
omprioriteringar inom befintlig ram. 
 
Budgetförslaget innebär utökade satsningar utöver redan beslutade i budget 2021 
med flerårsplan 2022-2023 på följande områden: 

 Utbyggnad av kollektivtrafik år 2023 med 10 miljoner kronor och år 2024 
med 35 miljoner kronor (Totalt 2024, 45 miljoner: 10 miljoner från 2023 
plus 35 miljoner från 2024). 

 Hållbar utveckling förnybara drivmedel med 12 miljoner kronor från år 
2023. 

 
 
I budgeten föreslås också att Energikontoret tillförs 300 000 kronor från regionala 
utvecklingsmedel för att över tid få mer stabila förutsättningar att verka inom 
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olika projekt. Det innebär en omdisponering av regionala utvecklingsmedel inom 
nämnd för trafik, infrastruktur och miljö till Regionstyrelsen, där Energikontoret 
är organiserat under Verksamhetsstöd & Service. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2021-06-15 
 Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024 

för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
NÄMND FÖR TRAFIK, INFRASTUKTUR OCH MILJÖ 
 

 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024, Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Överlämna förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med 
flerårsplan 2023-2023 till budgetberedningen. 

Sammanfattning  
Nämnden redovisar i föreliggande förslag till Budget och verksamhetsplan 
2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Koalition för region Jönköpings läns förslag till budget, Nämnd för 

trafik, infrastruktur och miljö 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Allan Axén (M) anmäler att Moderaterna återkommer vid 
nämndsammanträdet med ett eget budgetförslag. 
 
Leif Andersson (C) yrkar bifall till koalitionens förlag till budget. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 72-84 

Tid: 2021-06-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 81  
 
Koalitionens förslag till Budget 2022 med flerårsplan 
för 2023-2024 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
Diarienummer: RJL 2021/129 
 
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och 
Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023-
2024 för nämnden trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutets antal sidor 
1
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  Regional utveckling 
 

 
 
 

Bild 1: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 
upp, leva och åldras på.  
 

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region 
Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner tagit fram en gemensam regional 
utvecklingsstrategi för perioden fram till år 2035. Strategin ska leda till att Jönköpings län år 2035 är Sveriges 
mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla invånare trivs, utvecklas och mår bra. Arbetet med att nå 
målen i strategin genomsyrar all verksamhet under kommande år. Region Jönköpings län ska leda arbetet för att 
strategin ska bli verklighet i samverkan med länets kommuner, organisationer och med civilsamhället. 
 
Utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin är Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. Målen är integrerade i strategin och ska vara vägledande för en utveckling i riktning åt ökad 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Region Jönköpings läns antagna hållbarhetsprogram för 2021–
2025 är ett av verktygen för att nå målen i Agenda 2030.  
 
Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar. Sverige har det nationella målet att inte ha några 
nettoutsläpp år 2050. Jönköping län har även målsättningen att vid samma tidpunkt vara ett plusenergilän. För att 
uppnå målen krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska nivåer. Region Jönköpings län har ett stort 
ansvar för omställningen till en mer grön och hållbar regional tillväxt. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier 
är delar i detta arbete tillsammans med insatser för en hållbar utveckling inom näringslivet och på landsbygden.  
 
Utifrån övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde ska alla kvinnor och män, flickor och pojkar 
i Jönköpings län ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor 
kunna ta del av länets tillväxtresurser. För att lyckas med att stärka attraktionskraften, tillväxten och 
sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara.  
 
Länet har, likt övriga landet, en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering. 
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden, vilket leder till en brist på arbetskraft och 
kompetens under kommande årtionde samt en ökad försörjningskvot.  
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En annan stor utmaning berör det faktum att det är svårt att locka ungdomar till att välja gymnasiala 
yrkesprogram. Speciellt för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av vår välfungerande 
tillverkningsindustri. 
 
Möjligheterna att fortsätta utveckla ett hållbart välfärdssamhälle, där vi inte bara har viljan utan också förmågan 
och kunskapen att ta hand om varandra, hänger nära samman med tillgången på medarbetare med efterfrågad 
kompetens, att människor har sysselsättning samt ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar 
tillväxt. Genom ökad samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och offentlig sektor ska 
kompetensförsörjningen stärkas.  Jobbmatchningen på arbetsmarknaden behöver fungera bättre. För att behålla 
och utveckla fler företag behöver också förutsättningarna för att nå framgång med innovativa idéer och nya 
affärsmöjligheter förbättras.  
 
Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på 
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Möjligheten att aktivt ta del av och delta i ett rikt 
föreningsliv eller kulturutbud är viktig för individens kreativitet, välfärd och välbefinnande. I samverkan med 
andra politikområden skapar kulturen nya arbetstillfällen och påverkar människors val av bostadsort. Nämnas 
kan att stöden till det fria kulturlivet förstärkts under senare tid och att arbetet med att revidera den regionala 
kulturplanen nu påbörjas för att börja gälla från och med år 2023. 
 
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och event. Det nu av 
regionen helägda bolaget Smålands Turism fortsätter sitt långsiktiga arbete att utveckla och marknadsföra 
besöksnäringen i länet, locka hit nya aktörer och stötta befintliga entreprenörer.  
 
Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet som träder i kraft under 2022 har målen att kollektivtrafiken ska 
bli mer tillgänglig, mer hållbar och ta större marknadsandelar fram till 2035. Under coronapandemin har färre 
personer rest med kollektivtrafiken. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gjort att människor valt 
andra resealternativ och fler har i högre grad valt att arbeta hemifrån. Ambitionen under 2022 är att både öka det 
hållbara resandet igen och andelen som reser med kollektivtrafiken. Tidigare satsningar på utbyggd trafik och 
ökad tillgänglighet ger goda förutsättningar för öka antalet resenärer igen efter coronapandemin.  
 
I Jönköpings län behövs en fortsatt satsning på vägar och järnvägar. Under 2022 fortsätter arbetet med såväl 
regional som nationell plan för investeringar i transportinfrastrukturen efter år 2029. Region Jönköpings län ska 
fortsätta vara en aktiv part i förverkligandet av nya stambanor som kommer att göra arbetsmarknadsregionerna 
större och binda ihop storstadsområden och landsbygd. Det behöver bli enklare att resa till och från Jönköpings 
län. Nya stambanor kommer även att frigöra plats för ökad kapacitet både av person- och godstransport på det 
befintliga järnvägssystemet. Det kommer att underlätta för pendling och kortare restider inom länet. 
 
Arbetet med att bygga den nya tågdepån i Nässjö har påbörjats. Tågdepån ska vara färdig att ta emot de 28 nya 
Krösatågen som levereras under 2023. Investeringarna i ny tågdepå och nya tågfordon är en del i arbetet med att 
öka andelen som reser med kollektivtrafiken.  
 
Takten för utbyggnaden av bredband behöver öka för att Jönköpings län ska nå de nationella målen. Som grund 
för Region Jönköpings läns fortsatta arbete finns antagna strategier för bredband- och digitalisering. 
Utbyggnaden av bredband är en förutsättning för att människor ska ha jämlika möjligheter att ta del av 
samhällstjänster, kulturupplevelser och ha bättre förutsättningar för att driva företag och arbeta i hela länet.  
 
Coronaviruset har under de senaste åren påverkat vårt samhälle i grunden. Nivån av korttidspermitteringar och 
varsel har varit hög i förhållande till övriga landet. Region Jönköpings län behöver ha fortsatt beredskap för att 
kunna göra riktade insatser mot särskilt utsatta branscher även om samhället förhoppningsvis är i slutet av 
pandemin och vi går mot ljusare tider. 
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Regional utvecklingsstrategi 2020-2035  
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets invånare. 
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet, såväl 
inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda 
möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, utbildning, bra 
kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla 
länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets hållbara 
tillväxt och utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade 
program och planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet, 
sker i ett etappvist arbete för att nå målen. 
 
Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på många 
olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen för ett 
ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, Jönköping 
University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen svarar också för 
analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.  
 
Covid-19 och hållbar återstart av det regionala tillväxtarbetet 

 
 
Jönköpings län har en något högre bruttoregionalprodukt jämfört med övriga regioner i landet. Ökningen av BRP 
har dock mattats av jämfört med riket sedan år 2017. Det är också rimligt att anta att tillväxten påverkats negativt 
av coronapandemin även om statistiskt underlag för detta saknas ännu. Intressant att följa är hur länets BRP 
under coronapandemin förhåller sig till utvecklingen i riket i övrigt.  
 
Coronapandemin har starkt påverkat länets utveckling under år 2020 och år 2021. Det är en rimlig utgångspunkt 
att även år 2022 kommer att vara kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser. De stödåtgärder som genomförts 
under pandemin har motverkat arbetslöshet och konkurser i länet. Trots detta har dock näringslivet drabbats 
negativt. Särskilt företag inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringarna och delar av servicesektorn har 
drabbats negativt. För andra näringar är konsekvenserna svåra att förutse. Det är till exempel oklart hur 
transport- och logistiksektorn påverkats långsiktigt genom de störningar av de internationella logistikkedjorna 
som pandemin medfört. 
 
Arbetsmarknaden har påverkats negativ, om än inte i den omfattning som befarats, och unga och 
nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden har fördröjts. Det finns även tecken som tyder på att tidigare 
trender på arbetsmarknaden där personer med lägre utbildningar har svårare att hitta arbete har förstärkts under 
pandemin.  
 

70



REGIONAL UTVECKLING 
 

4

Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på 
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Region Jönköpings län har under år 2020 börjat genomföra 
undersökningar av läget på för näringslivet i länet. Svaren visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden.  
Hur detta kommer att påverka länets utveckling långsiktigt är oklart men kraven på Region Jönköpings län som 
en av länets ledande aktörer för att skapa en hållbar regional tillväxt har ökat. Förväntan på att Region 
Jönköpings län kan bistå och stärka de trender som föranleder en hållbar regional tillväxt i länet är stora. Den 
regionala utvecklingsstrategin tillsammans med de olika riktade insatser och program som gjorts tillgängliga 
skapar mycket goda förutsättningar för vår förmåga att möta dessa förväntningar. Det ställer samtidigt stora krav 
på vår egen förmåga att kunna analyser utvecklingen och att bedöma vilka insatser som är mest strategiskt 
avgörande för att uppfylla regionala utvecklingsstrategins löfte. 
 
Agenda 2030 
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17 
globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 
fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete med 
agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern 
och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om 
ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på regional och 
lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Nyckel till ett framgångsrikt genomförande är att det 
finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan Jönköpings län utvecklas till 
Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, dess 
handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget. Sedan 2020 är Region Jönköpings län med i Glokala 
Sverige, FN-förbundets och SKR:s projekt för ett aktivt arbete och samverkan för de 17 globala målen. 
 
Stad och land  
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 
för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den 
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som 
hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – 
till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart 
sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då 
viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.  
 
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. De gröna näringarna har en avgörande betydelse 
för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora 
naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och 
rekreation. Landsbygden är en värdefull tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och 
ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella 
insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta 
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.  
 
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 
krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 
ridleder. 
 
Landsbygd – servicenäringar 
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra serviceformer 
kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 
transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.  
 
Bredband 
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 

71



REGIONAL UTVECKLING 

5

kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera 
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. 
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de 
medel som kommer från med regeringens budget för att flera hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband. 
 

Civilsamhället  
Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Civilsamhällets aktörer ska kunna 
bidra till och driva en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden samt företräda medlemmar 
eller grupper i det demokratiska samtalet. Civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till 
samhällsutvecklingen och vår välfärd. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för 
att skapa och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera 
samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden. 

KKN – kulturella och kreativa näringar  

Region Jönköpings län ska aktivt främja KKN-näringen (kulturella och kreativa näringar) i länet i syfte att 
synliggöra branschen och dess möjligheter som fysisk och digital aktör. KKN-näringen befinner sig i gränslandet 
mellan kultur- och näringsliv och är viktig för ett gott innovationsklimat och platsens attraktivitet. Det är centralt 
att näringen rustas att hitta möjligheter till stöd, försörjning och expansion, bland annat genom digitalisering för 
att tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN-näringen. 

Jämställdhet  
I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala 
tillväxtarbetet. De ska på lika villkor kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings läns utveckling ska 
jämställdhet och likabehandling vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka attraktionskraften, 
tillväxtpotentialen och sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara. Ett län där det finns en jämn 
fördelning av makt mellan kvinnor och män är också ett län som ser allas kompetenser, erfarenheter och 
olikheter som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet involveras i alla områden inom regional utveckling. Det är ingen 
hållbar tillväxt om inte jämställdhet beaktas fullt ut. 

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt och att motverka 
en könssegregerad arbetsmarknad. Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer jämställda: Arbetsgivare ska 
sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor ska få förutsättningar att starta och driva företag. Fler kvinnor 
behöver också finnas i styrelser och få möjlighet att bidra till innovation. Kvinnor utbildar sig i högre grad 
eftergymnasialt och den nuvarande utvecklingen leder till att en betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig 
en högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande effekt riskerar att leda till att länet får en allt större andel 
män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen leder också till att männen halkar efter kvinnorna när det gäller 
utbildning och framtida utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora utmaningar inte minst socioekonomiskt.  
 
Andelen pojkar och män som väljer att läsa vidare efter gymnasiet behöver därför öka. 
Det projekt med syfte att utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län, och som startade under 2019 
slutfördes under 2020. Projektet har varit ett led i att driva på utvecklingen mot en mer jämställd regional 
tillväxt. Projektet har haft tre inriktningar: 1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande 
socialt entreprenörskap. 2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet. 3. Synliggöra socialt 
entreprenörskap i länet. Erfarenheter från projektet kommer att implementeras i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet och kommer ytterligare att stärka regionens arbete med en jämställd regional 
tillväxt. 
 
Integration 
Integration är en förutsättning för att Jönköpings län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som förutsätts i 
den regionala utvecklingsstrategin. Men integration är också en förutsättning för ett socialt inkluderande 
samhälle. Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Att 
öka människors delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv. 
De som är födda utanför Norden har ett 30 procent lägre socialt och kulturellt deltagande än personer födda i 
Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, det vill säga om de kan få hjälp av någon/några personer om de har 
praktiska problem eller är sjuka, är också större bland utrikes födda (både kvinnor och män) än bland de som är 
födda i Sverige.  
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Mångfald och jämlikhet 

Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har samma status, åtnjuter samma respekt och är lika mycket värda. 
Jämlikhet innebär också att alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar 
samhället i sin helhet. Med mångfald menas olika bakgrunder såsom religion eller annan trosuppfattning, etnisk 
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta 
kan man kalla kategorisk mångfald. Även värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter och 
kompetenser utgör en stor del av mångfalden. Detta kallas individuell mångfald. I Jönköpings län uppmuntras 
och värdesätts såväl kategorisk som individuell mångfald. Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet i 
länet både när det gäller kategorisk mångfald och individuell mångfald. 
 
Kompetensbehov och matchningsutmaningar 
Region Jönköpings län har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram rapporten ”Kompetensförsörjning i 
Jönköpings län” (Rapport 0305). Rapporten visar att fem branscher upplever extra stora utmaningar när det 
gäller att få tag på rätt kompetens:  

1. Tillverkningsindustrin 
2. IT 
3. Byggsektorn 
4. Transport och logistik  
5. Vård och omsorg 

 
En stor utmaning är det faktum att det är svårt att locka ungdomar att välja gymnasiala yrkesprogram. Vårt län 
domineras av tillverkningsindustri. De yrkesinriktade gymnasieprogrammen en viktig 
komptensförsörjningskanal för dessa företag. Det är av yttersta vikt att stutsen höjs på såväl de yrkesinriktade 
gymnasieprogrammen som industrijobben. Här har regionen, kommunerna och näringslivet ett gemensamt 
ansvar. 
 
Det är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av en välfungerande 
tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är att få fler högteknologiska tillverkningsföretag till länet, samt att 
vi även ser att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras i länet. Det är av största vikt att detta görs i 
samverkan med länets aktörer. 
 
Från och med den 1 juni 2020 är Region Jönköpings län projektägare för projektet Framtidssäkrad industri, ett 
ESF-projekt som riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar att bli arbetslösa. Genom 
kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser kommer ett 70-tal företag och 
omkring 1 000 individer att vara involverade i projektet. Regionen samarbetar med Region Kronoberg samt 
Svensk industrivalidering och Unionen. 
 
Transporter och infrastruktur 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 
Malmö/Öresund och Göteborg. 
 
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 
småföretagarregioner. 
 
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 
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I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov 
av fler medarbetare med olika kompetenser. I framför allt Nässjö finns utbildningar inom järnvägsnäringen. 
Enligt beräkningar kommer det framöver saknas över 2.000 järnvägs- och tågtekniker i landet. Även behovet av 
lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta upp befintlig järnväg och 
bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete mellan olika 
aktörer. Därför har Nässjö tillsammans med regionen goda förutsättningar att arbeta för att bli ett nationellt 
centrum för järnvägsutbildningar och stärka järnvägsbranschen. Med Nässjö som knutpunkt för regionala banor i 
länet och Jönköping med nytt stationsläge för nya stambanor stärker vi konkurrensläget om arbetskraft och 
bygger hållbar tillväxt och livskvalitet.  
 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för 
regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer 
Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att ta 
fram nya förslag till länstransportplaner.  
 
Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i 
transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen ett 
underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny 
planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för 
transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar följer 
åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.   
 
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas 
så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill 
hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är 
klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen 
bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 
senast 2030 jämfört med 2010.  
 
Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda transportpolitiska 
principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget.  
 
Samhälls- och bostadsplanering  
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 
 
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 
regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny 
bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.  
 
I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 
I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk 
planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av 
och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka kapaciteten inom 
samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan vara en möjlighet, 
som stöd för länets kommuner.  
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Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan  
Den regionala utvecklingsstrategin omfattar sex strategier: 

1. Hållbar region 
2. Attraktiv region  
3. Tillgänglig region  
4. Smart region  
5. Kompetent region  
6. Global region  

 
Till varje strategi finns kopplat ett antal delstrategier. Delstrategierna återföljs av handlingsplaner med tydliga 
delmål, uppdrag samt indikatorer.  
 
I Region Jönköpings läns budget och flerårsplan fastställs prioritering av delstrategier samt vilka prestationer 
som ska uppnåtts inom flerårsplanen (mätetal). Prioriterade delstrategier, delmål samt uppdrag kan revideras i 
kommande budgetbeslut. Strategierna och prioriterade delstrategier med motivering lämnas i respektive kapitel. 
Arbetet med att samordna, utveckla och analysera den regionala utvecklingen redovisas i separat kapitel.  
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Strategiområden i den Regionala 
utvecklingsstrategin 
 

En hållbar region  
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas till en förebild i 
genomförandet av målen. Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är 
grundförutsättningar för att länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.  
 
STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län  
Prioriteringen av delstrategier för ”En hållbar region” har gjorts med utgångspunkt från vad som är angeläget 
och aktuellt, var det finns förmåga att samverka samt var vi har pågående arbete. Ska vi klara det gemensamma 
klimatmålet om en maximal temperaturökning på 1,5 grad så är det bråttom. Därför är det prioriterat att under de 
närmsta åren rikta utvecklingsinsatser för att påverka vår miljö och klimatet i en positiv riktning och minska 
förbrukningen av jordens resurser. Pandemin har satt ljuset på de ökande klyftorna i samhället och det är därmed 
extra viktigt att arbeta för att skapa en social utveckling för människor och företag. Jönköpings län är ett av de 
län som har störst utmaningar på jämställdhetsområdet. Ett jämställt näringsliv och samhälle skapar 
förutsättningar för attraktivitet, kompetensförsörjning med mera och är därmed högt prioriterat. Ett aktivt fortsatt 
arbete för att genomföra den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan är också angeläget.  

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

Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. För att nå dit ska vi vara en 
ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut som fattas ska 
genomsyras av en strävan att minska miljöpåverkan, tillämpa en hållbar resursanvändning samt minska 
klimatpåverkan.  
 
Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de globala 
mål som identifierats i Agenda 2030. Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för att bidra till målen samt 
följa noga hur länet ligger till.  
 
Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i den takt som behövs. Genom Parisavtalet har världens länder 
höjt ambitionsnivån och vill begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och sträva efter att hålla 
den under 1,5 grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus 
bör vara på att ersätta fossila bränslen förnybara energikällor, energieffektivisering och minskad 
energikonsumtion. 
 
Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att bo, leva och 
verka här. Länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda utmaningar som behöver lyftas 
fram är minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa 
förorenade områden, bevara och återställa våtmarker och hantering av avfall på ett hållbart sätt. 
 
Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning från fossila produkter till förnybar energi. 
Utveckling inom alternativa energikällor bör främjas, liksom energieffektivisering och minskad 
energikonsumtion.  
 
Energikontor Norra Småland 
Energikontoret genomför utvecklingsprojekt kopplade till hållbar regional utveckling. Energikontorets 
profilområden är: 

- Energieffektiva företag 
- Hållbart byggande och renovering 
- Hållbart resande och transporter 
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Energikontorets profilområden stödjer delstrategin i Regionala utvecklingsstrategin som gäller att säkerställa ett 
miljömässigt hållbart län. Energikontoret behöver över tid mer stabila förutsättningar att verka inom olika 
projekt därför tillförs årligen 300.000 kronor från regionala utvecklingsmedel.  
  
Delmål  
Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala klimatmålen och Sveriges miljömål. 
Uppdrag  

 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.  
 Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra handlingsplan för skogsstrategin  
 Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och genomförande. 
 Stärka Energikontor Norra Smålands arbete. 
 I samverkan med övriga aktörer driva arbetet  för att ta fram ett förslag till koldioxidbudget för 

Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska årligen. 
 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag. 

En hållbar social utveckling i länet skapas genom ett samhälle där alla invånares kompetens, kreativitet och 
erfarenheter tas tillvara.  
 
Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och 
kunnande som länets utrikes födda invånare har med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och engagerad 
handling av alla parter. Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett inkluderande arbetsliv där individer 
med olika bakgrund deltar.  
 
Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett starkt 
civilsamhälle och ett aktivt föreningsliv som skapar en meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla mötesplatser som främjar civilsamhälle och föreningsliv. 
 
Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och unga och ett större fokus på denna målgrupp är viktigt för att 
lyckas med många av de utmaningar som länet står inför. För att barn och unga ska trivas i länet behöver vi 
fokusera på förutsättningar som skapar en god livskvalitet för denna målgrupp.  
 
Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt 
som hälsogapet mellan olika grupper i samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns tydliga skillnader i hälsa 
mellan olika socioekonomiska grupper.  
 
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla människor i Jönköpings län. Alla 
människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma möjligheter och skyldigheter i 
Jönköpings län. 
 
Delmål:  
Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030. 
Uppdrag:  

 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.  
Etablera flera, relevanta mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga, 
civilsamhället och näringslivet 

 
Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka samhällets utveckling 
Uppdrag 

 Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället. 

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas 
jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994. Förutsättningarna för 
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kvinnor behöver bli mer jämställda: Arbetsgivare ska sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor ska få 
förutsättningar att starta och driva företag. Fler kvinnor behöver också finnas i styrelser och få möjlighet att bidra 
till innovation.  Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska prioriteras i 
länet.  
 
Delmål:  
Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 
Uppdrag 

 Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj (en portal för jämställd regional 
tillväxt i Jönköpings län). Fokus för åren 2022 - 2024 är fler jämställda företag. 

 Bidra till att utveckla arbetet med en nollvision för våld i nära relationer. 
 Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att jämställdhetsmålen nås. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i 
hela länet. 

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den 
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar produktion 
av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre 
förutsättningar att göra medvetna val. Detta är även målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi. Den 
regionala livsmedelsstrategin har fem fokusområden: produktion, innovation, göra affärer, attityder, 
självförsörjningsgrad. 
 
En ökad livsmedelsproduktion, beroende på vad som produceras, kan medföra en ökad belastning på klimatet 
och miljön. Därför är det särskilt viktigt att fokusera på att livsmedelsproduktionen är hållbar med sikte på ett 
lågt klimatavtryck och biologisk mångfald.  
 
Tillgång till bra vattenkvalitet är en överlevnadsfråga. Regionen har ett ansvar tillsammans med övriga samhället 
att se till att inte läkemedelsrester kommer ut i våra vattendrag som får konsekvenser på människor och djurliv 
framöver. Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet 
troligen kommer medföra stora utmaningar för vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda olika 
vattentäkter i landskapet och begränsa vattenanvändningen. Det finns en stor framtidstro hos länets 
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända utmaningarna till fördelar.  
 
Delmål:   
En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad i länet.  
Uppdrag  

 Fortsatt arbete med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner och mål. 

 
Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten 
Uppdrag  

 Minskad andel läkemedelsrester i vatten 

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG 
Program för hållbar utveckling 2021-2025  
Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska 
perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala utvecklingsuppdraget som 
fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet.  
 
Vägar till hållbar utveckling 
Under åren 2020 – 2023 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och 
Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala utvecklingsuppdraget. 
Projektet omfattar fyra insatsområden: 
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 Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen 
 Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi 
 Hållbarhetssäkrad finansiering 
 Övergripande omställning 

 
Jämställd regional tillväxt 
Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta även 
under 2022.  
 
Kommunikation och samverkan. I nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer genomförs 
kunskapshöjande tema-seminarier och kommunikationsplattformen Jäj förvaltas och utvecklas. 
 
Utbildning. Fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet erbjuds utbildning i 
jämställdhetsintegrering.  
 
Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 
tillväxtarbetet 
Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en 
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 
för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat 
genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Det är oklart 
hur fortsättningen i uppdraget kommer se ut efter 2021 men troligt är att det ersätts av ett nytt uppdrag.   
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En attraktiv region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 
attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och värdesätter 
samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar i kapital och som 
utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 
som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, 
service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till attraherar ännu flera. 
 
STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla.  
 
Utifrån nio utpekade delstrategier inom en attraktiv region så prioriteras fyra av dem under planperioden. 
Prioriteringsordningen tar sin utgångspunkt i en kartläggning av nuläget i länet kopplat till de utpekade 
områdena och hur vi på bästa sätt får kraft och förflyttning inom handlingsplansarbetet framöver. Pandemin har 
slagit särskilt hårt mot besöksnäring och kultursektorn. Samtidigt som pandemin bidragit till en kraftig ökning av 
att semestra på hemmaplan. Trender pekar även mot att människor föredrar att semestra på ett hållbart vis. Detta 
ger besöksnäringen möjligheter att återhämta sig samt växa sig starkare.  
De prioriterade delstrategierna påverkar och hjälper länets aktörer både på lång och kort sikt. Företagsfokus – 
samverkanfokus – inkludering – hållbarhet – attraktivitet. Inom de prioriterade delstrategierna pågår det 
aktiviteter som är viktiga att fånga upp i det kommande arbetet med delmål och handlingsplaner. 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald. 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 
befolkning ska uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer. 
 
Det offentliga behöver bidra till att stödja civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett rikt och varierat 
utbud av fritidsaktiviteter och länets infrastruktur behöver i högre grad stödja möjligheterna att ta sig till kultur 
och fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna och för besökande och turister 
 
 
Besöksmål  
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, allt ifrån historiska platser och miljöer. Dessa erbjuder 
länsinvånarna en berikande och varierad fritid och lockar turister och andra besökare till länet. Här bidrar en lång 
rad aktörer till länets attraktivitet. 
 
Jönköpings län har fokuserat för lite på attraktivitet för de människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta 
eller återvända till länet. Det helägda bolaget Smålands-Turism arbetar kontinuerligt med att stärka länets 
attraktionskraft för både invånare och besökare. 
 
 

Effektmål 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Tilldelade medel per invånare 
Kommun/Region 

Kulturanalys/SCB    

 
Delmål  
Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt för alla. 
Uppdrag  

 Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer. 
 Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela länet 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 
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Effektmått 

 
Mätmetod 

 
Mål 2024 

 
Resultat 2020 

 
Utgångsvärde 

Besökare     

Totalt Gästnätter, antal > 2 500 000 1 169 978 1 674 000 

Varav utländska Gästnätter, antal > 750 000 
 

154 279 471 000 

 
Delmål  
Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 
Uppdrag 

 Skapa en Regional besöksnäringsstrategi.  
 Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 

Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 
Uppdrag  

 Öka antal besökare. 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Driva en hållbar digital utveckling. 

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för 
att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot 
högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess och en effektiv och 
innovativ välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e-förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. 
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets 
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan 
att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en central utgångspunkt för 
smarta städer.  
 
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 
omsorg. Sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar 
innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Samtidigt finns 
det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva 
infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. 
Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 
innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens sociala och 
ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella 
insatser. Nationella bredbands och digitaliserings strategier ligger till grund för regionens framtida strategi.  
 
Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region 
Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket offensivt mål 
eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering 
som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i 
Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar som kommer med 
den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i 
hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att Jönköpings län är bäst i 
Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster. 
 
Delmål  
Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – aktörer.  
Uppdrag  

 Upprätta testbäddar för länets kommuner  
 Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 
 
Civilsamhället är en stor och viktig resurs i Jönköpings län. Region Jönköpings län ska verka för en produktiv 
dialog samt upprätta en samverkansmodell som ger länets aktörer ett bättre utgångsläge att planera långsiktigt, 

81



REGIONAL UTVECKLING 

15

genomföra förändringar och möta utmaningar. Det ger möjlighet till delaktighet, integrering och utveckling av 
vårt län. Civilsamhällets aktörer och enskilda individer ska ha inflytande i olika samhällsfrågor. Demokratin och 
folkhälsan stärks. Ett län som ur alla perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, 
sammanhållning, attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra livsmiljöer.  
 
Delmål  
Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 
Uppdrag år 2022 - 2024  

 Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga och civilsamhället i länet.  
 Identifiera prioriterade samverkansområden. 
 Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
 Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-form och tar handslag med 

civilsamhället för ökad samverkan. 
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En tillgänglig region 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel som gett 
länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter. En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet 
förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden, attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar 
samt snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är en förutsättning för alla 
länsinvånare potential ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 
förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion.  
 
STRATEGISKT MÅL: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län. 
 
Näringslivet i Jönköpings län är uppkopplat i både globala och nationella leveranskedjor och har potentialen att 
genom sin dynamiska arbetsmarknad förse hela södra Sverige med arbetstillfällen. Genom nya stambanor för 
höghastighetståg kan detta uppnås, och göra Jönköpings län till navet i södra Sveriges transportsystem. Genom 
väl fungerande regional infrastruktur kan hela länet, både stad och landsbygd, kopplas upp mot stambanorna. Det 
är därför prioriterat att verka för en god utformning av nya stambanor samt att upprätta en ny regional plan för 
transportinfrastruktur. Omställningen i arbetslivet och utbildningsväsendet som pandemin har skyndat på har 
också visat betydelsen av digital infrastruktur. Det är därför prioriterat att säkerställa att få ut det nya stödet för 
bredband. För att stärka arbetet kring transport- och bredbandsinfrastruktur, samt även för att belysa den 
geografiska aspekten av andra områden inom RUS, är det prioriterat att ta fram regionala strukturbilder.  
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och höghastighetståg. 
 
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för 
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver 
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i 
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga 
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett förnyat kunskapsunderlag om nya stambanor, som 
kommer att ligga till grund för regeringens aviserade infrastrukturproposition. Trafikverket ska redovisa 
uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för 
nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total 
investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta 
restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och 
godståg i den totala järnvägsanläggningen.  
 
Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer/linjesträckningar, alternativa 
hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och 
utformning av stationslägen och bibanor. Trafikverket har genom detta uppdrag också instruerats att inrätta en 
särskild organisation för projektet nya stambanor. Ur regeringens beslut framgår att Jönköping kommer att vara 
nod i systemet, vilket innebär att regionen kommer att behöva vara nära involverad i arbetet såväl med 
sträckningen Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg som Jönköping-Malmö. 
 
Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på långväga respektive kortväga resande 
och på godstransporter samt hur väl de nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen. 
Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt 
godstrafik ska beskrivas liksom en bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med 
höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och möjligheten till överflyttning av resor från 
flyg till tåg ska beskrivas.  
 
Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver framgå:   

- kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys  
- påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. prefabricering 
- risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är hanterade i beräkningarna 
- klimatpåverkan under byggskede och driftstiden  
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- konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive konsekvenser för planeringen i 
berörda kommuner och regioner 

- effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under byggskede och driftstiden  
- tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart 
- övriga konsekvenser 

 
Delmål  
Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 
Uppdrag 

 Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov. 
 Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på nationell nivå. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 
 
För att skapa förutsättningar för att nå målen inom Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen i länet.  
För att klara målen behöver det ske en förflyttning av transporter från väg till järnväg. De befintliga vägarna 
behöver dock underhållas och utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla former av miljövänliga 
transporter på väg kan underlättas. En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar för ett väl fungerande 
transportsystem. Det ska vara enkelt att resa, transportera gods och turista. Övergångar mellan olika transportslag 
ska förenklas och stimuleras.  
 
Regional tågplan 
Framtagandet av en regional tågplan för Jönköpings län fortsätter. Tågplanen ska innehålla en strategi över hur 
tågtrafiken i länet och till angränsande län ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i systemet . Tågplanen ska 
utgå ifrån Trafikförsörjningsprogrammet och Positionspapperet för kollektivtrafik i södra Sverige och även knyta 
an till det arbete som gjorts gällande framtida höghastighetståg.  
 
 
Cykelstrategi 
Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den 
regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker 
cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet. En regional cykelstrategi som 
kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till glappet mellan fysiska 
investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional cykelstrategi tar sig an den 
del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den regionala länstransportplanens 
ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den fokusera på att ena länet kring 
cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhällsplanering, klimatpåverkan, ökad 
säker cykling, mobility management och liknande frågor. I dagsläget möjliggörs att ta med cykel på regionbussar 
och regiontåg. För att öka mobiliteten införs kostnadsfritt att ta med cykel på tåg under förutsättningar att plats 
finns i fordonen under 2022.  
 
Godsstrategi 
En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och 
godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god 
kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor 
respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam 
kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet. 
Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan 
godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den 
nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin. 
 
Delmål  
Tillgång till säkra vägar och järnvägar 
Uppdrag  

 Utveckla länstransportplan 
 Fortsätta  att arbeta fram en särskild tågplan (strategi) utifrån regionala stråk.  
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Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter 
Uppdrag  

 Utveckla godsstrategin 
 
Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 
Uppdrag  

 Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och klimat – 2024 
 Bidra till klimatstrategins genomförande 

 
Småskalig infrastruktur 
Uppdrag   

 Utveckla cykelstrategi 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till 
höghastighetsuppkoppling. 
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera 
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. 
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de 
medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband. 
 
Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator 
Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i 
länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget, 
men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den 
regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas. 
 
Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad 
År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges 
möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier för 
stödfinansierad bredbandsutbyggnad.  Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala 
bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen.  
 
Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 
Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin 
beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med 
utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län. 
Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta under 
2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom 
bredbandsområdet.  
 
Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad 
Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan 
Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en 
förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv. 
Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya 
effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser. 
RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en 
effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet. 
 
Delmål  
Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet 
Uppdrag  

 Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem. 
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Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen 
genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till 
relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till 
exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv. 
 
Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så 
sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för 
planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer. 
 
Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på 
både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft 
och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas. 
De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att 
möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i 
vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala 
strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Delmål  
Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling 
Uppdrag 

 Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för kollektivtrafik och infrastruktur. 
 Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder.  

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

En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, oavsett 
ekonomisk förmåga har möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att 
invånare ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. Även för besöksnäringen är ett 
välfungerande transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka turister till alla delar av länet. 
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En smart region 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- och 
förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och strukturomvandlingar. Mod, 
handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras ledare och medarbetare. Genom 
framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och sysselsättningen är hög. 
 
STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion 
Stärkt konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmåga hos länets företag samt förbättrade resultat, 
utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, är några av de komponenter som 
kommer behövas för att stärka företagen i Jönköpings län. vi ska nå en innovationskultur där samverkan mellan 
akademi, offentlig sektor och näringsliv som resulterat i kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 
långsiktigt hållbar utveckling för länet. 
 
Den kommande smart specialiserings strategi som ska bidra till ett växande och diversifierat näringsliv som är 
under framtagande kommer ha stor betydelse för våra satsningar under de kommande åren och där Region 
Jönköpings län har identifierat 6 styrkeområden som kommer ha betydelse för hur utvecklingen av näringslivet 
kommer att genomföras.  
 
För att klara den omställning och innovation som näringslivet står inför så är kompetensförsörjningen en av de 
viktiga komponenter som måste stärkas. Vi har utmaningar och de förändras hela tiden så detta är ett område 
som kräver samhandling från flera aktörer och sektioner för att klara utmaningarna med framtidens 
kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolan är en motor och där samverkan driver det offentligas och 
näringslivets utveckling mot mer innovativa kunskaps- och teknologiintensiva produkter och tjänster.  
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och förändringskraft. 
 
En stark industri är av stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor 
för länets fortsatta utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få 
möjlighet att växa. Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och företagsledarna är i 
huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten behöver bli mer diversifierad. Förändringstakten är hög och 
tekniska innovationer driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle. 
Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela 
världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång. 
 
Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett 
tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar, 
berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya 
processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade 
vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse 
och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle. 
 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Digitalisering & innovation Digitaliseringsgrad i 
företagen, SCB 

>  41,1 % 41,1 
 

Stärkt företagsklimat Företagsklimat, 
Svenskt näringsliv 

>  3,9 3,9 
 

Starta och driva företag Företagsledare, andel 
fördelat på kön, SCB 

 K: 25,3 %  
M: 74,7% 

K: 25,3 % 
 M: 74,7 % 

Starta och driva företag Antal nystartade 
företag, SCB 

>  1 809 1 809 

 
Delmål  
Ökad investeringsgrad i innovation 
Uppdrag  

 Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet och det innovations- och 
företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara del av den drivande kraften för offentligas 
och näringslivets innovationskraft samt stödja till att höja investeringsgraden. 
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Fler nya företag 
Uppdrag  

 Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi för hur vi ska jobba för att få 
flera företag att starta men även arbetet med generationsväxling behöver ses över samt ta fram en 
strategi för generationsväxling. 

 
Fler kvinnliga företagsledare 
Uppdrag  

 Utveckla, stärka och stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. kunskap, utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela 
länet genom smart specialisering. 
 
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla sektorer 
samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och nyttiggörs 
alltmer. Förnyelse och utveckling innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en lyhördhet mot marknadens 
förväntningar på miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster som länet erbjuder. Smart specialisering 
innebär att satsa på de områden länet ligger i världsklass eller har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt konkurrenskraft 
gentemot omvärlden. 
 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Investeringar i miljö 
 

Industrins 
miljöskydsinvester
ingar kr/invånare 
2015, SCB/BRP+ 

> 
 

516,7 
 

516,7 

Investeringar i Finansiella tillgångar Kapital inkomst 
30-64 år 
kr/invånare, 
SCB/BRP+ 

> K: 16 187 kr 
M: 45 653 kr 

K: 16 187 kr 
M: 45 653 kr 

     

Investeringar i fysiska tillgångar Nya lägenheter per 
1000 invånare, 
SCB/BRP+ 

> 3,1 3,1 

     

Forskningsinvesteringar FoU-utgifter 
universitet, 
SCB/BRP+ 

> 743 743 

     

 
Delmål  
Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt näringsliv.  
Uppdrag  

 Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån framgångsfaktorer för 
tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel mm kommer vi locka nya tjänsteföretag 
att etablera sig i länet och ges möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag, 
marknadsföra regionen som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot 
tjänsteföretag. 
 

Med samlad kraft stärka strukturerna runt KKN näringen i vårt län i nära samverkan med kommunerna och andra 
främjande organisationer så som Science Park mfl. 
Uppdrag 

 Intensifiera arbetet med KKN (Kulturella och Kreativa Näringar) i länet samt stötta och uppmuntra 
initiativ från andra aktörer inom KKN näringen i länet 

 
 
Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.  
Uppdrag 
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 Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa förutsättningar att starta flera 
företag inom besöksnäringen, många av de värden turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/regionen. 
Insatser måste också göras för att höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att 
lära av varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka förädlingsvärdet. 

 
Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism 
Uppdrag  

 Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare inom turism- och 
landsbygdsnäring. 

 
Implementera en smart specialiserings strategi 
Uppdrag  

 Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD identifierade områden. 
 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Samverka för kompetensutveckling. 
 
Samordning, samverkan, samarbete och samhandling är av avgörande betydelse för att möta de utmaningar som 
drivs av demografi, urbanisering, digitalisering och globalisering. Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 
högre formell utbildning hos sina medarbetare och industrin robotiseras skapas utmaningar för de invånare som 
har en låg formell utbildningsnivå men också möjligheter för tjänstenäringen att utvecklas och anställa. En nära 
samverkan med länets industriföretag och utbildningsanordnare är av central betydelse för att medarbetare ska 
kunna vidareutbilda sig under pågående anställning så att de kan bidra i andra roller eller inom den företagsnära 
tjänstesektorn när andelen anställda i industrin sjunker. Kraven på medarbetares förändringskompetens blir allt 
högre och för ett näringsliv som präglas av innovation och entreprenöriellt tänkande krävs arbetskraft som har en 
stor förmåga till omställning.  
 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Social hållbarhet i företag SME som arbetar med 
social hållbarhet, 
Tillväxtverket/BRP+ 

> 35 % 35 % 

Investeringar i Kunskap Avslutat gymnasieskola, 
andel av befolkning 19-24 
år, SCB/BRP+ 

> K: 85,4 % 
M: 82,4 % 

K: 85,4 % 
M: 82,4 % 

 
Delmål  
Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition 
Uppdrag  

 Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att möjliggöra formell utbildning under 
pågående anställning. 

 Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition 
 Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och försörjning. Digitalisera och 

förenkla möjligheten till livslångt lärande. 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
Smart Housing Småland, 2013-07-01 till 2023-06-30 
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år 
finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårs-period något reviderats och är 
nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även 
efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova, förberedelser inför detta utgör en central del 
under projektperioden. Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med 
användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”. 
 
Vart i hela världen är världen på väg, 2020-05-29 till 2023-02-28 
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl om de analyser som gjorts 
av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. Det 
starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga orderingångar 
att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har med anledning 
av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg digital 
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transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt 
när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för länets 
långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd. 
 

 Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i 
Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet; 
framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en 
ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet. 
 

 Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och 
teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt 
näringsliv präglat av mångfald. 

 
Kvalitetsledning 2.0, 2020-01-01 till 2022-12-31 
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag och 
organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet syftar 
också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling för 
länets företag och organisationer. 
 
Effekter på kort sikt: 

 Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos 
länets företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och 
processutveckling, samt en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande. 

 
Effekterna på lång sikt: 

 De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och 
förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade 
servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling.  

 
E-handel och logistik, 2018-10-01 till 2021-12-31 
Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags 
affärsmodeller. Denna trend har fått extra fart under pandemin. När fysiska och digitala kanaler måste 
kombineras på nya sätt måste också e-handel och logistik anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens 
arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja utveckling av nya företag inom modern handel och 
logistik. 
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En kompetent region  
Förmågan att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra 
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens och näringslivets 
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, akademi och övriga utbildningsanordnare samt 
arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och 
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.  
 
STRATEGISKT MÅL: 2035 säkerställs matchningen på 
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet 
 
Coronapandemin har allt sedan våren 2020 påverkat individer och samhälle i hög grad. Effekterna för 
arbetsmarknaden har också varit stor med varsel, kortidspermitteringar och en ökad arbetslöshet. Frågan är vad 
pandemin kommer att få för långsiktiga konsekvenser för jobben och företagen. Det kan vara så att pandemin 
påskyndar en förväntad omställning på grund av digitaliseringen och klimatutmaningen. Att prioritera 
omställningsfrågor och kompetensutveckling blir prioriterat under de kommande åren. 
 
Samtidigt har vi haft en fortsatt kompetensförsörjningsproblematik mitt under pandemin. Hjulen slutade inte 
snurra. Företag sökte efter kompetens och det gör många fortfarande. Därför kommer kompetensförsörjning att 
vara ett prioriterat uppdrag för regionerna, även när pandemin har klingat av.   
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för 
integration och hållbar tillväxt. 
 
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 
ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Regionen ska arbeta för en väl fungerande 
arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi vill stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors 
och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska 
arbeta för att öka övergången till arbete bland kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt 
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. 
 
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär ett fokus på följande ansvarsområden: 
 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens. 
 I samverkan organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete. 
 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 
 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 
 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 
 Föra en dialog med länets folkhögskolor och studieförbund om hur de kan vara tydliga aktörer i det 

regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
 

Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort, och lång sikt 
ska regelbundet publiceras och utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser. I en god dialog och 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan dessa synliggjorda 
kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Dialogen och 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och länets olika utbildningsaktörer ska säkerställas genom 
etablerandet av systematiska och strukturerade samverkansmodeller. 
 
För att lyckas med en välfungerande matchning måste också effektiva strukturer för validering etableras. Det 
handlar framför allt om att tydliggöra de olika branschvisa valideringsmodeller som redan finns på plats, samt 
säkerställa hur dessa etablerade valideringsmodeller kan leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser. 

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 
Utgångsvärde 

Årlig kompetensprognos Statistik Under hösten  1 gång/år 

En framtidsspaning Statistik (prognos) (Våren 2023)  1 gång/fjärde år 

Valideringslyft Kvalitativ analys Hösten 2022  Påbörjas 1 maj 
2021. 

Valideringsportal Etablerad på RU-
webb 

(Våren 2023)  Inget idag 
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Kompetensutveckling till 
valideringar 

Statistik I minst 1/4 av länets 
kommuner 

 Finns inga 
uppgifter. 

SFI-utbildning med praktik Statistik Finns i 2/3 av länets 
kommuner 

 Finns inga 
uppgifter idag. 

Delta i planering av regionalt 
yrkesvux 

Statistik och 
kvalitativ analys 

Årliga överläggningar 
med kommunal 
vuxenutbildning 
(länsövergripande samt i 
de tre 
länsgrupperingarna) 

 Årliga 
överläggningar 
sker idag i 
länsnätverk samt i 
tre 
länsgrupperingar. 

Fungerande kommunala lärcentra Statistik och 
kvalitativ analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

 6 kommunala 
lärcentra idag. 

Tillvarata folkbildningens 
kompetens i regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 

Kvalitativ analys 
och viss statistik 

Regelbundna möten med 
folkbildningens aktörer 

 Adjungerad i 
Länsbildningsförb
undets styrelse. 

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

 Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Särskilt uppmärksamma 
kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en gång per 
mandatperiod. 

 
Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå. 
Uppdrag  

 Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional samverkan av validering. Samordna 
detta med deltagandet i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft. 

 Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för validering inom länet. 
 
Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar. 
Uppdrag  

 Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera flexibla 
kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar. 

 
Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov. 
Uppdrag  

 I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter arbeta för en SFI-utbildning 
som kombineras med praktik. 

 
Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 
Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med Jönköping University, Yrkeshögskolutbildningsanordnare och 
folkbildningens organisationer i syfte att stärka det livslånga lärandet. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela 
länet. 
 
Delmål  
Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux. 
Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet kan erbjuda regionala 
yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov. 

 Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men också i de tre 
kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används som underlag vid samtalen. 

 
Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 
Uppdrag  

 Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana centra. 
 Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa 

lärcentra. 
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 Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka kompetensförsörjningen. 
 

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas. 
Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och studieförbund. Konkretisera 
den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
 
Samverkan med länets utbildningsanordnare 
I uppdraget att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet ingår att utveckla samarbetet med olika 
utbildningsaktörer inom länet. De är: 

 Jönköping University 
 YH-utbildningsanordnare 
 Den kommunala vuxenutbildningen 
 Folkbildningens organisationer 
 Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor 

 
Jönköping University 
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att stärka samverkan mellan akademin, 
näringslivet, den offentliga sektorn och det omgivande civilsamhället. Genom ett aktivt samarbete mellan Region 
Jönköpings län och Jönköping University, enligt antaget samverkansavtal våren 2020, skapas förutsättningar för 
kompetensförsörjning, forskning och innovation i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och 
Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen vid högskolan. Att Jönköping University får 
tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är också av stor betydelse för att långsiktigt 
försörja länet med relevant arbetskraft – inom både offentlig och privat sektor – och för att höja den formella 
kompetensnivån i länet. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping Universitys ansökan om att få starta en 
högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping som stärker länets och landets tandvård. Region Jönköpings län 
verkar för att Jönköping University ska få universitetsstatus. 
 
YH-utbildningsanordnare 
Tillgången till relevanta yrkeshögskoleutbildningar är av stor betydelse för att stärka den regionala 
kompetensförsörjningen. YH-utbildningar underlättar för offentlig sektor och näringslivet att finna rätt 
kompetens. Idag finns flera starka YH-utbildningsanordnare i länet. Region Jönköpings län vill fortsätta att 
utveckla samarbetet med dessa utbildningsaktörer. I detta arbete ingår att fördjupa samarbetet med Myndigheten 
för Yrkeshögskolan. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen 
Alla Sveriges regioner har getts i uppdrag att tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen arbeta för att 
stärka och utveckla regionalt yrkesvux. Detta samarbete innebär att Region Jönköpings län regelbundet och 
kontinuerligt träffar företrädare för kommunernas vuxrektorer för dialog och samverkan. 
 
Folkbildningens organisationer 
Folkbildningens organisationer, studieförbund och folkhögskolor, är en resurs för länet ur flera perspektiv. 
Folkbildningens aktörer bidrar till att stärka och utveckla demokratin, gör det möjligt för människor att påverka 
sin livssituation, samt skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna 
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningens organisationer arbetar 
också för att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet. Region Jönköpings län arbetar för att bättre 
ta tillvara folkhögskolors och studieförbunds kompetens i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.  
 
Folkbildningen är särskilt viktig för att stärka integrationsperspektivet i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, särskilt genom språkkurser, samhällsinformation och att anordna mötesplatser. De 
kan även bidra med bildningsaktiviteter för anställda med utländsk bakgrund som har behov av att stärka sina 
kunskaper i det svenska språket och att få en bättre insikt i hur det svenska samhället fungerar.  
 
Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Folkhögskolan har 
också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 
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folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.  
 
Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor 
På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 
gymnasieskolan vid Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum. Nu gällande 
samverkansavtal och överenskommelse med kommunerna gäller till 31 december 2022. Arbetet med ett nytt 
samverkansavtal och ny överenskommelse från och med den 1 januari 2023 har påbörjats och kommer att 
slutföras under 2022. Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom 
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. 
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. Utöver gymnasieutbildning ska även 
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov 
erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för den gröna näringen. Förutom utbildning är 
naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker 
kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande. 
 
Region Jönköpings län är huvudman för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. För de båda 
folkhögskolorna gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola 
och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är en resurs för Region Jönköpings läns 
kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. Gymnasiala eller 
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på alla nivåer som är anpassade efter näringens behov 
ska erbjudas. I december 2020 antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet en bildningsplan 
för regionens folkhögskolor. Den framtagna och beslutade bildningsplanen ska efterlevas och kontinuerligt 
utvärderas. 
 
Framtidssäkrad industri 
Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. Projektet 
riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher med 
fokus på tillverkningsindustrin. Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens 
syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår 
till och med 31 december 2022. 
 
Ett hållbart arbetsliv 
En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda den nya sjuåriga programperioden som 
startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med dessa 
erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också utveckla 
samarbetet med viktiga samverkansaktörer. 
 
Valideringslyft 
Valideringslyft är ett ESF-projekt som drivs av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Alla regioner har 
beretts möjlighet att delta i projektet. För Region Jönköpings län innebär det ett aktivt deltagande från och med 
den 1 maj 2021 och fram till den 31 oktober 2022. Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som 
regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. 
Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022.  
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En global Region  
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen skapar 
förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion. Exportmarknaden är central 
för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 
erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser behöver därför kontinuerligt göras för att stödja 
företagens internationalisering- och exportambitioner. Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och 
kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i 
länet. 
 
STRATEGISKT MÅL:  
2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det internationella arbetet 
både ett eget och ett tvärsektoriellt område. För länets utveckling, både det offentligas och näringslivets, är det 
viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra nytta av varandras likheter och olikheter, för att 
hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan 
och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna. För att nå framgång på EU-
arenan inom olika områden krävs kraftsamling och samordning. Detta är förutsättningsskapande för att på sikt nå 
andra mål. 

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

Mätetal/Indikator 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 
Resultat 2020 

 
Utgångsvärde 

Insatser med särskilt fokus på att 
främja mänskliga rättigheter 

Seminarier, 
föreläsningar 

4 Nytt mått 2021  

Strategier och program som bidrar 
till Agenda 2030 

Framtagna 
strategier och 
program 

5 Nytt mått 2021  

 
Delmål  
Främjande av mänskliga rättigheter 
Uppdrag  

 Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och samverkan. 
 Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på demokratifrågor 

 
Bedriva lärande för Agenda 2030 
Uppdrag  

 Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt utvecklingsarbete. 
 
Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv 
Uppdrag                          

• Att informera om och bidra i Konferensen om Europas Framtid – en medborgardialog initierad av 
Europeiska Kommissionen. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder. 
 
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i relativt låg utsträckning ta del av de ram- och sektorsprogram 
som finns för att EU:s gemensamma sammanhållningspolitik och mål ska bli verklighet. Därför behöver 
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förutsättningar skapas för att fler aktörer ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också en större 
medvetenhet om de transnationella programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler 
aktörer behöver stimuleras att delta i sektorsprogram och ramprogram för t.ex. forskning och innovation. 
Strukturfonderna Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,ERUF, och Europeiska Socialfonden ESF är en 
möjliggörare inte enbart för den regionala utveckling som skapas genom fonderna utan även för att skapa 
kapacitet för att nå andra medel inom EU. 
 
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten med andra län i Sverige. Tillsammans med Region Kalmar län, 
Region Kronoberg och Region Blekinge samt Jönköping University och Linnéuniversitetet drivs det 
gemensamma Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel om EU:s sektorsprogram och ramprogram och 
hur de kan användas i Sverige. 
 
Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv 
När beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på europeisk nivå blir det 
internationella arbetet en förutsättning för att skapa en långsiktig regional utveckling. Detta är bakgrunden till 
Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att Region Jönköpings läns 
internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region Jönköpings läns olika 
verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för länet vad gäller EU-
finansiering och projektstöd.  
 
Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den 
regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom 
utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.   
 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Antal kontakter med Europa Direkt i 
Jönköpings län 
 

Förfrågningar via 
telefon och e-post  
 

Minst 600 förfrågningar 
årligen 

Ej tidigare mätvärde 535 förfrågningar 
år 2020 

Andel strukturfondsmedel (ERUF 
och ESF) Småland och Öarna som 
verkar i Jönköping län 
 

Inventering av 
projekt inom 
Europeiska 
Socialfonden och 
Europeiska 
Regionala 
utvecklingsfonden 

Minst i paritet med 
invånarantal i länet i 
förhållande till Småland 
och Öarna 

Ej tidigare mätvärde Ca i paritet med 
invånarantal i 
länet i förhållande 
till Småland och 
Öarna 
(programperioden 
2014-2020) 

 
Delmål  
Nyttjande av EU-medel  
Uppdrag  

 Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till utveckling av länet för att 
utnyttja EU:s potential gällande regionala medel.  

 Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som möjliggör påverkan på EU-
arenan och internationella partnerskap som grund för arbete mot ramprogram och sektorsprogram  

 Delta i Europaforum. 
 
Intresse av EU 
Uppdrag  

 Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU och om EU:s fonder. 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.  
 
Samtidigt som globaliseringen skapar stora möjligheter, medför den också att förutsättningarna för företag och 
branscher snabbt kan förändras. Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av främst sociala medier sprids 
uppfattningar, trender och rörelser snabbt och får omedelbart stor global påverkan. För att hävda sig i denna 
miljö krävs en stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags värdegrund och ansvarstagande när det gäller 
mänskliga rättigheter, produkter och processers hållbarhet samt arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke får allt 
större betydelse för konsumenters val och allmänhetens syn på ett företag. Företagens konkurrenskraft är till stor 
del beroende av hur de kan ta till sig ny information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och 
tjänster på marknader som i allt högre grad är globala.  
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Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av andra kan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle dra 
nytta av varandras likheter och olikheter för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del 
av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala 
förutsättningarna. 
 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Antal initiativ med fokus på EU-
arenan 

Kluster, projekt, 
samverkan med 
tydligt fokus att 
formera sig mot 
EU-arenan 

Ytterligare 3   

 
Delmål  
Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 
Uppdrag  

 Ta fram omvärldsanalyser  
 Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
 
Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027 
EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de 
fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s 
strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län 
tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län. Ny 
programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario att två 
perioder löper parallellt under 2022. Region Jönköpings län samordnar programmeringsprocessen gällande 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt framtagandet av regional handlingsplan gällande Europeiska 
Socialfonden för NUTS 2- området Småland och Öarna. 
 
Småland Blekinge Halland South Sweden 
Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten driver 
Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. Verksamheten 
planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala utvecklingsstrategier.  
 
Europa Direkt 
Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är EU-
kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Uppgiften är att 
sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten.  

Assembly och Europeans Regions (AER) 
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of Europeans Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 
politisk representation. 

97



REGIONAL UTVECKLING 

31

Verksamhet för regional utveckling 
FINANSIERINGEN AV REGIONALA UTVECKLINGSINSATSER OCH REGIONALA 
UTVECKLINGSSTRATEGIN 
Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive RUS sker 
inom budgeten för Region Jönköpings län. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade 
insatser som bidrar till tillväxt och utveckling finns egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner kronor. 
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av 
förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med 
syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala 
strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent i förhållande till total projektkostnad för att 
genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas 
mellan olika projektstöd, företagsstöd och till kommersiell service.  
 
Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till områden av strategisk kapacitetshöjande 
betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2022 beräknas till 70 miljoner kronor och anslaget som kan 
betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna finansieras från olika källor som t.ex. EU:s 
strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det finns enligt regeringens villkorsbeslut kring 
regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med hållbarhetsintegrering i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya programperiod finns krav från EU-
kommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare 
Europa 2021-2027.  
 
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka EU-
medel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala 
utvecklingsarbetet. Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En 
särskild finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under 2021. 
Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade 
projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av insatser 
finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som övergripande 
uppföljning av bemyndigande och anslag.  

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH 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. Utvecklingen i länet ska 
kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala 
tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala 
samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen 
ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund. 
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas 
stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och 
utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är 
ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för att utveckla 
den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna. 
 
För att kunna uppnå löftet i den regionala utvecklingsstrategin krävs att Region Jönköpings län har en kapacitet 
och förmåga att bedriva strategiska regionala utvecklingsprojekt. Det ställer stora krav på vår professionella 
förmåga leda, driva, samordna och genomföra komplexa projekt i samverkan med länets aktörer. Vår kunskap 
om projektmetoder är en avgörande framgångsfaktor och regional utvecklings viktigaste operativa verktyg. För 
att vi ska kunna operera på denna nivå behövs både kompetent och kvalificerade projektledare men också ett 
strukturerat arbetssätt. Under år 2020 har arbetet med att utveckla ett projektkontor påbörjats och arbetet 
kommer att fortgå under de kommande åren.  
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Perspektiv: Process och produktion 
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och 
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt 
ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter 
 
STRATEGISKT MÅL Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande regionala 
utvecklingsprojekt. 
Framgångsfaktor Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt.  
 
Uppdrag  

 Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi. 
 
Perspektiv: Lärande och förnyelse  
Förbättra verksamheten och skapa innovationer.  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga 
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till 
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare 
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, 
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 

 
STRATEGISKT MÅL Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt 
Framgångsfaktor Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra analyser  
 
Uppdrag  

 Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med fokus på 
projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region Jönköpings län skall utveckla 
analysarbetet. 

 
Perspektiv: Ekonomi  
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar 
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och 
organisationens samlade kompetens och mångfald. 
 
STRATEGISKT MÅL Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov ska öka 
Framgångsfaktor Anpassad bemyndiganderam  
 
 

Mätetal 
 

Mätmetod 
 

Mål 2022 
 
Resultat 2021 

 
Resultat 2020 

Bemyndiganderam regionala 
projektmedel 

TVV 90 mnkr 70 mnkr 65 mnkr 

Utnyttjad andel 
bemyndiganderam 

TVV 75 % - 86 % 

Nyttjande av anslag 
 

TVV 90 % - 60 % 
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Kultur  
Kulturen har en självklar plats i varje öppet och demokratiskt samhälle. Kulturen hjälper oss att utvecklas som 
människor, förstå vår omvärld och skapar en tillit som knyter samman befolkningen. 
 
Kultur är en betydelsefull faktor för hållbar tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande 
kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är 
kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande 
kraft.  
 
Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för vår region och göra den mer attraktiv för både 
besökande och boende. Men för att kunna vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt värna om kulturens 
egenvärde och kulturutövares möjligheter.  
 
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, teater, musik, litteratur, dans, hemslöjd, bild och 
form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för 
Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av 
Jönköpings läns museum. 
 
Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt 
skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter. 

Coronapandemin 
Pandemin har haft negativa effekter på barns och ungas möjlighet att ta del av, delta i och skapa kultur. 
Skapande verksamhet på museer, fritidsgårdar och andra arenor har under perioder stängts ner. Likaså har 
Kulturskolor runt om i länet tvingats omforma sin verksamhet och inte kunnat erbjuda undervisning som vanligt. 
Elever i skolan har inte haft tillgång till kultur då det inte har varit tillåtet att ta emot besök från externa aktörer. 
Besök på naturliga platser för konsumtion av kultur, som t ex Spira, Jönköpings läns museum och länets alla 
biografer, har inte varit möjliga under en lång tid. Vi har sett kreativa lösningar på utomhuskultur, digital kultur 
och skapande verksamhet att ta med hem, men det går inte att jämföra med den kultur som vi under ett normalt 
år kan ge barn och unga. 
 
Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen (Program och styrdokument)  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar 
hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. 
Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en beskrivning 
av hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.   
 
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. 
 
Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel via kultursamverkansmodellen: 

• Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län 
• Smålands Musik och Teater 
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
• Jönköpings läns museum 
• Riksteatern Jönköpings län 
• Vandalorum, museum för konst och design 

Som Region Jönköpings län egna kulturverksamheter styrs och påverkas sektionen för kulturutveckling, 
Smålands Musik och Teater och Jönköpings läns museum av de regionala styrdokument som finns, exempelvis 
budget med verksamhetsplan. Dessa verksamheter ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt den regionala utvecklingsstrategin. De 
regionala uppdragsbeskrivningarna med verksamhetsspecifika uppdrag ska samspela med verksamheternas egna 
verksamhetsplaner.  
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De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin. 
Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma 
målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska 
prioritera under år 2022 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. Kulturplanen 
ska revideras under år 2022. 
 
 
De regionala målen från regional kulturplan är:  

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva 
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.  
 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten till 
upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till 
att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. 
 

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 
Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande 
normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella 
kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur.  

 
För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex olika kulturpolitiska 
prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är 
lika viktiga för länets kulturutveckling. I den regionala kulturplanen fastställs följande 
prioriteringsområden: 

- Kulturell infrastruktur  
- Villkor för konstnärligt skapande 
- Kultur med fokus på barn och unga 
- Tillgängligt kulturliv 
- Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 
- Samverkan och dialog. 

Sektionen för kulturutveckling  
Kulturutveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för att 
stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, gestaltning, hemslöjd samt litteratur och 
regional biblioteksverksamhet. Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt 
kulturliv och stimulera utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället 
och länets kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur 
och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. I verksamheten Kultur och 
utvecklingsuppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan kulturaktörerna och Region 
Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare 
och institutioner är en central del av verksamheten. Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Region 
Jönköpings läns kulturbidrag ska inte användas för organisationens egna kulturprojekt utan riktas till fristående 
kulturarbetare och det ideella kulturlivet. Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till 
stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges 
möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling 
verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 
 
Smålands Musik och Teater 
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets 
scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är 
Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för konstnärlig personal i länet. Samverkan ska ske med 
det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att 
bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Verksamheten inom 
Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater 
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och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och 
ute i länet. Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands musik och teater har en bred kulturverksamhet 
med scenkonstproduktioner som kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria kulturlivet. För att 
främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra professionella 
scenkonstverksamheter ska eftersträvas. Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån Kulturhuset Spira i 
Jönköping. I den ingår att ansvara för att utbudet på Spiras fyra scener är brett. Detta säkerställs genom egna 
produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Smålands Musik och Teater anordnar också 
konferenser med kulturinslag. 
 
Stiftelsen Jönköpings läns museum 
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt 
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet 
ska arbeta för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett 
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån 
de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och 
utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings 
läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid. 
Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 2021 gjorde stiftarna en 
överenskommelse med syfte att klargöra ansvaret vad gäller finansiering av den årliga driften och verksamheten 
av Länsmuseet i Jönköping.   
 
Perspektiv: Medborgare och kund 
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 
handlande 
 
STRATEGISKT MÅL Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 
Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet med kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapas engagerade och kulturintresserade 
medborgare och fler mötesplatser. 
 
Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga 
Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga. 
Barn och unga har kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och är därför en resurs.  
 
För att möta pandemins negativa effekter ska vi med samlad kraft stärka kulturen för, av och med barn och unga, 
utifrån arenor där barn och unga naturligt är. Samtliga verksamheter inom Kultursamverkansmodellen ska arbeta 
för en intensifierad närvaro i kommunerna 2022. Detta för att åstadkomma ökade möjligheter till skapande 
verksamhet samt främja kulturella upplevelser i skolan eller på fritiden i sin hemkommun.  
För att säkra likvärdiga möjligheter till kultur för alla barn och unga i Jönköpings län krävs en gemensam 
strategi, där tillgänglighet, delaktighet och ökad möjlighet är i fokus, samt ett uttalat samarbete mellan alla 
verksamheter inom Kultursamverkansmodellen. Arbetet ska påbörjas 2022.  
 
Uppdrag:  

 Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län. 
 Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i kulturhuset Spira och i sina 

hemkommuner 
 Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till eget skapande, 

delaktighet och inflytande. 
 Att under 2022 skapa ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap 

och möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur.  
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 Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig verksamhet. 

 Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga 

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv 
Kulturen ska bidra till att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. Kulturlivet ska 
vara tillgängligt för fler invånare och besökare att delta i, bidra till och ta del av. Kulturen har en bärande roll 
som inkluderings-faktor, är ett starkt verktyg för gränsöverskridande möten och kan minska klyftor.  
 
Uppdrag   

 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 
 Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 
 Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av och skapa kultur i Jönköpings 

län. 

 
Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur 
Kulturell infrastruktur är grunden för länets kulturliv. Den behöver vara välutvecklad för att skapa goda  
förutsättningar för kulturella aktiviteter och göra kulturen tillgänglig.  
 
Uppdrag   

 Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler  
 Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och 

bildning. 
 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 

 
STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 
Smålands musik och teater ska vara professionell scenkonstinstitution och ett nav för scenkonsten i länet. 
Produktioner och arrangera ska ha ett varierat ut bud av musik, teater och dans av hög kvalitet med både spets 
och bredd för barn, ungdomar och vuxna. Smålands Musik och Teater ska erbjuda ett varierat utbud av musik, 
teater och dans för alla åldrar. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med 
gästspel, samarbeten med det regionala kulturlivet och samverkan med externa arrangörer.  
 
Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv 

Samverkan i olika former med länets kommuner och det fria kulturlivet inom musik och teater ska vara en viktig 
del i Smålands musik och teaters verksamhet, och att skapa förutsättningar för nya mötesplatser, nya utövare och 
ny publik. Genom sitt främjandearbete ska man väcka och stimulera intresse för scenkonst, och stötta och 
involvera morgondagens kulturaktörer. 
 
Uppdrag för Smålands musik och teater 

 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner.  
 Ökad samverkan med det fria kulturlivet.  
 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner.  
 Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 

 
Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 
Publik vid föreställningar inom 
Smålands Musik och Teaters 
verksamhet 

Statistik ≥  70 000 57 475    24 485    

varav kulturhuset Spira     36 199    17 826    

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

    
4 813    3 100    
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varav övriga kommuner i länet   ≥  30 000  16 463    3 559    

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom 

Statistik ≥ 25 000 29 672 10 326    

varav kulturhuset Spira    6 997    

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira    1 960    

varav övriga kommuner i länet    1 369    
 

Perspektiv: Process produktion 

Utveckla värdeskapande processer  
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter. 
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns 
förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  
 
STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets 
 
Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande 
Möjligheterna till konstnärligt skapande är en förutsättning för ett län med ett rikt kulturliv och en mångfald av 

konstnärliga uttryck. Konstnärligt yrkesarbete inom olika konstområden bör kunna bedrivas i hela 
länet. Professionella kulturskapare behöver utvecklingsmöjligheter. 

 
Uppdrag   

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 
 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet. 
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela länet. 
 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer. 
 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och 

bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga utövare i 
länet. 

 Bevaka, tillgänggöra och stärka samtidskonsten i länet. 
 

Framgångsfaktor Samverkan och dialog  
Region Jönköpings län ska aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 
utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande samtalen om 
kulturens och bildningens möjligheter och utveckling.  
 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont och från ett 
kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den nationella nivån, och 
därigenom öppna upp för dialog i nationella frågor.  
 
Uppdrag   

 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och bildningsområden. 
 Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet genom att samverka 

inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS).  
 Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda konst- och bildningsområden. 
 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan med det fria kulturlivet. 
 Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022.  
 Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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 Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för god hälsa. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer  
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, 
kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap 
om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare 
kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 
 
Strategiskt mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva 
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.  
 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 
Antal samverkansavtal med 
kommuner Statistik 13 Nytt mätetal 2020 3 
Antal kommuner i länet som 
Smålands Musik och Teater 
genomfört föreställningar i Statistik 13 Nytt mätetal 2022 - 

 
Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv 
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att 
främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga 
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra professionella 
scenkonstverksamheter ska eftersträvas.  
 
Uppdrag   

 Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner. 
 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 

barn och unga som för en vuxen publik.  
 Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt. 

 
Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 
För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över kulturgränser ska interregionala, internationella och 
 interkulturella samarbeten stimuleras. Interregionala samarbeten och utbyten främjar utveckling och 
 hållbar långsiktig tillväxt.  
 
Uppdrag 

 Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och utveckla internationell 
samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens och 
bildningens möjligheter och utveckling. 

 Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna. 

 
Bidrag för kultur, demokrati och folkhälsa. 
Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt uppbyggda och ha 
hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och/eller sociala funktioner. Med 
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De 
organisationer som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen av länet. Policy 
för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur reviderades år 2020. Policyn antogs i 
Regionfullmäktige och gäller från och med 2020-06-08. Målet med bidragen i denna policy är att stödja och 
stimulera verksamheter i hela länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa 
meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i samverkan med 
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civilsamhället. Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att 
bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare. Bidragsgivningen inom 
kultur, demokrati och folkhälsa ska utgå från regionens grundläggande värderingar och alla människors lika 
värde.  
Stöden ska bidra till att: 

 stärka och utveckla demokratin i hela länet 
 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet 
 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet 
 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet 
 främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare 
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Utbildning och bildning 
Naturbruksskolorna 
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner och branschens aktörer. Detta sker genom 
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter, samt i 
lokala programråd där företrädare för de gröna näringarna deltar. Naturbruksskolorna har goda förutsättningar att 
vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala målen och Sveriges miljömål. 
Naturbruksskolorna är också viktiga för Region Jönköpings län ansvar för regional kompetensförsörjning. 
Naturbruksskolorna är dessutom viktiga utbildnings- och kompetenscentra för den gröna näringen.  
 
Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess 
långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det 
ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till 
det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete 
med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till 
reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.  
 
Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla 
djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med 
lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla 
djurhållningen.  

Folkhögskolorna 
I det livslånga lärandet, för att stärka demokratin och för att förse länet med efterfrågad kompetens har 
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa 
bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella 
inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos 
deltagare. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för 
dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av 
personer med kort utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.  
 
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 
 
Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor att inkluderas i det sociala och politiska livet. 
Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en 
öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är 
bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. 

Verksamheten ska utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors handlingskraft, 
fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. Folkhögskolorna kan snabbt 
anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar. 
Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att möta 
människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet.  

Perspektiv: Medborgare och kund 
 Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 
handlande 
 
STRATEGISKT MÅL Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet på 
naturbruksskolorna och folkhögskolorna, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 
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Framgångsfaktor Utgå från behovs- och resultatanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 

Andel antagna i förhållande till antal 
elever som slutar årskurs 9 i länet 
(naturbruksskolorna) 

Statistik 3,0 % Nytt mätetal 2020 3,9 % 

 
Uppdrag  

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

      Resultat 2019   Resultat 2020 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Kvinnor Män  Totalt   Kvinnor Män  Totalt 

Sökande per utbildningsplats, 
folkhögskolorna 

Statistik ≥ 2,0 1,5 0,8 2,3   1,5 0,8 2,3 

 
Uppdrag  

 Utbildningar inom gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är 
anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

 
Perspektiv: Process produktion 
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med 
kunden och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem 
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. 
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  
 
STRATEGISKT MÅL Utbildningen vid våra skolor ska vara aktuell och relevant. 
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.  

      Resultat 2019   Resultat 2020 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Kvinnor Män  Totalt   Kvinnor Män  Totalt 
Andel elever på 
naturbruksprogrammet som slutför 
sin utbildning med godkänd 
examen 

Statistik 90 % 91 % 100 % 87 %   97 % 100 % 87 % 

Andel deltagare som slutför kurs 
inom folkhögskolan Statistik 90 % 94 % 85 % 90 %  89 % 90 % 89 % 

 
Uppdrag 

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år.  
 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

 
Perspektiv: Lärande och förnyelse  
Förbättra verksamheten och skapa innovationer.  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga 
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till 
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare 
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, 
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 

 
STRATEGISKT MÅL - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. 
Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver utvecklas på 
skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv.  
 
Uppdrag  
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 Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna 
testbäddar bidrar till ökad regional självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk. 

Perspektiv: Ekonomi 
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar 
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och 
organisationens samlade kompetens och mångfald. 
 

 STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Ekonomi i balans ANA-nämnd Inte 
överstiga 
budget 

7,1 
miljoner 

kr 
 

14,1 
miljoner 

kr 

Målet 
nått 

Ej 
aktuell 

Negativ 
avvikelse 

Månad 
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Länstrafiken 

Kollektivtrafik 
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det 
innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna 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 resenärer och omvärld. 
 
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 
skapar utveckling och attraktivitet. Kollektivtrafiken behöver ha god tillgänglighet och prisvärda taxor som 
stimulerar till ökat resande. Särskilt viktigt är det för dagpendlare som använder kollektivtrafiken ofta. Även 
sällanresenärer ska ha reseprodukter som är attraktiva och anpassade efter resebehovet.  
 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 
Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 
 
Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 
 
Trafikförsörjningsprogram  
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

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

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 
hållbar utveckling. 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. Arbetet med ett 
nytt trafikförsörjningsprogram pågår och omfattar tiden fram till 2035. Beslut planeras före sommaren 2021.  

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. Med nytt trafikförsörjningsprogram fram 
till 2035 kommer målen revideras.  

Nuvarande trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 
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Målområde Mål till 2025 
Resande 25 miljoner resor per år inklusive 

skolkortsresor 
60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  
Serviceresor 85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 
 
Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent 

Skattesubventions- 
grad  
 
 
Miljö 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel  
Trafikens totala energiförbrukning/km 
ska minska med minst 25 procent 

 

Kollektivtrafikövergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag, och bra information till 
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet. Kollektivtrafiken har under pandemin tappat mer än 
hälften av resorna. För att få tillbaka resenärerna efter pandemin men även för att attrahera nya resenärer 
kommer det att krävs omfattande marknadsföringsinsatser och insatser för att förbättra kundupplevelsen. För år 
2022 förstärks marknadsföringsbudgeten med 2 miljoner kronor som finansieras med de avsatta budgetmedel för 
2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med flerårsplan 2022–2023. 
 
Stadstrafik  
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 
4 samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 
genomföra satsningarna har en ny bussdepå uppförts i Jönköping. 
 
Regiontrafik 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Behov av underhåll på järnvägslinjerna i 
Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas 
upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög kvalitet. 
Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras.  
 
Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället, är det mycket viktigt att 
planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022–
2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning 
pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan Sydsverige och Transito AB. De nya fordonen kan inte 
underhållas i nuvarande depå och beslut om ny tågdepå i Nässjö har fattats av Regionfullmäktige 2020 samt har 
byggnation påbörjats.  
 
En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla en strategi för hur den regionala 
tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i järnvägssystemet.  
 
I december 2021 startar ett nytt avtal med en ny tågoperatör för Krösatågssystemet. I det nya avtalet ingår både 
drift och underhåll av tågen. Det planeras för ny stadstrafik i Tranås från halvårsskiftet 2022.  
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Under 2022 slutförs utredningen om en bussförbindelse Eksjö–Sävsjö–Värnamo för att möjliggöra enkelt 
resande mellan de två sjukhusen i Eksjö och Värnamo. Linjen kan även bli en förbindelse mellan de två 
kommunhuvudorterna Värnamo och Sävsjö för arbetsresor och studier.  
En försöksperiod planeras för perioden 2023 till 2025 om de ekonomiska ramarna möjliggör detta. 
 
Serviceresor 
Region Jönköpings län ansvarar genom Länstrafiken för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 
funktionsnedsättning. I september 2022 startar nya trafikavtal inom Serviceresor. 
 
Önskemålet om snabbhet och gena resvägar kan skapa konflikt med mindre orters behov av turtrafik. Här bör en 
lämplig avvägning göras mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång till kollektivtrafik 
med acceptabel turtäthet även för mindre orter. För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende 
på landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik eller 
närtrafik vara ett komplement. Ett pilotprojekt genomförs på några orter under 2022. Finansiering av 
pilotprojektet görs med de avsatta budgetmedel för 2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2023. En utvärdering ska ske efter att pilotprojektet har genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjukersättning inkluderas i seniorkortet 
Människor med funktionsvariationer eller en sjukdom som gör att det är svårt att ingå i ett normalt arbetsliv ska 
ges goda möjligheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Personer som tar emot sjukersättning eller 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska inkluderas i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet. 
Resenären ska kunna visa upp förmånsintyg från Försäkringskassan under resa med den allmänna 
kollektivtrafiken. För att finansiera en utökad kostnad avsätts inom ram 4 miljoner kronor. som finansieras med 
de avsatta budgetmedel för 2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2023.  
 
Resursförstärkning 
Under 2020 och i inledningen av 2021 har biljettintäkterna minskat kraftigt som en följd av minskat resande med 
anledning av Coronapandemin, vilket kommer medföra ett stort budgetunderskott inom Länstrafiken. 
Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att täcka en del av intäktsbortfallet 
till landets regionala trafikhuvudmän. Region Jönköpings län räknar med att få del av dessa statliga medel men 
det kommer inte räcka för att täcka hela intäktsbortfallet.  

Med den bakgrunden och med de målsättningar som finns i trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande, 
kommer det krävas betydande resursförstärkningar, men också omdisponering av resurser från trafikutbud med 
lågt resandeunderlag.  

För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå, 
behövs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 mnkr 2022 jämfört med 2021 och 
ytterligare utökning med 25 mnkr 2023. Ytterligare 10 miljoner kronor behöver tillföras 2023 samt 35 miljoner 
kronor 2024 för att täcka kostnadsökning för de beslutade satsningarna.  
 

Tabell 5

Antal resor (tusental)
Resultat
2019

Resultat
2020

Sjukresor 124 103

Färdtjänstresor 568 383

Närtrafik 23 22

Totalt antal serviceresor 715 508
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Förväntade kostnadsökningar 2022 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna enligt 
index behöver göras vid årsskiftet 2021/22. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i 
balans. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga pris- 
förändringar. För 2022 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt 
boende föreslås vara oförändrade. 
 
Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har åtagit sig att göra sin del för att vår region ska bidra till att nå 1,5-gradersmålet i 
Parisavtalet. Genom att uppfylla de mål som är uppsatta i regionens program för hållbar utveckling bidrar vi till 
att uppfylla vårt åtagande.  
Enligt hållbarhetsprogrammet ska år 2025 bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara 
drivmedel, dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara 
drivmedel, eltåg drivas med 100 procent förnybar el och fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent 
förnybara drivmedel. 
För att möjliggöra planerad omställning till förnybara drivmedel tillförs 12 miljoner kronor årligen under 
planperioden 2023-2024.  
 
 
Perspektiv: Medborgare och kund 
Skapa värde med kunden och intressenter En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 
skapa värde tillsammans med dem som organisationen finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 
handlande. 
 
STRATEGISKT MÅL Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor 
– för hållbar utveckling 
Framgångsfaktor Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder. 
 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Andel nöjda kvinnor och män- index (NKI) 
(kollektivbarometern) 

       

Allmän trafik 
 

       

- alla länsbor 55 % 50 % 49 % >54 % >46 % <46 % Tertial 

- resenärer 65 % 
 

59 % 60 % >64 % >54 % <54 % Tertial 

- prisvärdhet 50 %  
 

42 % 43 % >49 % >40 % <40 % Tertial 

Serviceresor  85 % 79 % 83 % >84 % >70 % <70 % Tertial 

Andel tåg som går enligt tidtabell 95 % Nytt mått 
2020 

96 % >94 %  >80 % <80 % Tertial  

 
Uppdrag  

 Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa delmål för perioden 2021- 
2024 med utblick mot 2025-2035. 

 Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva resandet efter pandemin. 
 Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med personliga zoner.  
 Personer med funktionsvariationer som tar emot som tar emot sjukersättning/aktivitetsersättning ska 

kunna använda ett motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år.    
 Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor.  
 Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt upplägg med linjelagd 

anropsstyrd trafik.  
 Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg.  

 

Perspektiv: Process och produktion 
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Utveckla värdeskapande processer Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med 
kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem 
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. 
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter. 
  
STRATEGISKT MÅL Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 
Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert. 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Antal resor 22,7 
miljoner 
totalt* 

22,1 
miljoner 

-39 % Ökn 
jmf 

2020 

Ej ökn Minskn Månad 

Antal påstigande/mil (regional trafik) 
  

9,2 9,0 
 

5,1 >9,1 >8 <8 Tertial 

 
*för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt 
fördelade: 

År Miljoner resor 

2020 22,1 
2021 22,7 

2022 23,3 

2023 23,8 

2024 24,4 

2025 25,0 
 

 
Uppdrag 

 Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt bidra till arbetet med ny 
tågdepå. 

 Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen. 
 Uppstart av nya avtal inom Serviceresor. 
 En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart av ny stadstrafik i Tranås. 
 Att fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan Värnamo – Halmstad.  
 Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo – Sävsjö.  

 

Perspektiv: Ekonomi 
Leder för hållbarhet Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som 
skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som 
delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och 
utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald. 
 
 
STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 
 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Ekonomi i balans TIM-nämnd Inte 
överstiga 
budget 

-7,3 
miljoner kr 

 

-22,2 
miljoner kr 

Målet 
nått 

Ej 
aktuell 

Negativ 
avvikels

e 

Månad 

Kostnad/per resenär km (serviceresor)  Inte öka 
mer än 
index 

21,38 kr 
 
 

26,86 kr Ingen 
ökning 
/minsk
ning 

Ökning  
1,5% 
utöver 
index 

Ökning 
mer än 
1,5 % 
utöver 
index 

Tertial 

Skattesubventionsgrad allmän trafik 60% 61% 69 % <61 % <62 % >62 % Tertial 

Andel resenärer med giltig biljett  
 

95% - - X X X Tertial 
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Kommunal Sydväst Jönköping-Värnamo-Region 
Tfn 010-4428290 | jonkoping-varnamo-region@kommunal.se | kommunal.se 

 7 juni 2021  
   
För kännedom: 
Regionsektionerna, Kommunal 
Ombudsman Kommunal 
  Central samverkansgrupp 
  Att: Jane Ydman 
  Regionens hus, Jönköping 
 
 
   
 
 

 Kommunals synpunkter/ medskick till Budget  

 
Region Jönköpings län står inför stora utmaningar.  
 
Pandemin har starkt påverkat Kommunals medlemmar. Särskilt våra undersköterskor som stått 
i frontlinjen för att på bästa sätt och under rådande omständigheter fått lösa arbetssätt under 
pågående arbetspass för att möta upp aktuellt rådande verksamhetsbehov. Det har skapat oro, 
stress och på vissa arbetsplatser en förtroendekris för att arbetsgivaren inte haft förmågan att 
leda och fördela med arbetstagarnas bästa för ögonen. Vi anser att arbetsmiljö och arbetsvillkor 
behöver arbetas igenom för att skapa en samsyn i hur vi skapar en arbetsplats där både 
arbetstagarperspektivet och verksamhetsperspektivet går i samklang.  AME är här en viktig 
stödfunktion att ta tillvara. 
 
Arbetsgivarens förslag om att avgiftsbelägga personalparkeringen på Ryhov anser vi är ett 
ogenomtänkt och dåligt förslag på god personalpolitik.  Många av Kommunals medlemmar har 
valt att ta bilen då barn ska lämnas och hämtas på vägen till och från arbetet. Många arbetar sen 
kväll, vissa till klockan 22.00 för att dagen efter starta upp sitt arbetspass klockan 6.45. Såklart 
vill arbetstagaren öka tiden för återhämtning och sömn. Vill arbetsgivaren ha arbetstagare 
anställda utanför promenadavstånd, anser vi, att personalparkeringen fortsatt bör vara avgiftsfri 
på alla tre sjukhusen. 
 
En större rörlighet av Kommunals yrkesgrupper kräver att regionen tydligt kan leva upp till sitt 
mål om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare dels för att kunna rekrytera nya 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde men även för att kunna behålla redan anställda 
medarbetare.  
 
Kommunal ser positivt på arbetsgivarens förslag på Nytt medarbetarlöfte till personalen. Ett 
medarbetarlöfte som ska ta fram insatser för bättre arbetsmiljö, attrahera nya medarbetare och 
behålla befintliga kollegor, kompetensutveckling på arbetstid samt utveckla formerna för 
samverkan med fackförbunden.  
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- Yrkesutveckling 
Undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare för att nämna några yrkesgrupper, bör 
liksom andra yrkesgrupper få ekonomiskt stöd i någon form av Region Jönköpings län, under 
studietiden 
  
- RAK 
Rätt Använd Kompetens, en viktig del i att frigöra tid för det direkta vårdarbetet för 
undersköterskor genom att arbetsuppgifter i stället utförs av Servicepersonal, tex 
förrådsbeställningar, frukostservering. Kommunal ser svårigheter för Region Jönköpings län att 
kunna utveckla detta koncept, när det ska finansieras inom befintliga budgetramar. RAK kan 
utvecklas mycket mer och Servicepersonal skulle kunna få mycket mer varierande 
arbetsuppgifter som skulle gynna hälsan och minska ohälsan 
 
- Arbetstider/ arbetsvillkor/ schemaläggning 
Heltidsarbete som norm, där har Kommunal och Region Jönköpings län ett avtal och arbete 
pågår. För att detta ska bli det normala inom Region Jönköpings län krävs arbetstider som gör 
att medlemmarna orkar ett helt arbetsliv och kan ha ett gott liv därefter.  
 Av största vikt är att semesterdagar kan tas ut, så att vila och återhämtning kan ske. 
 En översyn av jourverksamheten behövs. Enheter där verksamheten idag är stor dygnet om, 
men då jour infördes, i stort sett inte hade någon verksamhet nattetid och helger. 
   
- Lön 
Attraktiva löner, dels när det sker nyanställning men också att erfarenhet ska löna sig. 
Specialistutbildning inom ett yrke måste också värderas med högre lön. Ersättning för 
nattarbete, visserligen ett lönetillägg, men ska inte enligt Kommunal skilja mellan yrkesgrupper 
som arbetar sida vid sida nattetid 
 
- Kompetensförsörjning 
Region Jönköpings län står liksom andra offentliga arbetsgivare inför ett stort 
rekryteringsbehov. Därför måste arbetet med Vård och Omsorgscollege intensifieras och 
marknadsföras. För att fler ska vilja utbilda sig till vårdyrke och vilja arbeta här, måste Region 
Jönköpings län marknadsföra sig som en arbetsgivare, där även undersköterskor, skötare mfl 
har en framtid med utvecklingsmöjligheter. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Kommunal Sydväst Regionsektionerna i Region Jönköpings län 
 
 
 
Carina Sjögren 
Kommunals representant i CSG 
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Trafik, Infrastruktur och Miljö 

Kollektivtrafik 
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det 

innebär att kollektivtrafiken genom ett bra trafikutbud ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa 

till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

 

 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

 

Trafikförsörjningsprogram  
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram pågår och omfattar tiden fram till 2035. Beslut planeras före sommaren 2021.  

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv.  

 

I nuvarande trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 
Målområde Mål till 2025 
Resande 25 miljoner resor per år inklusive 

skolkortsresor 
60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 
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Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  
Serviceresor 85 procent 

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

Skattesubventions- 
grad  
 
 
Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel  
Trafikens totala energiförbrukning/km 
ska minska med minst 25 procent 

 

Kollektivtrafikövergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. På grund av 

pandemin under 2020 och 2021 har kollektivtrafiken drabbats av stora nedgångar i beläggningen De 

bedömningar som gjorts över beteendeförändringar som denna pandemi för med sig pekar på att vi kan förvänta 

oss en bestående reduktion av antalet resande även lång tid efter pandemin upphört. Det är därför av stor vikt att 

vi avvaktar med investeringar och utbyggnader som baserar sig på gamla prognoser över resandeökningar då 

dessa prognoser har baserats på ett ”normalår” innan pandemins utbrott 

 

Våra beteendemönster kommer troligtvis att förändras i grunden med mer hemarbete eller närarbete som följd 

efter pandemin varför nya lösningar kring mötesformer kommer att bli efterfrågade. Flera kommuner har initierat 

tankar kring ”det tredje rummet”, det vill säga möjlighet till att arbeta och mötas någonstans mellan sitt hem och 

sin ordinarie arbetsplats. För att detta ska fungera sömlöst i trafikhänseende är det viktigt att kollektivtrafiken 

stödjer dessa initiativ. Det bör därför utformas kollektivtrafiksnoder vid dessa platser. Dessa tankar ska Region 

Jönköpings län aktivt stödja genom samverkan med länets kommuner Noderna ska anläggas i anslutning till 

befintlig infrastruktur Dessa noder kommer att kunna utgöra en naturlig gräns mellan linjetrafiken och 

närtrafiken på landsbygden varför närtrafiken ska se noderna som en naturlig destination.  

 

För att de olika trafikslagen ska kunna fungera effektivt tillsammans bör det utformas pendlar- och 

personalparkeringar i anslutning till länets sjukhus och större arbetsgivare samt i anslutning till hållplatser för 

kollektivtrafiken. 

 

Stadstrafik  
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna har en ny bussdepå uppförts i Jönköping. 

 

Regiontrafik 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Behov av underhåll på järnvägslinjerna i 

Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas 

upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om såväl ett järnvägsnät som vägnät med 

hög kvalitet.  

 

Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället, är det mycket viktigt att 

planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022–

2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning 

pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan inte 

underhållas i nuvarande depå och arbetet med ny tågdepå i Nässjö har påbörjats. 

 

I december 2021 startar ett nytt avtal med en ny tågoperatör för Krösatågssystemet. I det nya avtalet ingår både 

drift och underhåll av tågen.  
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Riksvägen mellan Jönköping och Ulricehamn är den enda delen av sträckan Stockholm - Göteborg som ej är 

motorväg. Detta skapar onödigt långsamma pendlingstider och inverkar menligt på 

arbetsmarknadsregionsutbredningen västerut från länet. Region Jönköpings län ska därför aktivt verka för 

prioritering av motorvägsstandard på väg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn. 

 

Länets vägunderhåll är över lag lågt prioriterat och måste ses över och prioriteras. Stora satsningar görs på 

järnväg, men våra vägar har länge fått stå tillbaka underhållsmässigt.  Detta gäller såväl små landsvägar liksom 

större riksvägar såsom väg 26 mellan Gislaved och Jönköping. Detta har fått till effekt att hastighetsgränserna 

har sänkts av säkerhetsskäl, vilket i sin tur fått till följd längre pendlingstider och krympande 

arbetsmarknadsregioner. Av det skälet bör också mittseparering av riksväg 26 prioriteras för att kunna 

möjliggöra att hastighetsbegränsningen till 100 km/tim. 

 

 

Serviceresor 

Region Jönköpings län ansvarar genom Länstrafiken för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 

ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 

ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. I september 2022 startar nya trafikavtal inom Serviceresor.  

 

Önskemålet om snabbhet och korta resvägar kan skapa konflikt med mindre orters behov av turtrafik. Här bör en 

lämplig avvägning göras mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång till kollektivtrafik 

med acceptabel turtäthet även för mindre orter. För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende 

på landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik eller 

närtrafik vara ett alternativ. En utvärdering ska ske efter att pilotprojektet har genomförts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursförstärkning 
Under 2020 och i inledningen av 2021 har biljettintäkterna minskat kraftigt som en följd av minskat resande med 

anledning av Coronapandemin, vilket kommer medföra ett stort budgetunderskott inom Länstrafiken. 

Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att täcka en del av intäktsbortfallet 

till landets regionala trafikhuvudmän. Region Jönköpings län räknar med att få del av dessa statliga medel men 

det kommer inte räcka för att täcka hela intäktsbortfallet.  

Med den bakgrunden och med de målsättningar som finns i trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande, 

kommer det krävas betydande resursförstärkningar, men också omdisponering av resurser från trafikutbud med 

lågt resandeunderlag.  

För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå, 

behövs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 mnkr 2022 jämfört med 2021.  

 

Förväntade kostnadsökningar 2022 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna enligt 

index behöver göras vid årsskiftet 2021/22. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i 

balans. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga pris- 

förändringar. För 2022 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt 

boende föreslås vara oförändrade. 

Tabell 5  

 

Antal resor 

 

(tusental) 

 Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Sjukresor  124 103 

Färdtjänstresor  568 383 

Närtrafik  23 22 

Totalt antal serviceresor  715 508 
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Perspektiv: Medborgare och kund 
Skapa värde med kunden och intressenter En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 

skapa värde tillsammans med dem som organisationen finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 

underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 

handlande. 

 

STRATEGISKT MÅL Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor 

– för hållbar utveckling 

Framgångsfaktor Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder. 

 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Andel nöjda kvinnor och män- index (NKI) 
(kollektivbarometern) 

       

Allmän trafik 
 

       

- alla länsbor 55 % 50 % 49 % >54 % >46 % <46 % Tertial 

- resenärer 65 % 
 

59 % 60 % >64 % >54 % <54 % Tertial 

- prisvärdhet 50 %  
 

42 % 43 % >49 % >40 % <40 % Tertial 

Serviceresor  85 % 79 % 83 % >84 % >70 % <70 % Tertial 

Andel tåg som går enligt tidtabell 95 % Nytt mått 
2020 

96 % >94 %  >80 % <80 % Tertial  

 

Uppdrag  
 Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa delmål för perioden 2021- 

2024 med utblick mot 2025-2035. 

 Få igång det kollektiva resandet efter pandemin med en högre grad av egenfinansiering och flexibilitet. 

 Starta upp ett pilotprojekt med linjelagd anropsstyrd trafik på lämplig idag existerande linje i länet 

 

Perspektiv: Process och produktion 
Utveckla värdeskapande processer Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med 

kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem 

identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. 

Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter. 

  

STRATEGISKT MÅL Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert. 

 

Systemmätetal  
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Antal resor  22,1 
miljoner 

-39 % Ökn 
jmf 

2020 

Ej ökn Minskn Månad 

Antal påstigande/mil (regional trafik) 
  

 9,0 
 

5,1 >9,1 >8 <8 Tertial 

 

Mål över antalet resande eller påstigande/mil är ej meningsfullt att sätta under rådande omständigheter utan detta 

blir något som behöver adresseras efter att pandemins effekter studerats i detalj 

 
 

 

Uppdrag 
 Det finns ett behov av en mer flexibel kollektivtrafik som lättare kan anpassas till de resandes behov. 

Länstrafiken ska därför initiera ett effektiviseringsprogram där de löpande analyserar beläggningen och 
initierar förändringar när så finnes nödvändigt.  

 Fortsätta med upphandlings- och leveransprojekt av nya tågfordon samt bidra till arbetet med ny 

tågdepå. 
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 Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 

 Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 

 Utvärdera stadstrafiken i Värnamo och Nässjö innan uppstart av ny stadstrafik i Tranås 

 

 

 

Perspektiv: Ekonomi 
Leder för hållbarhet Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som 

skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som 

delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och 

utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald. 

 

 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Ekonomi i balans TIM-nämnd Inte 
överstiga 
budget 

-7,3 
miljoner kr 

 

-22,2 
miljoner kr 

Målet 
nått 

Ej 
aktuell 

Negativ 
avvikels

e 

Månad 

Kostnad/per resenär km (serviceresor)  Kostnads
nivå som 

2019 

21,38 kr 
 
 

26,86 kr Ingen 
ökning 
/minsk
ning 

Ökning  
1,5% 
utöver 
index 

Ökning 
mer än 
1,5 % 
utöver 
index 

Tertial 

Skattesubventionsgrad allmän trafik 60% 61% 69 % <61 % <62 % >62 % Tertial 

 

 

Uppdrag 
• Mål kring kostnadstäckning per linje samt skattesubventionsgrad per resa och resande per tur inom de 

olika resandeformerna ska initieras och återrapporteras till nämnden. 
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Regional utveckling 
 

 

Bild 1: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 

upp, leva och åldras på. 
 

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region 

 

Tillväxt och hög sysselsättning är två av de viktigaste delarna inom Regional Utveckling. 
Riktiga jobb genererar skatteintäkter som är nödvändigt för att regionen ska kunna 
bibehålla en god välfärd till medborgarna. 

 

Kulturen 

En kultur kan liknas vid ett Språk. Ett språk kan låna uttryck från andra språk. Uttryck 
kan tillkomma, försvinna, eller ha lokala variationer. Olika språk kan vara mer eller 
mindre lika varandra men det är ändå olika språk med sin särart. På samma sätt ser vi 
den svenska kulturen.  

Vi vill vårda och bevara den svenska kulturen som är en liten, unik men värdefull del i 
den globala mångfalden av olika kulturer. 

Den svenska kulturen, vårt gemensamma arv, traditioner, värderingar och en mångfald 
av yttringar binder samman det svenska samhället. 

En hög social tillit stimulerar engagemanget i samhället, reducerar kriminalitet och 
stärker den individuella självkänslan. För detta krävs kulturell och värdeorienterad 
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sammanhållning, bildning och sysselsättning i riktiga jobb. Alla som är med och bygger 
upp är också mer benägna att vårda. 

Sammanhållningen i vårt län är både ett gemensamt och individuellt ansvar. Alla 
medborgare ska vara väl införstådda med sina skyldigheter och rättigheter och villiga 
att bidra med sin del. 

Kultur är mer än föreställningar på Spira. Kultur är att fira våra helgdagar, 
hembygdsföreningar, musikskolor, historiska minnesmärken och en levande landsbygd. 

 

Kollektivtrafiken 

Den viktigaste principen för kollektivtrafiken är att underlätta för de som saknar 
körkort eller av andra skäl inte kan ta sig själv till arbete, skola och samhällsservice. Hela 
Sverige skall leva och då är kollektivtrafiken en viktig del. 

Kundnöjdhet bland de som reser och tillgänglighet på landsbygden bör prioriteras. En 
utbyggd närtrafik med mindre fordon där invånare på landsbygden som saknar bil kan 
ta sig till gymnasieskola och arbete. 

Kollektivtrafiken ska inte konkurrera med andra transportslag, exempelvis genom att 
göra det besvärligare att åka bil. Det är viktigt med god tillgänglighet på 
parkeringsplatser och rimliga P-avgifter. 

Den mest miljövänliga resan är den resan som inte blir av. Målet att öka antalet resande i 
kollektivtrafiken bör därför tas bort. Istället bör målet på antalet nöjda resenärer i 
kollektivtrafiken höjas från 70 % till 80 %. 

Stora ekonomiska investeringar har de senaste åren gjorts i Länstrafiken, trotts detta 
har inte antalet resande ökat nämnvärt. Hur mycket av skatteintäkterna som är rimligt 
att finansiera kollektivtrafiken med är en viktig fråga. Vår inriktning är att 50 % av 
kollektivtrafiken bör finansieras av biljettintäkter och 50 % av regionskatten. Idag är 
fördelningen 65 % skatt och 35 % biljettintäkter. 

Höghastighetsbanan är dyr och med osäkra nyttoeffekter. En uppgradering av befintliga 
stambanor där man kan köra längre tåg är ett bra alternativ.  

På sikt behövs en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Jönköping-Nässjö, både för 
gods och persontrafik. Detta skulle gynna vår region.  

Fler avgångar från Jönköping Airport gynnar såväl turismen som attraktivitet och 
tillgänglighet i länet. 
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Regional utvecklingsstrategi 2020-2035  
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets invånare. 

Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet, såväl 

inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda 

möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, utbildning, bra 

kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla 

länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets tillväxt och 

utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade program och 

planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet, sker i ett 

etappvist arbete för att nå målen. 

 

Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på många 

olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen för ett 

ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, Jönköping 

University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen svarar också för 

analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.  

 

Covid-19 och hållbar återstart av det regionala tillväxtarbetet 

 
 

Jönköpings län har en något högre bruttoregionalprodukt jämfört med övriga regioner i landet. Ökningen av BRP 

har dock mattats av jämfört med riket sedan år 2017. Det är också rimligt att anta att tillväxten påverkats negativt 

av coronapandemin även om statistiskt underlag för detta saknas ännu. Intressant att följa är hur länets BRP 

under coronapandemin förhåller sig till utvecklingen i riket i övrigt.  

 

Coronapandemin har starkt påverkat länets utveckling under år 2020 och år 2021. Det är en rimlig utgångspunkt 

att även år 2022 kommer att vara kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser. De stödåtgärder som genomförts 

under pandemin har motverkat arbetslöshet och konkurser i länet. Trots detta har dock näringslivet drabbats 

negativt. Särskilt företag inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringarna och delar av servicesektorn har 

drabbats negativt. För andra näringar är konsekvenserna svåra att förutse. Det är till exempel oklart hur 

transport- och logistiksektorn påverkats långsiktigt genom de störningar av de internationella logistikkedjorna 

som pandemin medfört. 

 

Arbetsmarknaden har påverkats negativ, om än inte i den omfattning som befarats, och unga och 

nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden har fördröjts. Det finns även tecken som tyder på att tidigare 

trender på arbetsmarknaden där personer med lägre utbildningar har svårare att hitta arbete har förstärkts under 

pandemin.  
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Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på 

distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Region Jönköpings län har under år 2020 börjat genomföra 

undersökningar av läget på för näringslivet i länet. Svaren visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden.  

Hur detta kommer att påverka länets utveckling långsiktigt är oklart men kraven på Region Jönköpings län som 

en av länets ledande aktörer för att skapa en hållbar regional tillväxt har ökat. Förväntan på att Region 

Jönköpings län kan bistå och stärka de trender som föranleder en hållbar regional tillväxt i länet är stora. Den 

regionala utvecklingsstrategin tillsammans med de olika riktade insatser och program som gjorts tillgängliga 

skapar mycket goda förutsättningar för vår förmåga att möta dessa förväntningar. Det ställer samtidigt stora krav 

på vår egen förmåga att kunna analyser utvecklingen och att bedöma vilka insatser som är mest strategiskt 

avgörande för att uppfylla regionala utvecklingsstrategins löfte. 

 

Agenda 2030 

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17 

globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa 

fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete med 

agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern 

och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om 

ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på regional och 

lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Nyckel till ett framgångsrikt genomförande är att det 

finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan Jönköpings län utvecklas till 

Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, dess 

handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget. Sedan 2020 är Region Jönköpings län med i Globala 

Sverige, FN-förbundets och SKR:s projekt för ett aktivt arbete och samverkan för de 17 globala målen. 

 

Stad och land  

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta 

samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att 

leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt 

för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den 

demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som 

hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – 

till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart 

sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då 

viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.  

 

Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar som kan erbjuda hållbar 

tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för 

attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden är en värdefull tillgång med 

många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens 

på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till 

gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och 

kulturmiljöer.  

 

Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det 

finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara 

krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och 

ridleder. 

 

Landsbygd – servicenäringar 

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med 

fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra serviceformer 

kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 

transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, 

grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor 

potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.  

 

Bredband 

Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 

bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 
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med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 

kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera 

de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. 

Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de 

medel som kommer från med regeringens budget för att flera hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband. 

 

Civilsamhället  

Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att 

civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden, 

företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med 

olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen 

och välfärden i samhället. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för att skapa 

och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera 

samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden. 

Jämställdhet  

I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala 

tillväxtarbetet. De ska på lika villkor kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings läns utveckling ska 

jämställdhet och likabehandling vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka attraktionskraften, 

tillväxtpotentialen och sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara. Ett län där det finns en jämn 

fördelning av makt mellan kvinnor och män är också ett län som ser allas kompetenser, erfarenheter och 

olikheter som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och 

hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet involveras i alla områden inom regional utveckling. Det är ingen 

hållbar tillväxt om inte jämställdhet beaktas fullt ut. 

Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt och att motverka 

en könssegregerad arbetsmarknad. Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer jämställda: lönerna behöver bli 

mer jämställda, fler kvinnor få förutsättningar att starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas i styrelser 

och fler kvinnor behöver bidra till innovation. Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt och den 

nuvarande utvecklingen leder till att en betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en högre utbildning. 

Högre utbildnings urbaniserande effekt och migrationen riskerar att leda till att länet får en allt större andel 

män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen leder också till att männen halkar efter kvinnorna när det gäller 

utbildning och framtida utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora utmaningar inte minst socioekonomiskt.  

 

Andelen pojkar och män som väljer att läsa vidare efter gymnasiet behöver därför öka. 

Det projekt med syfte att utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län, och som startade under 2019 

slutfördes under 2020. Projektet har varit ett led i att driva på utvecklingen mot en mer jämställd regional 

tillväxt. Projektet har haft tre inriktningar: 1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande 

socialt entreprenörskap. 2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet. 3. Synliggöra socialt 

entreprenörskap i länet. Erfarenheter från projektet kommer att implementeras i det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet och kommer ytterligare att stärka regionens arbete med en jämställd regional 

tillväxt. 

 

Integration 

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

den regionala utvecklingsstrategin. Men integration är också en förutsättning för ett socialt inkluderande 

samhälle. Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Att 

öka människors delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv. 

De som är födda utanför Norden har ett 30 procent lägre socialt och kulturellt deltagande än personer födda i 

Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, det vill säga om de kan få hjälp av någon/några personer om de har 

praktiska problem eller är sjuka, är också större bland utrikes födda (både kvinnor och män) än bland de som är 

födda i Sverige. Kvinnor som är födda utanför Europa saknar i högre utsträckning emotionellt stöd, det vill säga 

har någon som de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt, än den övriga befolkningen. 

När regionen riktar informationsinsatser och stöd till nyanlända ska även information ges om 

vilka bidrag som finns att söka för återvandring. 
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 Mångfald och jämlikhet 

Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har samma status, åtnjuter samma respekt och är lika mycket värda. 

Jämlikhet innebär också att alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar 

samhället i sin helhet. Med mångfald menas olika bakgrunder såsom religion eller annan trosuppfattning, etnisk 

tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta 

kan man kalla kategorisk mångfald. Även värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter och 

kompetenser utgör en stor del av mångfalden. Detta kallas individuell mångfald. I Jönköpings län uppmuntras 

och värdesätts såväl kategorisk som individuell mångfald. Arbetet för ökad mångfald har intensifierats 

de sista åren. Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet i länet både när det gäller kategorisk 

mångfald och individuell mångfald. 

 

Kompetensbehov och matchningsutmaningar 

Region Jönköpings län har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram rapporten ”Kompetensförsörjning i 

Jönköpings län” (Rapport 0305). Rapporten visar att fem branscher upplever extra stora utmaningar när det 

gäller att få tag på rätt kompetens:  

1. Tillverkningsindustrin 

2. IT 

3. Byggsektorn 

4. Transport och logistik  

5. Vård och omsorg 

 

En stor utmaning berör det faktum att det är svårt att locka ungdomar till att välja gymnasiala yrkesprogram. Det 

är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av en välfungerande 

tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är vikten av att vi får fler högteknologiska tillverkningsföretag till 

länet, samt att vi även ser att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras i länet.  

 

Från och med den 1 juni 2020 är Region Jönköpings län projektägare för projektet Framtidssäkrad industri, ett 

ESF-projekt som riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar att bli arbetslösa. Genom 

kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser kommer ett 70-tal företag och 

omkring 1 000 individer att vara involverade i projektet. Regionen samarbetar med Region Kronoberg samt 

Svensk industrivalidering och Unionen. 

 

Transporter och infrastruktur 

Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde 

största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i 

Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska 

småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en 

förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och 

land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna 

central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö 

och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur 

och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet. 

 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för 

regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer 

Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att ta 

fram nya förslag till länstransportplaner.  

 

Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i 

transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen ett 

underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–
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2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny 

planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för 

transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar följer 

åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.   

 

Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas 

så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill 

hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är 

klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen 

bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 

utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet 

innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent 

senast 2030 jämfört med 2010.  

 

Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda transportpolitiska 

principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget.  

 

Samhälls- och bostadsplanering  

I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden 

inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet. 

Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som 

för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

 

Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner 

förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer: 

kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, 

infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla 

samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och 

regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny 

bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att 

långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.  

 

I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk 

planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av 

och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka kapaciteten inom 

samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan vara en möjlighet, 

som stöd för länets kommuner.  

Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan  
Den regionala utvecklingsstrategin omfattar sex strategier: 

1. Hållbar region 

2. Attraktiv region  

3. Tillgänglig region  

4. Smart region  

5. Kompetent region  

6. Global region  

 

Till varje strategi finns kopplat ett antal delstrategier. Delstrategierna återföljs av handlingsplaner med tydliga 

delmål, uppdrag samt indikatorer.  

 

I Region Jönköpings läns budget och flerårsplan fastställs prioritering av delstrategier samt vilka prestationer 

som ska uppnåtts inom flerårsplanen (mätetal). Prioriterade delstrategier, delmål samt uppdrag kan revideras i 

kommande budgetbeslut. Strategierna och prioriterade delstrategier med motivering lämnas i respektive kapitel. 

Arbetet med att samordna, utveckla och analysera den regionala utvecklingen redovisas i separat kapitel.  
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Strategiområden i den Regionala 
utvecklingsstrategin 
 

En hållbar region  
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas till en förebild i 

genomförandet av målen. Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är 

grundförutsättningar för att länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen.  

 

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län  
Prioriteringen av delstrategier för ”En hållbar region” har gjorts med utgångspunkt från vad som är angeläget 

och aktuellt, var det finns förmåga att samverka samt var vi har pågående arbete. Ska vi klara det gemensamma 

klimatmålet om en maximal temperaturökning på 1,5 grad så är det bråttom. Därför är det prioriterat att under de 

närmsta åren rikta utvecklingsinsatser för att påverka vår miljö och klimatet i en positiv riktning och minska 

förbrukningen av jordens resurser. Pandemin har satt ljuset på de ökande klyftorna i samhället och det är därmed 

extra viktigt att arbeta för att skapa en social utveckling för människor och företag. Jönköpings län är ett av de 

län som har störst utmaningar på jämställdhetsområdet. Ett jämställt näringsliv och samhälle skapar 

förutsättningar för attraktivitet, kompetensförsörjning med mera och är därmed högt prioriterat. Ett aktivt fortsatt 

arbete för att genomföra den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan är också angeläget.  

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på miljö, 

klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. För att nå dit ska vi vara en 

ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut som fattas ska 

genomsyras av en strävan att minska miljöpåverkan, tillämpa en hållbar resursanvändning samt minska 

klimatpåverkan.  

 

Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de globala 

mål som identifierats i Agenda 2030. Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för att bidra till målen samt 

följa noga hur länet ligger till.  

 

Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i den takt som behövs. Genom Parisavtalet har världens länder 

höjt ambitionsnivån och vill begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och sträva efter att hålla 

den under 1,5 grader. Jönköpings län ligger i framkant i miljöarbetet jämfört med många andra 

regioner i världen. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus 

bör vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade bränslen och alternativa energikällor.  

 

Skogsbruk och levande landsbygd: Jönköpings län är ett skogslän med ängsmark och brukad 

jord däremellan. Det är viktigt att slå vakt om skogsägarnas villkor att bruka skogen på ett 

hållbart sätt, inte minst ur ekonomiskt perspektiv.  

 

Statens inblandning i privata skogsägares förvaltning med möjlighet till övertagande av skog 

är ett hot mot familjers rätt att själva äga och vårda skog som brukats och vårdats i 

generationer. Inventeringar som grund för skyddsvärde får inte drabba större arealer än 

nödvändigt. Rätt skog ska värnas och med större precision. EUs bidrag till jordbruket gynnar 

främst större enheter och vilket driver på urbanisering. 

 

Jönköpings län har ett vargrevir. Detta får stora konsekvenser för uppfödning av tamdjur. 

Riskerna ökar också för olyckor med exempelvis jakthundar. Sammantaget behövs en 

betydligt mer aktiv förvaltning av varg i Sverige. Det är önskvärt att Jönköpings län som är 
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rikt med små djurhållare förblir vargfritt. 

 
Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att bo, leva och 

verka här. Länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda utmaningar som behöver lyftas 

fram är minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa 

förorenade områden, bevara våtmarker och hantering av avfall. 

 

Energi: Jönköpings län har kommit en god bit på väg mot har ett tydligt behov av omställning från fossila 

produkter till biobränsle. Utveckling inom alternativa energikällor bör främjas.  

  
Delmål  
Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala klimatmålen och Sveriges miljömål. 

Uppdrag  

 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.  

 Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra handlingsplan för skogsstrategin  

 Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och genomförande. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag. 

En hållbar social utveckling i länet skapas genom ett samhälle där alla invånares kompetens, kreativitet och 

erfarenheter tas tillvara.  

 

Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och 

kunnande som länets utrikes födda invånare har med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och engagerad 

handling av alla parter. Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett inkluderande arbetsliv där individer 

med olika bakgrund deltar.  

 

Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett starkt 

civilsamhälle och ett aktivt föreningsliv som skapar en meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och 

arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla mötesplatser som främjar civilsamhälle och föreningsliv. 

 

Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och unga och ett större fokus på denna målgrupp är viktigt för att 

lyckas med många av de utmaningar som länet står inför. För att barn och unga ska trivas i länet behöver vi 

fokusera på förutsättningar som skapar en god livskvalitet för denna målgrupp.  

 

Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt 

som hälsogapet mellan olika grupper i samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns tydliga skillnader i hälsa 

mellan olika socioekonomiska grupper.  

 

Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla människor i Jönköpings län. Alla 

människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma möjligheter och skyldigheter i 

Jönköpings län. 

 
Delmål:  
Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030. 

Uppdrag:  

 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.  
Etablera flera, relevanta mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga, 

civilsamhället och näringslivet 

 

Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka samhällets utveckling 

Uppdrag 

 Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i 

samhället. 
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Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas 

jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994. Jönköpings län har 

flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt. Förutsättningarna för kvinnor 

behöver bli mer jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, fler kvinnor få förutsättningar att starta och driva 

företag, fler kvinnor behöver finnas i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till innovation. Jönköpings län ska 

sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i samhällslivet för alla människor i länet. Även 

ett jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska prioriteras i länet.  

 

Delmål:  
Fler organisationer och företag som är jämställda i länet 

Uppdrag 

 Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj. Fokus för åren är fler jämställda 

företag. 

 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i 

hela länet. 

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den 

första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar produktion 

av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre 

förutsättningar att göra medvetna val. Detta är även målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi. Den 

regionala livsmedelsstrategin har fem fokusområden: produktion, innovation, göra affärer, attityder, 

självförsörjningsgrad. 

 

En ökad livsmedelsproduktion kommer också medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. Därför är det 

särskilt viktigt att fokusera på en omställning till mer klimatpositiva grödor som möter konsumenternas 

efterfrågan och behov, på bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt omställning till biobaserade 

bränslen och eldrivna fordon.  

 

Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet troligen kommer 

medföra stora utmaningar för vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda olika vattentäkter i landskapet 

och begränsa vattenanvändningen. Det finns en stor framtidstro hos länets livsmedelsproducenter och ett intresse 

för att vända utmaningarna till fördelar.  

 

Delmål:   
En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att bidra till en ökad 

självförsörjningsgrad i länet.  

Uppdrag  

 Fortsatt arbetet med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner och mål. 

 

Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten 

Uppdrag  

 Minskad andel läkemedelsrester i vatten 

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG 
Program för hållbar utveckling 2021-2025  
Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska 

perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala utvecklingsuppdraget som 

fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet.  

 

Vägar till hållbar utveckling 
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Under åren 2020 – 2023 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och 

Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala utvecklingsuppdraget. 

Projektet omfattar fyra insatsområden: 

 Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen 

 Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi 

 Hållbarhetssäkrad finansiering 

 Övergripande omställning 

 

Jämställd regional tillväxt 

Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta även 

under 2022.  

 

Kommunikation och samverkan. Målet är att i nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer genomföra 

kunskapshöjande tema-seminarier samt förvalta och utveckla kommunikationsplattformen Jäj. 

 

Utbildning. Målet är att erbjuda fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet utbildning 

i jämställdhetsintegrering.  

 

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala 

tillväxtarbetet 

Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en 

regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 

för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat 

genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Det är oklart 

hur fortsättningen i uppdraget kommer se ut efter 2021 men troligt är att det ersätts av ett nytt uppdrag.   
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En attraktiv region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla en 

attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och värdesätter 

samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som investerar i kapital och som 

utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, mångkulturell och barnvänlig livsmiljö 

som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, 

service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som lockar människor till attraherar ännu flera. 

 
STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att 
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla.  
 

Utifrån nio utpekade delstrategier inom en attraktiv region så prioriteras fyra av dem under planperioden. 

Prioriteringsordningen tar sin utgångspunkt i en kartläggning av nuläget i länet kopplat till de utpekade 

områdena och hur vi på bästa sätt får kraft och förflyttning inom handlingsplansarbetet framöver. Vi ser även 

pandemins effekter som slår hårt på exempelvis besöksnäring och kultursektorn.  De prioriterade delstrategierna 

påverkar och hjälper länets aktörer både på lång och kort sikt. Företagsfokus – samverkanfokus –inkludering – 

hållbarhet – attraktivitet. Inom de prioriterade delstrategierna pågår det aktiviteter som är viktiga att fånga upp i 

det kommande arbetet med delmål och handlingsplaner. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald. 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om 

faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för 

både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till 

konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 

(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas 

som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer. 

 

Det offentliga behöver bidra till att stödja civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett rikt och varierat 

utbud av fritidsaktiviteter och länets infrastruktur behöver i högre grad stödja möjligheterna att ta sig till kultur 

och fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna och för besökande och turister. Besöksmål  

Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, allt ifrån historiska platser och miljöer. Länets alla besöksmål 

har därmed stora möjligheter att både erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad fritid men också att locka 

turister och andra besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor även för länets invånare. Det finns även 

många aktörer så som föreningar och kommuner som bidra med rikt utbud av evenemang som lockar till sig 

deltagare och besökare utanför länsgränsen. 

 

OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län har fokuserat för lite på attraktivitet för de människor som bor 

i eller kan tänka sig vilja flytta till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, länets aktörer bör se det som 

en möjlighet och positiv utmaning till att utveckla kultur och fritidsutbud samt besöksmålen. 

 
 

Effektmål 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Tilldelade medel per invånare 

Kommun/Region 

Kulturanalys/SCB    

 
Delmål  
Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt för alla. 

 

Uppdrag  

 Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer. 

 Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela länet 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 
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Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Besökare     

Totalt Gästnätter, antal > 2 500 000 1 169 978 1 674 000 

Varav utländska Gästnätter, antal > 750 000 

 

154 279 471 000 

 
Delmål  
Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen. 

Uppdrag 

 Skapa en Regional besöksnäringsstrategi.  

 Få länets invånare som våra bästa ambassadörer. 

 

Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor. 

Uppdrag  

 Öka antal besökare. 
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Driva en hållbar digital utveckling. 

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för 

att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot 

högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess och en effektiv och 

innovativ välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e-förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 

nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. 

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets 

utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan 

att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en central utgångspunkt för 

smarta städer.  

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska 

utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och 

omsorg. Sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar 

innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Samtidigt finns 

det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva 

infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. 

Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på 

innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens sociala och 

ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella 

insatser. Nationella bredbands och digitaliserings strategier ligger till grund för regionens framtida strategi.  

 

Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region 

Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket offensivt mål 

eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering 

som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i 

Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar som kommer med 

den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i 

hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att Jönköpings län är bäst i 

Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster. 

 

Delmål  
Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – aktörer.  

Uppdrag  

 Upprätta testbäddar för länets kommuner  

 Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 
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Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och avtala ett 

samverkansupplägg som ger länets aktörer ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar och möta upp 

utmaningar. Det finns ett stort värde i engagemanget från civilsamhället. Det ger möjlighet till involvering och 

integrering i utveckling av vår gemensamma plats. Civilsamhällets aktörer enskilda individer få inflytande i olika 

samhällsfrågor, demokratin stärks, Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla perspektiv samverkar och 

är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra 

livsmiljöer.  

 
Delmål  
Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete. 

Uppdrag  

 Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga och civilsamhället i länet.  

 Identifiera prioriterade samverkansområden. 

 Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället. 
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En tillgänglig region 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel som gett 

länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter. En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet 

förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden, attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar 

samt snabba och långsiktigt hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är en förutsättning för alla 

länsinvånare potential ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget 

förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion.  

 

STRATEGISKT MÅL: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i 
Jönköpings län. 
 
Näringslivet i Jönköpings län är uppkopplat i både globala och nationella leveranskedjor och har potentialen att 

genom sin dynamiska arbetsmarknad förse hela södra Sverige med arbetstillfällen. Genom nya stambanor för 

höghastighetståg kan detta uppnås, och göra Jönköpings län till navet i södra Sveriges transportsystem. Genom 

väl fungerande regional infrastruktur kan hela länet, både stad och landsbygd, kopplas upp mot stambanorna. Det 

är därför prioriterat att verka för en god utformning av nya stambanor samt att upprätta en ny regional plan för 

transportinfrastruktur. Omställningen i arbetslivet och utbildningsväsendet som pandemin har skyndat på har 

också visat betydelsen av digital infrastruktur. Det är därför prioriterat att säkerställa att få ut det nya stödet för 

bredband. För att stärka arbetet kring transport- och bredbandsinfrastruktur, samt även för att belysa den 

geografiska aspekten av andra områden inom RUS, är det prioriterat att ta fram regionala strukturbilder.  

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och höghastighetståg. 

 
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för 

Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver 

Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i 

modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga 

ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för 

omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett förnyat kunskapsunderlag om nya stambanor, som 

kommer att ligga till grund för regeringens aviserade infrastrukturproposition. Trafikverket ska redovisa 

uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för 

nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total 

investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta 

restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och 

godståg i den totala järnvägsanläggningen.  

 

Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer/linjesträckningar, alternativa 

hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och 

utformning av stationslägen och bibanor. Trafikverket har genom detta uppdrag också instruerats att inrätta en 

särskild organisation för projektet nya stambanor. Ur regeringens beslut framgår att Jönköping kommer att vara 

nod i systemet, vilket innebär att regionen kommer att behöva vara nära involverad i arbetet såväl med 

sträckningen Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg som Jönköping-Malmö. 

 

Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på långväga respektive kortväga resande 

och på godstransporter samt hur väl de nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen. 

Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt 

godstrafik ska beskrivas liksom en bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med 

höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och möjligheten till överflyttning av resor från 

flyg till tåg ska beskrivas.  

 

Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver framgå:   

- kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys  

- påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. prefabricering 

- risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är hanterade i beräkningarna 

- klimatpåverkan under byggskede och driftstiden  
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- konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive konsekvenser för planeringen i 

berörda kommuner och regioner 

- effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under byggskede och driftstiden  

- tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart 

- övriga konsekvenser 

 

Delmål  
Beslut om tidplan för höghastighetsbanan 

Uppdrag 

 Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov. 

 Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på nationell nivå. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och 

tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

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

För att klara målen behöver det ske en förflyttning av transporter från väg till järnväg. De befintliga vägarna 

behöver dock underhållas och utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla former av miljövänliga 

transporter på väg kan underlättas. En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar för ett väl fungerande 

transportsystem. Det ska vara enkelt att resa, transportera gods och turista. Övergångar mellan olika transportslag 

ska förenklas och stimuleras.  

 

Cykelstrategi 

Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den 

regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker 

cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet. En regional cykelstrategi som 

kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till glappet mellan fysiska 

investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional cykelstrategi tar sig an den 

del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den regionala länstransportplanens 

ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den fokusera på att ena länet kring 

cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhällsplanering, klimatpåverkan, ökad 

säker cykling, mobility management och liknande frågor. 

 

Godsstrategi 

En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och 

godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god 

kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor 

respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam 

kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet. 

Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan 

godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den 

nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin. 

 
Delmål  
Tillgång till säkra vägar  

Uppdrag  

 Utveckla länstransportplan 

 

Tillgång till vägar för tunga transporter 

Uppdrag  

 Utveckla godsstrategin 

 

Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel 

Uppdrag  

 Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och klimat – 2024 

 Bidra till klimatstrategins genomförande 
 

Småskalig infrastruktur 

Uppdrag   
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 Utveckla cykelstrategi 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till 

höghastighetsuppkoppling. 

Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt 

bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå 

med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med 

kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera 

de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. 

Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de 

medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband. 

 

Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator 

Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i 

länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget, 

men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den 

regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas. 

 

Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad 

År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges 

möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier för 

stödfinansierad bredbandsutbyggnad.  Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala 

bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen.  

 

Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 

Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin 

beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med 

utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län. 

Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta under 

2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom 

bredbandsområdet.  

 

Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad 

Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan 

Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en 

förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya 

effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser. 

RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en 

effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet. 

 
Delmål  
Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet 

Uppdrag  

 Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem. 

 
Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen 

genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till 

relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till 

exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv. 

 

Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så 

sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för 

planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer. 

 

Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på 

både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft 

och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas. 
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De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att 

möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i 

vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala 

strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Delmål  
Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling 

Uppdrag 

 Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för kollektivtrafik och infrastruktur. 

 Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder.  

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, 

arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier, fritidsaktiviteter och kultur. 

En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, oavsett 

ekonomisk förmåga har möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att 

invånare ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. Även för besöksnäringen är ett 

välfungerande transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka turister till alla delar av länet. 
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En smart region 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- och 

förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och strukturomvandlingar. Mod, 

handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras ledare och medarbetare. Genom 

framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och sysselsättningen är hög. 

 

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion 
Stärkt konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmåga hos länets företag samt förbättrade resultat, 

utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, är några av de komponenter som 

kommer behövas för att stärka företagen i Jönköpings län. vi ska nå en innovationskultur där samverkan mellan 

akademi, offentlig sektor och näringsliv som resulterat i kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en 

långsiktigt hållbar utveckling för länet. 

 

Den kommande smart specialiserings strategi som ska bidra till ett växande och diversifierat näringsliv som är 

under framtagande kommer ha stor betydelse för våra satsningar under de kommande åren och där Region 

Jönköpings län har identifierat 6 styrkeområden som kommer ha betydelse för hur utvecklingen av näringslivet 

kommer att genomföras.  

 

För att klara den omställning och innovation som näringslivet står inför så är kompetensförsörjningen en av de 

viktiga komponenter som måste stärkas. Vi har utmaningar och de förändras hela tiden så detta är ett område 

som kräver samhandling från flera aktörer och sektioner för att klara utmaningarna med framtidens 

kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolan är en motor och där samverkan driver det offentligas och 

näringslivets utveckling mot mer innovativa kunskaps- och teknologiintensiva produkter och tjänster.  
 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och förändringskraft. 

 
En stark industri är av stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor 

för länets fortsatta utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få 

möjlighet att växa. Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och företagsledarna är i 

huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten behöver bli mer diversifierad. Förändringstakten är hög och 

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

Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela 

världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång. 

 

Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett 

tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar, 

berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya 

processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade 

vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse 

och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle. 

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Digitalisering & innovation Digitaliseringsgrad i 

företagen, SCB 

>  41,1 % 41,1 

 

Stärkt företagsklimat Företagsklimat, 
Svenskt näringsliv 

>  3,9 3,9 

 

Starta och driva företag Företagsledare, andel 
fördelat på kön, SCB 

 K: 25,3 %  

M: 74,7% 

K: 25,3 % 

 M: 74,7 % 

Starta och driva företag Antal nystartade 

företag, SCB 

>  1 809 1 809 

 
Delmål  
Ökad investeringsgrad i innovation 

Uppdrag  

 Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet och det innovations- och 

företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara del av den drivande kraften för offentligas 

och näringslivets innovationskraft samt stödja till att höja investeringsgraden. 
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Fler nya företag 

Uppdrag  

 Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi för hur vi ska jobba för att få 

flera företag att starta men även arbetet med generationsväxling behöver ses över samt ta fram en 

strategi för generationsväxling. 

 

Fler kvinnliga företagsledare 

Uppdrag  

 Stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning. 

 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela 

länet genom smart specialisering. 

 
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla sektorer 

samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och nyttiggörs 

alltmer. Förnyelse och utveckling innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en lyhördhet mot marknadens 

förväntningar på miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster som länet erbjuder. Smart specialisering 

innebär att satsa på de områden länet ligger i världsklass eller har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra 

regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt konkurrenskraft 

gentemot omvärlden. 

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Investeringar i miljö 

 

Industrins 

miljöskydsinvester

ingar kr/invånare 
2015, SCB/BRP+ 

> 

 

516,7 

 

516,7 

Investeringar i Finansiella tillgångar Kapital inkomst 

30-64 år 

kr/invånare, 

SCB/BRP+ 

> K: 16 187 kr 

M: 45 653 kr 

K: 16 187 kr 

M: 45 653 kr 

     

Investeringar i fysiska tillgångar Nya lägenheter per 

1000 invånare, 
SCB/BRP+ 

> 3,1 3,1 

     

Forskningsinvesteringar FoU-utgifter 

universitet, 

SCB/BRP+ 

> 743 743 

     

 
Delmål  
Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt näringsliv.  

Uppdrag  

 Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån framgångsfaktorer för 

tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel mm kommer vi locka nya tjänsteföretag 

att etablera sig i länet och ges möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag, 

marknadsföra regionen som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot 

tjänsteföretag. 

 

Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.  

Uppdrag 

 Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa förutsättningar att starta flera 

företag inom besöksnäringen, många av de värden turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/regionen. 

Insatser måste också göras för att höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att 

lära av varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka förädlingsvärdet. 

 

Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism 

Uppdrag  

 Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare inom turism- och 
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landsbygdsnäring. 

 

Implementera en smart specialiserings strategi 

Uppdrag  

 Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD identifierade områden. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Samverka för kompetensutveckling. 
 
Samordning, samverkan, samarbete och samhandling är av avgörande betydelse för att möta de utmaningar som 

drivs av demografi, urbanisering, digitalisering och globalisering. Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt 

högre formell utbildning hos sina medarbetare och industrin robotiseras skapas utmaningar för de invånare som 

har en låg formell utbildningsnivå men också möjligheter för tjänstenäringen att utvecklas och anställa. En nära 

samverkan med länets industriföretag och utbildningsanordnare är av central betydelse för att medarbetare ska 

kunna vidareutbilda sig under pågående anställning så att de kan bidra i andra roller eller inom den företagsnära 

tjänstesektorn när andelen anställda i industrin sjunker. Kraven på medarbetares förändringskompetens blir allt 

högre och för ett näringsliv som präglas av innovation och entreprenöriellt tänkande krävs arbetskraft som har en 

stor förmåga till omställning.  

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Social hållbarhet i företag SME som arbetar med 

social hållbarhet, 
Tillväxtverket/BRP+ 

> 35 % 35 % 

Investeringar i Kunskap Avslutat gymnasieskola, 

andel av befolkning 19-24 
år, SCB/BRP+ 

> K: 85,4 % 

M: 82,4 % 

K: 85,4 % 

M: 82,4 % 

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

Uppdrag  

 Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att möjliggöra formell utbildning under 

pågående anställning. 

 Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition 

 Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och försörjning. Digitalisera och 

förenkla möjligheten till livslångt lärande. 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
Smart Housing Småland, 2013-07-01 till 2023-06-30 
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år 

finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårs-period något reviderats och är 

nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även 

efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova, förberedelser inför detta utgör en central del 

under projektperioden. Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med 

användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”. 

 

Vart i hela världen är världen på väg, 2020-05-29 till 2023-02-28 

I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl om de analyser som gjorts 

av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. Det 

starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga orderingångar 

att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har med anledning 

av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg digital 

transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt 

när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för länets 

långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd. 

 

 Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i 

Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet; 

framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en 

ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet. 
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 Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ 

tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och 

teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt 

näringsliv präglat av mångfald. 

 

Kvalitetsledning 2.0, 2020-01-01 till 2022-12-31 

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag och 

organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet syftar 

också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling för 

länets företag och organisationer. 

 

Effekter på kort sikt: 

 Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos 

länets företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och 

processutveckling, samt en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande. 

 

Effekterna på lång sikt: 

 De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och 

förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade 

servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling.  

 

E-handel och logistik, 2018-10-01 till 2021-12-31 

Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags 

affärsmodeller. När fysiska och digitala kanaler måste kombineras på nya sätt måste också e-handel och logistik 

anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja 

utveckling av nya företag inom modern handel och logistik. 
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En kompetent region  
Förmågan att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra 

näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens och näringslivets 

utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, genom en väl fungerande 

samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, akademi och övriga utbildningsanordnare samt 

arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och 

matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.  

 

STRATEGISKT MÅL: 2035 säkerställs matchningen på 
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet 
 
Coronapandemin har allt sedan våren 2020 påverkat individer och samhälle i hög grad. Effekterna för 

arbetsmarknaden har också varit stor med varsel, kortidspermitteringar och en ökad arbetslöshet. Frågan är vad 

pandemin kommer att få för långsiktiga konsekvenser för jobben och företagen. Det kan vara så att pandemin 

påskyndar en förväntad omställning på grund av digitaliseringen och klimatutmaningen. Att prioritera 

omställningsfrågor och kompetensutveckling blir prioriterat under de kommande åren. 

 

Samtidigt har vi haft en fortsatt kompetensförsörjningsproblematik mitt under pandemin. Hjulen slutade inte 

snurra. Företag sökte efter kompetens och det gör många fortfarande. Därför kommer kompetensförsörjning att 

vara ett prioriterat uppdrag för regionerna, även när pandemin har klingat av.   

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för 

integration och hållbar tillväxt. 

 
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt 

ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Regionen ska arbeta för en väl fungerande 

arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi vill stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors 

och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska 

arbeta för att öka övergången till arbete bland kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt 

underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. 

 

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär ett fokus på följande ansvarsområden: 

 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens. 

 I samverkan organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete. 

 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 

 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

 Föra en dialog med länets folkhögskolor och studieförbund om hur de kan vara tydliga aktörer i det 

regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

 

Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort, och lång sikt 

ska regelbundet publiceras och utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser. I en god dialog och 

samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan dessa synliggjorda 

kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Dialogen och 

samverkan mellan arbetsmarknadens parter och länets olika utbildningsaktörer ska säkerställas genom 

etablerandet av systematiska och strukturerade samverkansmodeller. 

 

För att lyckas med en välfungerande matchning måste också effektiva strukturer för validering etableras. Det 

handlar framför allt om att tydliggöra de olika branschvisa valideringsmodeller som redan finns på plats, samt 

säkerställa hur dessa etablerade valideringsmodeller kan leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser. 
 

 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Årlig kompetensprognos Statistik Under hösten  1 gång/år 

En framtidsspaning Statistik (prognos) (Våren 2023)  1 gång/fjärde år 

Valideringslyft Kvalitativ analys Hösten 2022  Påbörjas 1 maj 

2021. 

Valideringsportal Etablerad på RU-
webb 

(Våren 2023)  Inget idag 
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Kompetensutveckling till 

valideringar 

Statistik I minst 1/4 av länets 

kommuner 

 Finns inga 

uppgifter. 

SFI-utbildning med praktik Statistik Finns i 2/3 av länets 

kommuner 

 Finns inga 

uppgifter idag. 

Delta i planering av regionalt 

yrkesvux 

Statistik och 

kvalitativ analys 

Årliga överläggningar 

med kommunal 

vuxenutbildning 
(länsövergripande samt i 

de tre 

länsgrupperingarna) 

 Årliga 

överläggningar 

sker idag i 
länsnätverk samt i 

tre 

länsgrupperingar. 

Fungerande kommunala lärcentra Statistik och 

kvalitativ analys 

Lärcentra i alla länets 

kommuner 

 6 kommunala 

lärcentra idag. 

Tillvarata folkbildningens 
kompetens i regionalt 

kompetensförsörjningsarbete 

Kvalitativ analys 
och viss statistik 

Regelbundna möten med 
folkbildningens aktörer 

 Adjungerad i 
Länsbildningsförb

undets styrelse. 

 
Delmål  

Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt 

som underlag för kompetensförsörjningsinsatser. 

Uppdrag  

 Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Särskilt uppmärksamma 

kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en gång per 

mandatperiod. 

 

Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå. 

Uppdrag  

 Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional samverkan av validering. Samordna 

detta med deltagandet i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft. 

 Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för validering inom länet. 

 

Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar. 

Uppdrag  

 Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera flexibla 

kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar. 

 

Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov. 

Uppdrag  

 I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter arbeta för en SFI-utbildning 

som kombineras med praktik. 

 

Det livslånga lärandet har ökat i hela länet. 

Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med Jönköping University, Yrkeshögskolutbildningsanordnare och 

folkbildningens organisationer i syfte att stärka det livslånga lärandet. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela 

länet. 

 

Delmål  

Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux. 

Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet kan erbjuda regionala 

yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov. 

 Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men också i de tre 

kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används som underlag vid samtalen. 

 

Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet. 

Uppdrag  

 Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana centra. 

 Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa 

lärcentra. 
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 Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka kompetensförsörjningen. 

 

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas. 

Uppdrag  

 Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och studieförbund. Konkretisera 

den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
 

Samverkan med länets utbildningsanordnare 
I uppdraget att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet ingår att utveckla samarbetet med olika 

utbildningsaktörer inom länet. De är: 

 Jönköping University 

 YH-utbildningsanordnare 

 Den kommunala vuxenutbildningen 

 Folkbildningens organisationer 

 Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor 

 

Jönköping University 

Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att stärka samverkan mellan akademin, 

näringslivet, den offentliga sektorn och det omgivande civilsamhället. Genom ett aktivt samarbete mellan Region 

Jönköpings län och Jönköping University, enligt antaget samverkansavtal våren 2020, skapas förutsättningar för 

kompetensförsörjning, forskning och innovation i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och 

Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen vid högskolan. Att Jönköping University får 

tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är också av stor betydelse för att långsiktigt 

försörja länet med relevant arbetskraft – inom både offentlig och privat sektor – och för att höja den formella 

kompetensnivån i länet. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping Universitys ansökan om att få starta en 

högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping som stärker länets och landets tandvård. 

 

YH-utbildningsanordnare 

Tillgången till relevanta yrkeshögskoleutbildningar är av stor betydelse för att stärka den regionala 

kompetensförsörjningen. YH-utbildningar underlättar för offentlig sektor och näringslivet att finna rätt 

kompetens. Idag finns flera starka YH-utbildningsanordnare i länet. Region Jönköpings län vill fortsätta att 

utveckla samarbetet med dessa utbildningsaktörer. I detta arbete ingår att fördjupa samarbetet med Myndigheten 

för Yrkeshögskolan. 

 

Den kommunala vuxenutbildningen 

Alla Sveriges regioner har getts i uppdrag att tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen arbeta för att 

stärka och utveckla regionalt yrkesvux. Detta samarbete innebär att Region Jönköpings län regelbundet och 

kontinuerligt träffar företrädare för kommunernas vuxrektorer för dialog och samverkan. 

 

Folkbildningens organisationer 

Folkbildningens organisationer, studieförbund och folkhögskolor, är en resurs för länet ur flera perspektiv. 

Folkbildningens aktörer bidrar till att stärka och utveckla demokratin, gör det möjligt för människor att påverka 

sin livssituation, samt skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna 

utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningens organisationer arbetar 

också för att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet. Region Jönköpings län arbetar för att bättre 

ta tillvara folkhögskolors och studieförbunds kompetens i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.  

 

Under 2022 ska Region Jönköpings bidrag till studieförbunden att börja anpassas till ett 

rikssnitt av vad Sveriges regioner delar ut till sina studieförbund. 
 

Folkbildningen är särskilt viktig för att stärka integrationsperspektivet i det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet, särskilt genom språkkurser, samhällsinformation och att anordna mötesplatser. De 

kan även bidra med bildningsaktiviteter för anställda med utländsk bakgrund som har behov av att stärka sina 

kunskaper i det svenska språket och att få en bättre insikt i hur det svenska samhället fungerar.  
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Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda 

skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Folkhögskolan har 

också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för 

folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 

grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.  

 

Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor 

På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för 

gymnasieskolan vid Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum. Nu gällande 

samverkansavtal och överenskommelse med kommunerna gäller till 31 december 2022. Arbetet med ett nytt 

samverkansavtal och ny överenskommelse från och med den 1 januari 2023 har påbörjats och kommer att 

slutföras under 2022. Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom 

utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter. 

Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. Utöver gymnasieutbildning ska även 

eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov 

erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för den gröna näringen. Förutom utbildning är 

naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker 

kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande. 

 

Region Jönköpings län är huvudman för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. För de båda 

folkhögskolorna gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola 

och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är en resurs för Region Jönköpings läns 

kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. Gymnasiala eller 

eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på alla nivåer som är anpassade efter näringens behov 

ska erbjudas. I december 2020 antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet en bildningsplan 

för regionens folkhögskolor. Den framtagna och beslutade bildningsplanen ska efterlevas och kontinuerligt 

utvärderas. 

 

Framtidssäkrad industri 

Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. Projektet 

riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher med 

fokus på tillverkningsindustrin. Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens 

syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår 

till och med 31 december 2022. 

 

Ett hållbart arbetsliv 
En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda den nya sjuåriga programperioden som 

startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med dessa 

erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också utveckla 

samarbetet med viktiga samverkansaktörer. 

 

Valideringslyft 
Valideringslyft är ett ESF-projekt som drivs av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Alla regioner har 

beretts möjlighet att delta i projektet. För Region Jönköpings län innebär det ett aktivt deltagande från och med 

den 1 maj 2021 och fram till den 31 oktober 2022. Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som 

regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. 

Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022.  

  

149



REGIONAL UTVECKLING 
 

27 

En global Region  
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen skapar 

förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion. Exportmarknaden är central 

för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt hållbara utveckling är att länets företag 

erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser behöver därför kontinuerligt göras för att stödja 

företagens internationalisering- och exportambitioner. Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och 

kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i 

länet. 

 
STRATEGISKT MÅL:  
2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det internationella arbetet 

både ett eget och ett tvärsektoriellt område. För länets utveckling, både det offentligas och näringslivets, är det 

viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra nytta av varandras likheter och olikheter, för att 

hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan 

och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna. För att nå framgång på EU-

arenan inom olika områden krävs kraftsamling och samordning. Detta är förutsättningsskapande för att på sikt nå 

andra mål. 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning. 

 

Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Genom att knyta 

internationella kontakter att aktivt delta i globaliseringen och den internationella konkurrensen kan länet 

skapa nya relationer med andra människor, med andra platser och med andra länder. Genom samverkan kan 

länet också påverka andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån perspektiven i de globala målen.  

 
 

Mätetal/Indikator 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Insatser med särskilt fokus på att 
främja mänskliga rättigheter 

Seminarier, 
föreläsningar 

4 Nytt mått 2021  

Strategier och program som bidrar 

till Agenda 2030 

Framtagna 

strategier och 
program 

5 Nytt mått 2021  

 
Delmål  

Främjande av mänskliga rättigheter 
Uppdrag  

 Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och samverkan. 

 Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på demokratifrågor 

 

Bedriva lärande för Agenda 2030 
Uppdrag  

 Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt utvecklingsarbete. 

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder. 

 

Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i relativt låg utsträckning ta del av de ram- och sektorsprogram 

som finns för att EU:s gemensamma sammanhållningspolitik och mål ska bli verklighet. Därför behöver 

förutsättningar skapas för att fler aktörer ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också en större 

medvetenhet om de transnationella programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler 

aktörer behöver stimuleras att delta i sektorsprogram och ramprogram för t.ex. forskning och innovation. 

Strukturfonderna Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,ERUF, och Europeiska Socialfonden ESF är en 

möjliggörare inte enbart för den regionala utveckling som skapas genom fonderna utan även för att skapa 

kapacitet för att nå andra medel inom EU. 
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Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten med andra län i Sverige. Tillsammans med Region Kalmar län, 

Region Kronoberg och Region Blekinge samt Jönköping University och Linnéuniversitetet drivs det 

gemensamma Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel om EU:s sektorsprogram och ramprogram och 

hur de kan användas i Sverige. 

 

Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv 

När alltfler beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på europeisk nivå blir det 

internationella arbetet en förutsättning för att få del av EU bidrag.  skapa en långsiktig regional utveckling. 

Detta är bakgrunden till Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att 

Region Jönköpings läns internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region 

Jönköpings läns olika verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för 

länet vad gäller EU-finansiering och projektstöd.  

 

Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den 

regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom 

utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.   

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Antal kontakter med Europa Direkt i 

Jönköpings län 

 

Förfrågningar via 

telefon och e-post  

 

Minst 600 förfrågningar 

årligen 

Ej tidigare mätvärde 535 förfrågningar 

år 2020 

Andel strukturfondsmedel (ERUF 

och ESF) Småland och Öarna som 
verkar i Jönköping län 

 

Inventering av 

projekt inom 
Europeiska 

Socialfonden och 

Europeiska 
Regionala 

utvecklingsfonden 

Minst i paritet med 

invånarantal i länet i 
förhållande till Småland 

och Öarna 

Ej tidigare mätvärde Ca i paritet med 

invånarantal i 
länet i förhållande 

till Småland och 

Öarna 
(programperioden 

2014-2020) 

 
Delmål  

Nyttjande av EU-medel  

Uppdrag  

 Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till utveckling av länet. 

 Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som möjliggör påverkan på EU-

arenan och internationella partnerskap som grund för arbete mot ramprogram och sektorsprogram  

 Delta i Europaforum. 

 

Intresse av EU 

Uppdrag  

 Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU-bidrag. 

 
PRIORITERAD DELSTRATEGI:  
För att stötta länets näringsliv behövs ett forum där regionen kan vara en drivande kraft. 

Det vore lämpligt att regionen anordnar regelbundna företagsträffar med öppna diskussioner 

och kunniga föreläsare som kan stötta enskilda näringsidkare.  

 

Agendan kan styras av angelägna frågor hos näringslivet, allt från tolkningar av regler och 

lagar till omvärldsbevakning.  
 

Samtidigt som globaliseringen skapar stora möjligheter, medför den också att förutsättningarna för företag och 

branscher snabbt kan förändras. Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av främst sociala medier sprids 

uppfattningar, trender och rörelser snabbt och får omedelbart stor global påverkan. För att hävda sig i denna 

miljö krävs en stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags värdegrund och ansvarstagande när det gäller 

mänskliga rättigheter, produkter och processers hållbarhet samt arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke får allt 

större betydelse för konsumenters val och allmänhetens syn på ett företag. Företagens konkurrenskraft är till stor 

del beroende av hur de kan ta till sig ny information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och 

tjänster på marknader som i allt högre grad är globala.  

151



REGIONAL UTVECKLING 
 

29 

 

Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av andra kan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle dra 

nytta av varandras likheter och olikheter för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del 

av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala 

förutsättningarna. 

 
 

Effektmått 
 

Mätmetod 
 

Mål 2024 
 

Resultat 2020 
 

Utgångsvärde 

Antal initiativ med fokus på EU-

arenan 

Kluster, projekt, 

samverkan med 
tydligt fokus att 

formera sig mot 

EU-arenan 

Ytterligare 3   

 
Delmål  

Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv 
Uppdrag  

 Ta fram omvärldsanalyser  

 Anordna regelbundna företagsträffar med öppna diskussioner och kunniga föreläsare 

som kan stötta enskilda näringsidkare. 
 Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret 

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT 
 

Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027 

EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de 

fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s 

strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län 

tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län. Ny 

programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario att två 

perioder löper parallellt under 2022. Region Jönköpings län samordnar programmeringsprocessen gällande 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt framtagandet av regional handlingsplan gällande Europeiska 

Socialfonden för NUTS 2- området Småland och Öarna. 

 

Småland Blekinge Halland South Sweden 

Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten driver 

Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. Verksamheten 

planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala utvecklingsstrategier.  

 

Europa Direkt 

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är EU-

kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Uppgiften är att 

sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten. Verksamheten ska från 2022 inriktas på 

att bistå lantbrukare och andra intressenter i länet som behöver information om möjligheter att 

söka EU-bidrag.  

Assembly och Europeans Regions (AER) 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of Europeans Regions (AER) där Region Jönköpings län har en 

politisk representation. Är ett nätverk där Region Jönköpings län har en politisk representation. 

Verksamheten har otydlig nyttoeffekt och ska avvecklas under 2022. 
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Verksamhet för regional utveckling 
FINANSIERINGEN AV REGIONALA UTVECKLINGSINSATSER OCH REGIONALA 
UTVECKLINGSSTRATEGIN 
Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive RUS sker 

inom budgeten för Region Jönköpings län. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade 

insatser som bidrar till tillväxt och utveckling finns egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner kronor. 

Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av 

förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med 

syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala 

strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent i förhållande till total projektkostnad för att 

genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas 

mellan olika projektstöd, företagsstöd och till kommersiell service.  

 

För att få bidrag från regionen ska alltid ansökan lämnas till regionen och ANA nämnden 

beslutar om bidragets storlek. Årsredovisning med uppföljning av hur regionens bidrag 

använts ska lämnas alltid in före ny ansökan. Det ska även framgå vilka andra offentliga 

aktörer som bidragit till verksamheten.  

 

När regionen delar ut kulturbidrag är det inte ovanligt att sökande som får avslag. Inriktningen 

ska vara att hellre ge en lägre summa bidrag till fler sökande än större summor till färre 

sökande. 
 

Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till områden av strategisk kapacitetshöjande 

betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2022 beräknas till 70 miljoner kronor och anslaget som kan 

betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna finansieras från olika källor som t.ex. EU:s 

strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det finns enligt regeringens villkorsbeslut kring 

regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med hållbarhetsintegrering i det regionala 

tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya programperiod finns krav från EU-

kommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare 

Europa 2021-2027.  

 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka EU-

medel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala 

utvecklingsarbetet. Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En 

särskild finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under 2021. 

Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade 

projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av insatser 

finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som övergripande 

uppföljning av bemyndigande och anslag.  

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH 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. Utvecklingen i länet ska 

kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala 

tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala 

samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen 

ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund. 

Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas 

stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och 

utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är 

ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för att utveckla 

den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna. 
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För att kunna uppnå löftet i den regionala utvecklingsstrategin krävs att Region Jönköpings län har en kapacitet 

och förmåga att bedriva strategiska regionala utvecklingsprojekt. Det ställer stora krav på vår professionella 

förmåga leda, driva, samordna och genomföra komplexa projekt i samverkan med länets aktörer. Vår kunskap 

om projektmetoder är en avgörande framgångsfaktor och regional utvecklings viktigaste operativa verktyg. För 

att vi ska kunna operera på denna nivå behövs både kompetent och kvalificerade projektledare men också ett 

strukturerat arbetssätt. Det ska under 2022 göras en genomlysning av administration inom 

regional utveckling i syfte att effektivisera arbetssätt och minska kostnader. 
Under år 2020 har arbetet med att utveckla ett projektkontor påbörjats och arbetet kommer att fortgå under de 

kommande åren.  

 

Perspektiv: Process och produktion 
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och 

intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att 

faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt 

ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter 

 

STRATEGISKT MÅL Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande regionala 
utvecklingsprojekt. 

Framgångsfaktor Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt.  
 
Uppdrag  

 Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi. 

 
Perspektiv: Lärande och förnyelse  

Förbättra verksamheten och skapa innovationer.  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga 

förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till 

kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare 

kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, 

nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 

 
STRATEGISKT MÅL Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt 
Framgångsfaktor Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra analyser  
 
Uppdrag  

 Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med fokus på 

projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region Jönköpings län skall utveckla 

analysarbetet. 

 
Perspektiv: Ekonomi  
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar 

förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 

helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och 

organisationens samlade kompetens och mångfald. 

 

STRATEGISKT MÅL Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov ska öka 
Framgångsfaktor Anpassad bemyndiganderam  
 
 

Mätetal 
 

Mätmetod 
 

Mål 2022 
 

Resultat 2021 
 

Resultat 2020 

Bemyndiganderam regionala 
projektmedel 

TVV 90 mnkr 70 mnkr 65 mnkr 

Utnyttjad andel 
bemyndiganderam 

TVV 75 % - 86 % 

Nyttjande av anslag 
 

TVV 90 % - 60 % 
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Kultur  
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande 

kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är 

kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande 

kraft.  

 

Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för vår region och göra den mera attraktiv för både 

besökande och boende. Men för att kunna vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt värna om kulturens 

egenvärde och kulturutövares möjligheter.  

 

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, teater, musik, litteratur, dans, hemslöjd, bild och 

form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för 

Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av 

Jönköpings läns museum. 

 

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt 

skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter. 

 

Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen (Program och styrdokument)  

Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar 

hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. 

Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en beskrivning 

om hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.   

 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen 

är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 

för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. 

 

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel via kultursamverkansmodellen: 

• Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län 

• Smålands Musik och Teater 

• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

• Jönköpings läns museum 

• Riksteatern Jönköpings län 

• Vandalorum, museum för konst och design 

 

Som Region Jönköpings län egna kulturverksamheter styrs och påverkas sektionen för kulturutveckling, 

Smålands Musik och Teater och Jönköpings läns museum av de regionala styrdokument som finns, exempelvis 

budget med verksamhetsplan. Dessa verksamheter ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 

regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt den regionala utvecklingsstrategin. De 

regionala uppdragsbeskrivningarna med verksamhetsspecifika uppdrag ska samspela med verksamheternas egna 

verksamhetsplaner.  

 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma 

målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska 

prioritera under år 2022 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. Kulturplanen 

kommer att revideras under år 2022 då den nuvarande upphör att gälla. 
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De regionala målen från regional kulturplan är:  

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 

De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva 

verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.  

 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 

 Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten till 

upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till 

att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. 

 

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 

Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande 

normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella 

kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur.  

 

För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex olika kulturpolitiska 

prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är 

lika viktiga för länets kulturutveckling. I den regionala kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden: 

- Kulturell infrastruktur  

- Villkor för konstnärligt skapande 

- Kultur med fokus på barn och unga 

- Tillgängligt kulturliv 

- Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

- Samverkan och dialog. 

 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 

skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 

underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 

handlande 

Strukturen för framgångsfaktorer ses över för Kultur  
STRATEGISKT MÅL Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. 

Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur 
Uppdrag   

 Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och 

bildning 

Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande 

Uppdrag  

 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag:   

 Stärka barn och ungas, samt personer med funktionsvariationers, möjlighet att ta del av och skapa kultur 

i Jönköpings län. 

 Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till eget skapande, 

delaktighet och inflytande. 

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag   

 Arbeta för att ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 
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Uppdrag 
 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och bildningsområden. 

Framgångsfaktor Samverkan och dialog. 

Uppdrag  

 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra regionala 

kulturverksamheter. 

 Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 
STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. 
 

Smålands Musik och Teater omfattar regionens egen kulturverksamhet. Verksamheten ska 

bedrivas både i hela länet och med utbyten i andra regioner. SMOT och Spira ska vara 

separata verksamheter.  

 

SMOT ska bredda intresset och deltagande i kulturen och har påbörjat fler projekt ute i 

kommunerna vilket är positivt. Personalbehoven ska avgöras av efterfrågan med högre grad 

av visstidsanställningar beroende på projektens löptider. (under 2020 har all personal haft 

oförändrad lön trotts att verksamheten legat på is) 

 

SMOT ska ha ett mål på egenfinansiering till 25 % av verksamheten, och ha stor frihet att 

planera sin verksamhet utifrån detta mål.  

Kulturhuset Spira ska bedrivas i ett region ägt bolag med frihet att disponera lokalerna men 

med krav på full täckningsgrad för fastighetens driftkostnader.  

 

Spira ska ha stor frihet att bedriva uthyrningar, anordna konferenser, konserter. Samverkan 

kan ske med det fria kulturlivet, andra regioner och näringsliv. 

 
Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 

Publik Smålands Musik och Teater Statistik ≥  70 000 57 475    24 485    

varav kulturhuset Spira 
    

36 199    17 826    

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

    
4 813    3 100    

varav övriga kommuner i länet 
    

16 463    3 559    

Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom 

Statistik 
≥ 25 000  

≥ 20 000 29 672 10 326    

varav kulturhuset Spira 

   

6 997    

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira 

   

1 960    

varav övriga kommuner i länet 

   

1 369    

Betalande publik Smålands Musik 
och Teater 

Statistik ≥ 70 000 Nytt mått 2020 11 670 

varav kulturhuset Spira       11 670 

varav Jönköpings kommun, exklusive 
kulturhuset Spira   

    
0 

varav övriga kommuner i länet       0 
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Egenfinansiering 
Smålands Musik och 
Teater 

Statistik 25 % Nytt mått 2022  

        

   
    

 

        

 
 

Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur 

Uppdrag   

 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 

 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och 

bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga utövare i länet 

 

Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande 

Uppdrag   

 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet. 

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag   

 Samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS) 

Framgångsfaktor Samverkan och dialog. 

Uppdrag   

 Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda konst/bildningsområde 

 

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer                                                                             
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, 

tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet 

och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som 

kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare 

medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 
 

Strategiskt mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. 
 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 
Antal samverkansavtal med 
kommuner  Statistik 13 Nytt mätetal 2020 3 

 
Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur 

Uppdrag   

 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 

Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag   

 Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete och 

samverkan med länets kulturskolor. 

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv 
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Uppdrag  

 Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt. 

 Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 

mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna. 

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag   

 Aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och utveckla internationell 

samverkan och samspel, samt delta i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens och 

bildningens möjligheter och utveckling. 

Framgångsfaktor Samverkan och dialog. 

Uppdrag  

 Revidera regional kulturplan  
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Utbildning och bildning 
Naturbruksskolorna 
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner och branschens aktörer. Detta sker genom 

utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter, samt i 

lokala programråd där företrädare för de gröna näringarna deltar. Naturbruksskolorna har goda förutsättningar att 

vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala målen och Sveriges miljömål. 

Naturbruksskolorna är också viktiga för Region Jönköpings län ansvar för regional kompetensförsörjning. 

Naturbruksskolorna är dessutom viktiga utbildnings- och kompetenscentra för den gröna näringen. 

 

Inför gymnasievalet är viktigt att elever informeras om arbetsmarknaden och sannolikheten att 

få arbete efter utbildningen. I den mån kommunerna inte informerar om denna viktiga fråga 

måste regionen bistå.  

 

Det ska finnas en regional samordning mellan kommuner för att anpassa antalet 

utbildningsplatser i ett länsperspektiv och efter arbetsmarknadens behov. Fler specialiserade 

gymnasieutbildningar kan samordnas på länsnivå.  

 

För att ge ungdomarna en kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken bör 

kostnadskrävande gymnasieutbildningar till koncentreras några utvalda platser i länet, 

möjligen som internat. Den senaste tekniken kan förbättra kvalitén på utbildningarna. 
 

Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess 

långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det 

ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till 

det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete 

med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till 

reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.  

 

Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla 

djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med 

lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla 

djurhållningen. Naturbruksskolornas förutsättningar att kunna producera livsmedel till Region Jönköpings läns 

egna sjukhuskök samt möjlighet att tillvarata skolornas produkter ska utredas.  

 

Region Jönköpings läns naturbruksskolor producerar volymer av både kött och mjölk som 

skulle kunna försörja sjukhusköken via återtag och/eller egen förädling. Detta är en viktig del 

i regionens självförsörjning vid beredskap och leveransstörningar.  

 

På sikt behövs investeringar i lokaler som kan hantera detta. Vi vill ha minimejeri och 

minislakteri inom ramen för naturbruksgymnasierna, vilket också ger en attraktivare 

utbildning. 

Folkhögskolorna 
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan 

skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet 

att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra 

anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för folkhögskolornas 

utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar grundskole- eller 

gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort utbildning, 

deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.  

 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär 

kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för 

regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. 
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Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor att inkluderas i det sociala och politiska livet. 

Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en 

öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 

bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är 

bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. 

Verksamheten kan utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors handlingskraft, 

fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. Folkhögskolorna kan snabbt 

anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar. 

Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att möta 

människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet.  

Perspektiv: Medborgare och kund 
 Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 

skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 

underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 

handlande 

 
STRATEGISKT MÅL Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet på 
naturbruksskolorna och folkhögskolorna, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor Utgå från behovs- och resultatanalyser som ger underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Resultat 2019 Resultat 2020 

Andel antagna i förhållande till antal 
elever som slutar årskurs 9 i länet 
(naturbruksskolorna) 

Statistik 3,0 % Nytt mätetal 2020 3,9 % 

 
Uppdrag  

 Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen 

      Resultat 2019   Resultat 2020 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Kvinnor Män  Totalt   Kvinnor Män  Totalt 

Sökande per utbildningsplats, 
folkhögskolorna 

Statistik ≥ 2,0 1,5 0,8 2,3   1,5 0,8 2,3 

 
Uppdrag  

 Utbildningar inom gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är 

anpassade efter näringens behov ska erbjudas. 

 
Perspektiv: Process produktion 
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med 

kunden och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem 

identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. 

Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.  

 
STRATEGISKT MÅL Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen 
inom tre år.  

Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.  
      Resultat 2019   Resultat 2020 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2022 Kvinnor Män  Totalt   Kvinnor Män  Totalt 
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Andel elever på 
naturbruksprogrammet som slutför 
sin utbildning med godkänd 
examen 

Statistik 90 % 91 % 100 % 87 %   97 % 100 % 87 % 

Andel deltagare som slutför kurs 
inom folkhögskolan Statistik 90 % 94 % 85 % 90 %  89 % 90 % 89 % 

 
Uppdrag 

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

 
Perspektiv: Lärande och förnyelse  

Förbättra verksamheten och skapa innovationer.  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga 

förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till 

kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare 

kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, 

nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet. 

 
STRATEGISKT MÅL - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. 
Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver utvecklas på 
skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv.  
 
Uppdrag  

 Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna 

testbäddar bidrar till ökad regional självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk. 

Perspektiv: Ekonomi 
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar 

förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större 

helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och 

organisationens samlade kompetens och mångfald. 

 

 STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Ekonomi i balans ANA-nämnd Inte 
överstiga 
budget 

7,1 
miljoner 

kr 
 

14,1 
miljoner 

kr 

Målet 
nått 

Ej 
aktuell 

Negativ 
avvikelse 

Månad 
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Länstrafiken 

Kollektivtrafik 
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det 

innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna 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 resenärer och omvärld. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, 

studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det 

skapar utveckling och attraktivitet. 

 

 

Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att 

resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda 

resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld. 

 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065). 

Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera 

kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som 

beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering. 

 

Trafikförsörjningsprogram  
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för 

ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet. 

Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet. 

Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och 

kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Jönköping Airport är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av 

flygtransporter kräver god samordning med kollektivtrafiken i länet. 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och 

hållbar utveckling. 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering 

gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. Arbetet med ett 

nytt trafikförsörjningsprogram pågår och omfattar tiden fram till 2035. Beslut planeras före sommaren 2021.  

Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts 

i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets 

långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. 
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I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål 
Målområde Mål till 2025 
Resande 25 miljoner resor per år inklusive 

skolkortsresor 
60-procentig resandeökning exklusive 
skolkortsresor jämfört med 2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer 80 procent  
Serviceresor 85 procent 

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

Skattesubventions- 
grad  
 
 
Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på 
cirka 50 procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas med 
förnyelsebara drivmedel  
Trafikens totala energiförbrukning/km 
ska minska med minst 25 procent 

 

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ökat antal resande har inneburit betydande 

kostnadsökningar och bör inte vara ett mål i sig. Nuvarande mål om fler resande och ökad 

marknadsandel för Länstrafiken innebär över 100 milj. i investeringskostnader kommande 2 

år. Detta mål vill vi minska. 

 

Syftet med kollektivtrafiken ska vara att medborgare utan bil ska ha möjlighet ta sig till en 

större tätort för service såväl som skola och arbete. Länstrafiken ska undvika konkurrens med 

övriga transportslag. 

 

För att nå målet om fler resande har satsningar på trafikutbud med högt resandeunderlag i 

städerna gynnats, på bekostnad av landsbygden som har lägre resandeunderlag. Detta behöver 

jämnas ut på sikt genom utökad anropsstyrd trafik på landsbygden.  

 

Det är inte självklart att mer pengar till utbyggnad av kollektivtrafiken genererar fler 

resenärer. De senaste årens stora ekonomiska tillskott har gett marginell effekt på antalet 

resande.  

 

Målet på allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken ska tas bort då det mest bygger på 

generella åsikter, ofta utan egna erfarenheter som resenär.  

Däremot ska målet på resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken höjas till 80 %. 
 

Kollektivtrafikövergripande 
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv 

marknadsföring Effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag, och bra information till 

resenärer och länsinvånare är viktigt för att göra det enkelt att resa.  öka resandet. 

 

Ingen ska behöva välja bort kollektivtrafiken för att de känner sig otrygga. Ett 

trygghetsnummer ska därför införas och administreras i kollektivtrafiken Jönköpings län, 

liknande de modeller som finns i andra delar av landet.  
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Operatörerna bör upphandlas i samband med upphandling av biljettkontrollanter för att få ett 

bra helhetsgrepp om trygghetsfrågorna. Även antalet biljettkontroller ska öka. 
 

 

 

 

Stadstrafik  
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken 

i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje 

samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 

genomföra satsningarna har en ny bussdepå uppförts i Jönköping. 

 

Regiontrafik 

Syftet med kollektivtrafiken är att de utan bil ska ha möjlighet ta sig till en större tätort för 

allmänservice såväl som för arbete och skola. Vid upphandling ska inte ställas alltför 

specifika krav på fordon eller fordonsbränslen som låser entreprenören till enstaka alternativ. 

 

Invånare som saknar bil ska kunna ta sig till skola och arbete. Gymnasieelever kommer ibland 

i kläm då kommunens ansvar för skolskjuts enbart sträcker sig till grundskolan och 

transportmöjlighet i familjen saknas.  

 

En utbyggd närtrafik på landsbygden upphandlad av mindre aktörer, exempelvis lokala 

taxiföretag och kortare löptider ska utvecklas.  

 

Vi vill ha ett flexibelt upphandlingssystem där invånare på landsbygden är mer delaktig i val 

av tider och linjestråk, varefter trafiken kan planeras upphandlas exempelvis årsvis. (Idag 

upphandlas fullstora bussar på flerårskontrakt på landsbygden, även på linjer där resandet är 

lågt) 
 

På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av 

banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Behov av underhåll på järnvägslinjerna i 

Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas 

upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög kvalitet. 

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras.  

 

Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället, är det mycket viktigt att 

planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022–

2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning 

pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan inte 

underhållas i nuvarande depå och arbetet med ny tågdepå i Nässjö har påbörjats. 

 

I december 2021 startar ett nytt avtal med en ny tågoperatör för Krösatågssystemet. I det nya avtalet ingår både 

drift och underhåll av tågen. Det planeras för ny stadstrafik i Tranås från halvårsskiftet 2022.  

 

Serviceresor 
Region Jönköpings län ansvarar genom Länstrafiken för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det 

finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken 

ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 

ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med 

funktionsnedsättning. I september 2022 startar nya trafikavtal inom Serviceresor. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5  

 

Antal resor 

 

(tusental) 

Plan 

2022 

Resultat 

2019 

Resultat 

2020 

Sjukresor Oför 124 103 

Färdtjänstresor Oför 568 383 

Närtrafik Oför 23 22 

Totalt antal serviceresor Oför 715 508 
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Resursförstärkning 
Under 2020 och i inledningen av 2021 har biljettintäkterna minskat kraftigt som en följd av minskat resande med 

anledning av Coronapandemin, vilket kommer medföra ett stort budgetunderskott inom Länstrafiken. 

Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att täcka en del av intäktsbortfallet 

till landets regionala trafikhuvudmän. Region Jönköpings län räknar med att få del av dessa statliga medel men 

det kommer inte räcka för att täcka hela intäktsbortfallet.  

Bland trender och nya resandemönster finns faktorer som förutspår att alltfler arbetar 

hemifrån vilket kan betyda ett lägre antal resande, vilket varit en tydlig trend senaste året. 

Med den bakgrunden och med de målsättningar som finns i trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande, 

kommer det krävas betydande resursförstärkningar, men också omdisponering av resurser från trafikutbud med 

lågt resandeunderlag.  

För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå, 

behövs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 mnkr 2022 jämfört med 2021 och 

ytterligare utökning med 25 mnkr 2023. Inga ytterligare medel är ännu beslutade. 

 

Förväntade kostnadsökningar 2022 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna enligt 

index behöver göras vid årsskiftet 2021/22. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i 

balans. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga pris- 

förändringar. För 2022 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt 

boende föreslås vara oförändrade. 

 

Perspektiv: Medborgare och kund 
Skapa värde med kunden och intressenter En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att 

skapa värde tillsammans med dem som organisationen finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och 

underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och 

handlande. 

 

STRATEGISKT MÅL Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor 

– för hållbar utveckling 

Framgångsfaktor Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder. 

 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Andel nöjda kvinnor och män- index (NKI) 
(kollektivbarometern) 

       

Allmän trafik 
        

- alla länsbor 55 % 50 % 49 % >54 % >46 % <46 % Tertial 

- resenärer 80 % 59 % 60 % >64 % >54 % <54 % Tertial 

- prisvärdhet 50 %  
 

42 % 43 % >49 % >40 % <40 % Tertial 

Serviceresor  85 % 79 % 83 % >84 % >70 % <70 % Tertial 

Andel tåg som går enligt tidtabell 95 % Nytt mått 
2020 

96 % >94 %  >80 % <80 % Tertial  

 

Uppdrag  
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 Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa delmål för perioden 2021- 

2024 med utblick mot 2025-2035. 

 Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva resandet efter pandemin. 

 

Perspektiv: Process och produktion 
Utveckla värdeskapande processer Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med 

kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem 

identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. 

Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter. 

  

STRATEGISKT MÅL Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert. 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Antal resor 22,7 
miljoner 
totalt* 

22,1 
miljoner 

-39 % Ökn 
jmf 

2020 

Ej ökn Minskn Månad 

Antal påstigande/mil (regional trafik+ 
anropstyrd trafik på 
landsbygden) 
  

9,2 9,0 
 

5,1 >9,1 >8 <8 Tertial 

 

*för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt 

fördelade: 

År Miljoner resor 

2020 22,1 

2021 22,7 

2022 23,3 

2023 23,8 

2024 24,4 

2025 25,0 
 

 

Uppdrag 
 Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt bidra till arbetet med ny 

tågdepå. 

 Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen 

 Uppstart av nya avtal inom Serviceresor 

 Planera för uppstart av ny stadstrafik i Tranås 

 

Perspektiv: Ekonomi 
Leder för hållbarhet Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som 

skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som 

delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och 

utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald. 

 

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

 

Systemmätetal Mål 2022 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 Grönt Gult  Rött 
Periodicitet 

Ekonomi i balans TIM-nämnd Inte 
överstiga 
budget 

-7,3 
miljoner kr 

 

-22,2 
miljoner kr 

Målet 
nått 

Ej 
aktuell 

Negativ 
avvikels

e 

Månad 

Kostnad/per resenär km (serviceresor)  Inte öka 
mer än 
index 

21,38 kr 
 
 

26,86 kr Ingen 
ökning 

Ökning  Ökning 
mer än 
1,5 % 

Tertial 
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/minsk
ning 

1,5% 
utöver 
index 

utöver 
index 

Skattesubventionsgrad allmän trafik 50 % 61% 69 % <61 % <62 % >62 % Tertial 
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BUDGET 2022 NÄMNDEN FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ 
VÄNSTERPARTIET TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSYRKANDEN 

SAMMANFATTNING 
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 utgår ifrån principen om alla människors lika 
värde. I vår budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, 
klasstillhörighet, ekonomiska förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra 
människans långsiktiga hälsa eller tillgång till välfärd. Därför måste offentlig 
verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor så som klassklyftor och 
diskriminering. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi 
bidrar till den offentliga välfärden tillsammans efter förmåga och den som har störst 
behov skall prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där 
vårdköer, underbemanning och dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där 
medborgarnas behov av service tillgodoses och där medarbetarna får möjlighet att 
växa som människor.  
 
 
 
Vänsterpartiet prioriterar i sina budgetar för regionens nämnder 2022 särskilt: 

• Höjd grundbemanning i vården 
• God löneutveckling 
• Personcentrerad vård 
• Satsningar för att hantera vårdskulden och andra pandemirelaterade åtgärder 
• Uppgradering av beroendevården inklusive förstärkta insatser vid 

samsjuklighet 
• Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar 
• Hälsosamma arbetstider  
• Äldrevården 
• Kultur och hälsa 
• Prisvärd och utbyggd kollektivtrafik 

 
 
Finansiering sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. Alltså 
genom av justering av resultatet, generella och märkta statsbidrag samt i 
anspråkstagande av sparade medel när så krävs. Yrkanden återfinns i slutet av 
dokumentet. 
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POLITISK INRIKTNING OCH VISION 
För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en 
väl fungerande verksamhet blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för 
invånarna och kan utvecklas vidare. I hela Region Jönköpings län arbetar vi för 
verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga 
viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det 
bästa är gott nog åt folket. En hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande 
för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med länets kommuner är av 
största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan 
central del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle är att den 
nationella linjen utgörs av en expansiv välfärdspolitik där statsbidragen kan öka och 
där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade människornas 
välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra 
allt i sin makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet 
vill ta ansvar för Region Jönköpings län. Vi söker samarbete för att förändra och 
förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår solidaritet gentemot 
varandra. 
 
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och 
hälsa såsom social hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är 
starka. Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att 
främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens 
direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, 
statliga myndigheter, organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan 
aldrig överta Regionens roll som trygghetsnav. Invånarna ska erbjudas en hälso- 
och sjukvård av absolut högsta klass och förutsättningarna skall vara likvärdiga i 
hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara 
en självklar del i all vård och behandling. Det är centralt att hälso- och sjukvården 
bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Behov av och efterfrågan 
på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de faktiska behoven 
och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen. 
 
Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken 
och digitaliseringen har ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det 
innebär inte att det är något fel på ny teknik och digitalisering, tvärt om, men det 
måste ske med stor försiktighet och medarbetarens och patienternas respons är 
viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara noga med att efterfråga 
forskning och evidens kring nya behandlingsmetoder och teknik. 
Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. 
Eventuella fel och oönskade bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras 
bort till förmån för de som kan prata för sig, måste arbetas bort. 
 
Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka 
kostnaderna för vård och omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i 
politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik där de ekonomiska resurserna fördelas 
mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket länge och kapitalet 
har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma 
vinstmarginaler och kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. 
En ny nationell fördelningspolitik för ekonomisk demokrati är därför central för att 
möta förändringar i demografin och klara av välfärdens utmaningar. 
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Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador 
och folkhälsoarbete kan minska behov av vård och därmed frigöra resurser. 
En annan viktig faktor är samverkan detta görs exempelvis med våra 
samverkansregioner och i sjukvårdsregionen. 
 
En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av 
folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl 
fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot 
rälsen så vi kan vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och 
erfarenhet är centrala delar för att Region Jönköpings län skall kunna utvecklas. 
 
Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens 
verksamhet sett till ekonomiska förutsättningar men det innebär inte att allt det andra 
är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt om. För att helheten skall bli så bra som möjligt 
måste alla delar samspela. 

 
Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även 
medborgarna i vår region. Därför behöver regionen ett systemskifte och 
tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden. Därför föreslår vi 
förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. 
Det är dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. 
Tillsammans bygger vi regionen för dagens och framtidens generationer. 
 
Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; 
endast det bästa är gott nog åt folket. Det är baserat på den ambitionen som 
välfärden ska organiseras. Det var idéer framburna av bland annat arbetarrörelsen 
som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av det senaste seklet. Det 
var så svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också de 
berömda orden; varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den 
största stölden av skattemedel idag bottnar i new public management och den 
marknadsmässiga styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för 
allas trygghet i den generella välfärden. 
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GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 
 

 
 
 
Medborgarorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för 
dem som den finns till för – medborgarna. Externa och interna uttalade och 
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledandeför 
organisationen, dess medarbetare och verksamhet. 
 
Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter individen i främsta rummet krävs ett personligt, 
aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är 
att ange riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikheter och 
erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem 
definiera och följa upp målen. 
 
Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig 
ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se 
sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat 
som ska uppnås. 
 
Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och 
konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt 
och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett 
sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet. 
 
Långsiktighet 
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Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och 
konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande 
produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare medborgare och varaktig lönsamhet 
på lång sikt. 
 
Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. 
Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster 
som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och 
miljö. 
 
Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för 
medborgaren. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra 
arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för medborgarorienterad 
verksamhetsutveckling. 
 
Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. 
Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även 
medborgare och leverantörer ska engageras. 
 
Ständiga förbättringar 
Välfärdsskapande kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens 
delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar 
organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya 
idéer. 
 
Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla 
områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan 
uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett 
vilken bransch eller sektor de tillhör. 
 
Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på 
medborgarnas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, 
produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer. 
 
Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare 
måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse 
för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa medborgarnas behov. 
 
Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom 
samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och 
erfarenheter hos såväl medarbetare som medborgare, leverantörer, partners, ägare 
och huvudmän. 
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KOLLEKTIVTRAFIK  
För klimatets skull behöver det bli lättare, bättre och billigare att åka kollektivt. 
Vänsterpartiet vill satsa mer på kollektivtrafiken så att den är billig, på sikt nolltaxa, 
och så att den fungerar bra i hela landet. 

Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. 
Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. 
Genom att sänka taxorna eller införa nolltaxa inom kollektivtrafiken så skapas också  

Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik och 
minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste stadsplanering ske så att mer 
utrymme ges för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik och turtäthet måste 
öka. 

Vårt mål är en utbyggd kollektivtrafik men nolltaxa och som funkar för alla. 
Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte företags 
vinstmaximering.  

Att satsa på det kollektiva resandet är framtiden och det som utvecklar länet på ett 
hållbart sätt. Ett av de största hoten mot en levande landsbygd och mindre städer är 
indragningen av kollektivtrafiken i länet. Vänsterpartiet i Jönköpings län verkar för 
jämlika kommunikationer i hela regionen. Det skall vara ett enkelt och billigt alternativ 
att välja kollektivt resande för alla länets invånare oavsett var i länet man bor och 
arbetar.  

Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken skall drivas i regionens egen regi istället för 
externa upphandlade operatörer. Vi är övertygade om att kollektivtrafiken kan bli 
bättre och mer kostnadseffektiv under offentlig regi. I den mån kollektivtrafik 
upphandlas av extern aktör ska regionen ställa krav på kollektivavtal och 
personalövergång vid upphandling av kollektivtrafik.  

Järnväg är en centralfråga både inom miljö- och transportområdet. Vänsterpartiet vill 
säkra att framtidens generationer och företag har tillgång till ett ordentligt och snabbt 
järnvägsnät. Därför är nya stambanor med höghastighetskapacitet en viktig del i 
byggandet av framtidens infrastruktur. Därtill måste det befintliga järnvägsnätet ges 
resurser för ett utökat underhållsarbete och utbyggnad. Kollektivtrafiken skall vara 
tillgänglig för alla och personer med funktionsvariation ska få sina behov 
tillgodosedda. Den särskilda kollektivtrafiken skall ha stora krav på sig i 
tidtabellssamordning och trygghet, liksom att utveckla kollektivtrafiken genom 
möjlighet till anropsstyrning. Regionen ska i samverkan med Jönköpings kommun ta 
fram lösningar på hur kollektivtrafiken kan förbättras för att få fler bilister att övergå till 
kollektivt resande. En särskild biljett för dem som använder pendlarparkeringarna kan 
vara en del av lösningen. 
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Stadstrafik 
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har 
tecknats avseende stadstrafiken i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat 
införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje samt åtgärder som 
Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att 
genomföra satsningarna uppförs en ny bussdepå i Jönköping. Trafikupphandling är 
genomförd och nytt avtal. Täta turer och stor täckningsgrad är en nödvändighet för 
att ombesörja det stora behovet av kollektivtrafik i städernas kärnor.  

Regiontrafik 
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region 
Jönköpings läns ambitioner samt av banornas tekniska standard och planerna på 
upprustning och utveckling. Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt 
strukturerande effekt i samhället är det mycket viktigt att planeringen av de framtida 
regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 
2022-2023  kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett 
projekt om fordonsanskaffning pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan 
Sydsverige och Transitio AB 
 
Behov av underhåll på järnvägslinjerna i Jönköpings län är stort, södra stambanan 
behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas upp. Det är 
prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög 
kvalitet.  

Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras. 
Trafikverket har slutfört en åtgärdsvalstudie och berörda kommunerna är involverade. 
För att öka resandet på tåglinjen mellan Värnamo och Halmstad har ett projekt drivits 
med Region Halland under tre år.  

Vi anser det nödvändigt att orter även med minder än 1000 invånare erbjuds 
kollektivtrafik. Det skall ombesörjas med både linjetrafik, anropsstyrd trafik samt nya 
lösningar så som exempelvis byabussar. 

Serviceresor 
Region Jönköpings län genom Länstrafiken ansvarar för Serviceresor (närtrafik, 
sjukresor, färdtjänst) och det finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta 
gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska integreras med och 
komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom 
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland 
sjuka och personer med funktionsnedsättning. De som ibland kan åka reguljär trafik 
trots att det också finns ett bakomliggande behov att service resor ska kunna åka i 
den linjelagda trafiken med det så kallade seniorkortet som är ett förmånskort.  
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Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på följande ändrings- och 
tilläggsyrkanden: 

att ingen indexhöjning av biljettpriser i kollektivtrafiken sker finansiering i enlighet 
med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.  

att projekt med nolltaxa genomförs på utvalda sträckor. Finansiering sker i enlighet 
med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. 

att 15 miljoner avsätts för att initiera det långsiktiga arbetet med nolltaxa. 
Finansiering sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. 

att kollektivtrafiken byggs ut i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. 

att stödet till Jönköpings Airport slopas och ett framtida stöd villkoras för att bekosta 
nödvändiga samhällsfunktioner inom flyg så att inget av stödet går till att finansiera 
ohållbart kommersiellt inrikesflyg. 

att ett långsiktigt mål om att driva kollektivtrafiken i egen regi instiftas.   

att projektet med nattstopp utvidgas till att gällas sträckor i flera kommuner 2022 för 
att sedan införas brett på alla linjebussar 2023.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 94  
 
Bilaga till budget 2022 - Regelverk sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 överlämna bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2022 till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst 
och riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-05-06 RJL 2021/129 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2022 med flerårsplan 2023-2024– 
Regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst 
Förslag till beslut 
 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och 
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2022 till 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med 
verksamhetsplan. 
 

Information i ärendet 
Nämnden lämnar förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan till 
regionstyrelsen. Förslaget kompletteras med bilagor avseende regelverk för 
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare      

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 
 

1. Inledning 
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 
omfattningen av sjukreseverksamheten. 

 

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor? 
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 
asylsökande omfattas av detta regelverk. 
 

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning 
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. 

 

1.3 Preskriptionstid 
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 
preskriptionstiden 10 år. 
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1.4 Omprövning av beslut 
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 
på tjänstemannanivå. 

1.5 Övrigt 
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa 
sökanden till eget transportalternativ.  
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i 
övrigt.  

Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade 
sjuktransporter. 
 
Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för 
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens 
hälsotillstånd.  
 
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat 
medicinsk behov som inte kan styrkas med intyg.  
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på 
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa. 
 

2. Färdsätt 
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning/intyg för. 

Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal. 

2.1 Privat bil 
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3. 

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. 

Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 
med egen bil. 
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2.2 Buss eller tåg 
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 
vårdinrättningarna. 

Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 
patienten ha försökt ändra tiden för besöket. 

Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3. 

 

2.3 Sjukresa med serviceresefordon 
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon.  

Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för annat transportmedel 
med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal och bedömning (intyg) görs innan resa bokas och avser både in- och 
hemresa. 

Resan beställs via Beställningscentralen för Serviceresor.  

Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation. 

Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 
patienten själv har en smittsam sjukdom. 

Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder 
Cosmickvittot, sjuktransportkvittot eller digitalt intyg som både styrker besöket i vården 
samt behovet av färdsätt. Egenavgift som för sjukresa erläggs. 

I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten. 

Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning. 
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Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket. 

Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 
färdtjänsttillstånd. 

 

2.4 Flyg 
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 
hälsotillståndet kräver detta färdsätt. 

 

2.5 Övrigt vid sjukresa 
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss). 

I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress). 

Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 
och allmänna kommunikationer inte kan användas. 

 

3. Sjukresor inom länet 
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus. 

Med återkommande menas: 

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd 

2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd 

3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd 

4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd 
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Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden. 

Cosmickvittot/digital intyg gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett. 

Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 
angivna datum. 

Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 
uppfylls: 

•Dialysbehandling 

•Strålbehandling 

•Cytostatikabehandling 

•Lung- och allergimottagningen 

•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök) 

•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo 

•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov 

•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov 

•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling 

För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader. 

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 
Habiliteringscentrum. 

Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor. 
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4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss 
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller 
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida 
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med 
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens 
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss. 

 

5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 
annat län 
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 
beroende på vilka regler som gäller. 

Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd. 

Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 
olycka vid vistelse i annat län. 

Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län. 

 

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder 

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.  
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 
identitet och nationalitet. 

Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare. 

Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa 
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Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller. 

 

6.2 Medborgare från övriga länder 
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5. 

 

7 Reseersättning och egenavgift 
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 
ersätts av regionen. 

 

7.1 Privat bil 
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 130 kr enkel resa. 

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.  

Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss. 

Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte. 

Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 
åker med i fordonet. 

 

7.2 Buss, tåg, flyg och färja 
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 
flyg där egenavgiften är 130kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.  

Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.  

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3. 
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7.3 Serviceresor 
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 
130 kr enkel resa. 

Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon. 

Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 
för fortsättningsresan. Cosmickvittot, sjuktransportkvittot eller digitalt intyg används. 

Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras. 

Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 
egenavgift.  

Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift fn hos –
försäkringskassan. 

Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift. 

Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 
Istället sker kvittning mot skulden. 

 

7.4 Asylsökande 
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård. 

Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg. 

 

7.5 Reseersättning ledsagare 
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren. 

En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 
länet. 
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För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs, undantag 
är digitalt intyg då detta anges.I normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall 
barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två ledsagare accepteras.  

Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte. 

En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand. 

Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 
Serviceresefordon medges inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad. 

All reseersättningen söks av patient och betalas till patient. 

Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga. 

Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 
regelverk. 

När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 
regler ska ske för återresa. 

 

7.6 Forskning och donation 
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 
följande: 

Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 
kan beställa sin resa via Serviceresor och vården intygar behovet. Ingen reseersättning för 
privat bil, buss eller tåg utgår inom länet. 
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Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 
utan avdrag för egenavgift.  

7.7 Barn o barnperspektivet  
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet. 

Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 
stadigvarande hos barnet på sjukhuset. 

Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län. 

Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 
styrkas av vårdgivaren. 

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.Vid 
digitala intyg anges alltid ev behov av ledsagare oavsett ålder. 

 

7.8 Övernattning 
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad. 

Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 
04:30.) 

Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting. 
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7.9 Ej ersättningsberättigade resor 
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 
behandlingsresor: 

•Taxiresor som beställs direkt via taxi. 

•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan. 

•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus). 

•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget 

boende 

•Dagvård med social inriktning 

•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 
cellprovtagning, aortascreening etc.) 

•Friskvård 

•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast 

•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.) 

•Apotek 

•Optiker 

•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 
länet för utprovning av peruk) 

•Familjerådgivning 

 

8. Regler för gästdialys 
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid. 

För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas. 
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Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 
denna tid. 

 

9. Permission och permissionsresor 

9.1 Betalning vid permissioner  
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 
patienten ingen patientavgift. 

 

9.2 Resdag  
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 
permission. 

 

9.3 Permissionsdag 
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från sjukhuset. 

 

9.4 Omfattning av permissionen 
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 
där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 

 

9.5 Permissionsresor 
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen. 

Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 
mils längre resa får patienten stå för själv. 
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Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
Serviceresor och vården intygar behovet. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) 
krävs särskilda skäl för att beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är 
vårdnadshavares ansvar att ordna resan.  

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 
Serviceresor. 

Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 
egenavgift. 

 

10. Högkostnadsskydd för sjukresor 
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst     
2 340 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet 
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag. 

Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet. 

Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 340 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 
ske. 

Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 
Jönköpings län.  

11. Ikraftträdande 
2022-01-01, om inget annat anges. 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare      

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 
 

1. Inledning 
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 
omfattningen av sjukreseverksamheten. 

 

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor? 
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 
asylsökande omfattas av detta regelverk. 
 

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning 
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas 
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem. 

 

1.3 Preskriptionstid 
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 
preskriptionstiden 10 år. 
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1.4 Omprövning av beslut 
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 
på tjänstemannanivå. 

1.5 Övrigt 
Vid missbruk eller otillbörligt nyttjande av sjukresor har Regionen möjlighet att hänvisa 
sökanden till eget transportalternativ.  
Detsamma gäller om resenären utsatt transportör för hot, våld eller olämpligt beteende i 
övrigt.  

Ovanstående gäller sjukresor och ska ej påverka resenärens möjlighet till icke-planerade 
sjuktransporter. 
 
Sjukresa genom eget transportalternativ ersättas i efterhand enligt regelverket för 
sjukresor under förutsättning att sjukresan varit behövligt med hänvisning till resenärens 
hälsotillstånd.  
 
Med missbruk eller otillbörligt nyttjande avses nyttjande av sjukresa i avsaknad adekvat 
medicinsk behov som inte ej kan styrkas med intyg.  
Med hot, våld eller olämpligt beteende i övrigt avses ärende där resenär polisanmälts på 
grund av dennes beteende eller omständigheter i övrigt vid sjukresa. 
 

2. Färdsätt 
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning/intyg för. 

Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal. 

2.1 Privat bil 
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3. 

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. 

Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 
med egen bil. 
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2.2 Buss eller tåg 
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 
vårdinrättningarna. 

Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 
patienten ha försökt ändra tiden för besöket. 

Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3. 

 

2.3 Sjukresa med serviceresefordon 
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon.  

Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för annat transportmedel 
med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal och bedömning (intyg) görs innan resa bokas och avser både in- och 
hemresa. 

Resan beställs via Beställningscentralen för Serviceresor.  

Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med 
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från 
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg. 

Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation. 

Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 
patienten själv har en smittsam sjukdom. 

Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder 
Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg som både styrker besöket i 
vården samt behovet av färdsätt. Egenavgift som för sjukresa erläggs. 
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I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten. 

Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning. 

Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket. 

Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 
färdtjänsttillstånd. 

 

2.4 Flyg 
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 
hälsotillståndet kräver detta färdsätt. 

 

2.5 Övrigt vid sjukresa 
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss). 

I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden (folkbokföringsadress). 

Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 
och allmänna kommunikationer inte kan användas. 

 

3. Sjukresor inom länet 
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus. 

Med återkommande menas: 

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd 

2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd 
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3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd 

4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd 

Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden. 

Cosmickvittot/digital intyg gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett. 

Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 
angivna datum. 

Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 
uppfylls: 

•Dialysbehandling 

•Strålbehandling 

•Cytostatikabehandling 

•Lung- och allergimottagningen 

•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök) 

•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo 

•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov 

•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov 

•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling 

För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader. 

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 
Habiliteringscentrum. 

196



     6(14) 

 2021-04-27      

 
 

 
 

      6(14) 

Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor. 

 

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

 

5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 
annat län 
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 
beroende på vilka regler som gäller. 

Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd. 

Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 
olycka vid vistelse i annat län. 

Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län. 

 

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder 

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.  
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 
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patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 
identitet och nationalitet. 

Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare. 

Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa 

Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller. 

 

6.2 Medborgare från övriga länder 
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5. 

 

7 Reseersättning och egenavgift 
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 
ersätts av regionen. 

 

7.1 Privat bil 
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 130 kr enkel resa. 

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.  

Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss. 

Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte. 

Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 
åker med i fordonet. 

 

7.2 Buss, tåg, flyg och färja 
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 
flyg där egenavgiften är 130kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.  
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Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.  

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3. 

 

7.3 Serviceresor 
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 
130 kr enkel resa. 

Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon. 

Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 
för fortsättningsresan. Cosmickvittot, eller sjuktransportkvittot eller digitalt intyg 
används. 

Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras. 

Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 
egenavgift.  

Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 
(SML) betalar egenavgift och kan ansöka om återbetalning av egenavgift fn hos –
försäkringskassan. 

Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift. 

Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 
Istället sker kvittning mot skulden. 

 

7.4 Asylsökande 
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård. 

Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg. 
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7.5 Reseersättning ledsagare 
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren. 

En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 
länet. 

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs, undantag 
är digitalt intyg då detta anges.I normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall 
barnet behöver tillsyn/hjälp under färden av fler, kan två ledsagare accepteras.  

Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte. 

En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand. 

Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 
Serviceresefordon medges inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad. 

All reseersättningen söks av patient och betalas till patient. 

Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga. 

Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 
regelverk. 

När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 
regler ska ske för återresa. 

 

7.6 Forskning och donation 
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 
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forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 
följande: 

Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 
kan beställa sin resa via Serviceresor och vården intygar behovet. Ingen reseersättning för 
privat bil, buss eller tåg utgår inom länet. 

Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 
utan avdrag för egenavgift.  

7.7 Barn o barnperspektivet  
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet. 

Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 
stadigvarande hos barnet på sjukhuset. 

Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län. 

Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 
styrkas av vårdgivaren. 

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare.Vid 
digitala intyg anges alltid ev behov av ledsagare oavsett ålder. 

 

7.8 Övernattning 
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad. 
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Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 
04:30.) 

Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

7.9 Ej ersättningsberättigade resor 
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 
behandlingsresor: 

•Taxiresor som beställs direkt via taxi. 

•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan. 

•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus). 

•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget 

boende 

•Dagvård med social inriktning 

•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 
cellprovtagning, aortascreening etc.) 

•Friskvård 

•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast 

•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.) 

•Apotek 

•Optiker 

•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 
länet för utprovning av peruk) 

•Familjerådgivning 
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8. Regler för gästdialys 
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid. 

För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas. 

Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 
denna tid. 

 

9. Permission och permissionsresor 

9.1 Betalning vid permissioner  
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 
patienten ingen patientavgift. 

 

9.2 Resdag  
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 
permission. 

 

9.3 Permissionsdag 
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från sjukhuset. 

 

9.4 Omfattning av permissionen 
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 
där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 
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9.5 Permissionsresor 
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen. 

Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 
mils längre resa får patienten stå för själv. 

Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
Serviceresor och vården intygar behovet. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) 
krävs särskilda skäl för att beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är 
vårdnadshavares ansvar att ordna resan. att skjutsa. 

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 
Serviceresor. 

Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 
egenavgift. 

 

10. Högkostnadsskydd för sjukresor 
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst     
2 340 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet 
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag. 

Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet. 

Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 340 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 
ske. 

Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 
Jönköpings län.  
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11. Ikraftträdande 
2022-01-01, om inget annat anges. 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare      

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 

Regelverk för färdtjänst 

 

Allmänt 
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna 
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån 
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle. 
 

Syfte 
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare 
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region 
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas 
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett 
regelverk för färdtjänst. 
 
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund. 
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen 
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i 
färdtjänstlagen. 
 

Tillstånd till färdtjänst 
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande 
paragrafer: 
 
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, 
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). 
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Lag (2010: 1068). 
 
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av 
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder. 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 
det allmänna. Lag (2006:1114). 
 
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, 
skall tillståndet gälla även ledsagaren. 
 
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
 
1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 
 
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till 
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får 
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). 
 
 

Färdtjänstformer 
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om 
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former: 
 

Färdtjänst 
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i 
detta regelverk. 
 

Länsfärdtjänst 
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg 
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk. 
 

Resa i annan kommun utanför länet 
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför 
länet. 
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan 
kommun 
utanför Jönköpings län. 
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Övrigt 
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda 
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för 
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i 
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk. 

 

Regelverk 
 
1. Ansvar för färdtjänst  
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet 
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.  
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län 
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 
2. Rätt till färdtjänst  
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.  
 
3. Ansökan om tillstånd  
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst 
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder 
av minst tre månader. 
 
4. Beslut  
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och 
meddelar beslut.  
 
5. Överklagande av beslut  
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068). 
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda 
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet. 
 
6. Giltighetstid  
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat. Färdtjänsttillstånd kan beviljas utan 
tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara livslång, trots eventuell 
framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad 
tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika 
servicenivåer i samband med/eller under resan.   
 
7. Återkallande 
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre 
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.  

208



     4(13) 

 2021-04-27      

 
 

 
 

      4(13) 

 
8. Färdtjänstens omfattning  
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom 
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län.  Vid resa utanför 
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom 
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till 
tjänsteresor.  
 
9. Resa inom annan kommun 
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför 
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor. 
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-
månadersperiod beviljas max 60 enkelresor.   
 
10. Färdsätt 
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av färdtjänsttillståndet. Länstrafiken 
avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.  
 
11. Beställning av resa  
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för 
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme 
före önskad avresa. Övriga resor ska beställas senast fyra timmar före avresa. 
Resa före kl. 10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00. Fram- och 
återresa går att beställa vid samma tillfälle. Avbeställning av resa ska ske senast 
30 min innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad resa resulterar i en ny 
beställning. Önskan om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av 
resan. Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån önskad ankomsttid.  
 
12. Justerad avresetid  
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller 
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser 
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.  
 
13. Hämtning 
Resenär ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före 
eller 10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. 
Efter denna tid bör resenär kontakta Serviceresor för besked. Resenär ska 
meddelas när avtalad tid inte kan hållas.  
 
14. Samåkning  
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild förare, fordon 
eller transportör kan inte tillgodoses.  
 
15. Resväg 
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika 
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resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten 
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.  
 
16. Antal resor  
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver 
användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet 
omfattar (9 §).   
 
17. Tider  
Färdtjänstresa kan utföras följande tider:  
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00 
Fredag kl. 06.00-02.00 
Lördag kl. 07.00-02.00 
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.   
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. Härutöver kan 
Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till kl. 
02.00 vid några av årets helgdagar.    
 
18. Avgifter och faktura 
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens 
gällande prislista (lägst en zon). Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver 
aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande priset 2 gånger för första zon. 
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens 
prislista för skolungdom.  Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna 
pengar som möjligt och förare växlar max 200-kronorssedel. Om resa beställts 
och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan skulle 
påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kr/beställd resa.  
Samtliga egenavgifter inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund 
anmäler detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alternativt 
vid erhållande av färdtjänsttillstånd. Faktureringen gäller tills vidare. Kund 
erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende färdtjänst, 
arbetsresor och sjukresor. Egenavgift för medresenär inkluderas i faktureringen. 
Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av från faktureringen, 
betalning sker då med kontanter/bankkort innan resan påbörjas.   
Egenavgift för resa inom annan kommun utanför  Jönköpings län (enligt punkt 9) 
är 10 kr per km, dock minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en  
medresenär/ledsagare.    
 
19. Förarassistans 
Den färdtjänstberättigade som är i behov av assistans till och från bostaden kan 
erbjudas detta.  Det ska framgå av färdtjänsttillståndet om förarassistans är 
beviljad.  
Förarassistans innebär att föraren hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i 
bostaden eller i annan lokal.  
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20. Ledsagare  
Den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp under resan kan beviljas 
ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på 
resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den färdtjänstberättigade 
för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all 
den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och 
påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd 
eller ha behov av förarens assistans eller egna förflyttningshjälpmedel. Behovet av 
ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. 
Ledsagare betalar ingen egenavgift. 
 
21. Medresenär  
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en medresenär som inte är ledsagare. 
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som 
medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska 
meddelas vid beställning av resan.  Medresenär betalar egenavgift motsvarande 
enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon) och barn 0-6 år åker 
gratis om vuxen finns i samma bokning.     
 
22. Arbetsresor  
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som 
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 
24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en 
fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort 
för vuxen, och antal zoner.  Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens 
periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en 
månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning 
av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid 
varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18. För 
färdtjänstberättigad som reser till arbete finns möjlighet att inkludera 
lämning/hämtning på förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till 
resa till/från arbetet.  
 
23. Skolskjuts  
Färdtjänst kan inte nyttjas av elev som är beviljad skolskjuts till och från 
grundskola eller särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.  
 
24. Hjälpmedel  
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får 
medtas i fordonet. Vid beställning av resa ska den färdtjänstberättigade uppge 
vilka förflyttningshjälpmedel som ska tas med. Ledsagare och medresenär kan 
inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är undantaget. 
Om en färdtjänstberättigad behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara 
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt 
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rullstolstillverkarens anvisningar. Färdtjänstberättigad ansvarar själv för att 
kontrollera att rullstol är godkänd.  
Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, B850mm, H1450mm 
samt vara avsedd och godkänd för transport i fordon.  
Övriga hjälpmedel hanteras eventuellt som bagage se punkt 27 . 
 
25. Förflyttning i trappa/Trappklättrare 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare i samband med resan. 
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 
24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av 
alternativen kan väljas.  Om färdtjänstberättigad bor på särskilt boende, enligt 
beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24 
enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress.  Förflyttning med 
trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. (Totalvikt av rullstol och 
färdtjänstberättigad vid trappklättring får vara maximalt 160 kg). 
För förflyttning i trappa med trappklättrare gäller att uppdraget ska vara 
genomförbart och ska kunna ske utan risker för förare och/eller 
färdtjänstberättigad. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.  
 
26. Liggande transport 
För färdtjänstberättigad som behöver liggande transport sker transporten på bår. 
Förflyttning med bår i trappa utförs inte. Förare i serviceresefordon kan endast 
vara ett stöd vid förflyttning för att komma på och av bår. Föraren utför inte 
lyfthjälp för att komma på och av bår. (Totalvikt på bår och färdtjänstberättigad 
får vara maximalt 160 kg). 
 
27. Bagage  
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. 
Ledsagare och/eller medresenär får max ta med en normalstor väska/kasse per 
person. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras. 
 
28. Husdjur  
Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja. Undantag gäller för 
certifierad assistanshund som får medfölja utan avgift. Certifiering eller 
legitimation ska kunna uppvisas på begäran. 
 
29. Allmän kollektivtrafik 
Om färdtjänstberättigad kan resa med den allmänna kollektivtrafiken (buss eller 
tåg) med hjälp av någon, finns möjlighet att få och använda ”Ta med en vän” kort. 
Färdtjänstberättigad betalar sin resa enligt Länstrafikens ordinarie priser och 
vännen reser med utan kostnad genom att stämpla ”Ta med en vän” kortet. Kortet 
gäller vid resa med Jönköpings Länstrafiks bussar och tåg inom Jönköpings län. 
Kortet är giltigt så länge färdtjänsttillstånd är giltigt.   
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30. Förändringar  
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 
funktionsnedsättning.  
 
31. Tillämpningsföreskrifter 
 Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning 
Jönköpings Länstrafik.  
 
32. Ansvar för säkerhet under transport  
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på 
säkert sätt.  Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett 
säkert sätt för färdtjänstberättigad, medresenär eller förare ska resan inte 
genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade.  
 

33. Ikraftträdande 
2022-01-01, om inget annat anges. 
 
______________________ 
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Regelverk för riksfärdtjänst 
Allmänt  
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och 
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige 
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är avsedd för personer 
vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att 
funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst sex månader.  
 
Syfte  
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare 
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region 
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) domstolarnas domar 
och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett regelverk 
för riksfärdtjänst.  
 
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.  
 
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men 
kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.  
 
Tillstånd för riksfärdtjänst  
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt 
följande paragrafer:  
 
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, 
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i 
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).  
 
5 § Tillstånd ska meddelas om  
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader 
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,  
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet,  
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,  
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med 
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och  
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).  
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6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, 
skall tillståndet gälla även ledsagaren.  
 
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.  
 
Regelverk  
 
1. Ansökan  
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för 
riksfärdtjänst. Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Länstrafiken 
tillhanda senast tre veckor innan avresa. Inför storhelger bör ansökan göras 
tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den 15 
november.  
 
 
2. Beslut   
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövning för riksfärdtjänst. 
Beslut meddelas skriftligt och kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
Riksfärdtjänst beviljas inte retroaktivt.  
 
3. Ändamål eller annan betalare  
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan.  
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resa med ändamål tjänsteresa, arbete, utbildning, 
sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt riksfärdtjänstlagen beviljas 
inte för resa som bekostas av det allmänna (stat, kommun eller region).  
 
4. Val av färdmedel  
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens 
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar, 
med hänsyn till resenärens funktionshinder:  
 
1. Allmänna kommunikationer;  
2. Allmänna kommunikationer med ledsagare 
3. Allmänna kommunikationer med ledsagare i kombination med 
serviceresefordon 
4. Serviceresefordon  
5. Serviceresefordon med ledsagare 
 
Ersättning för resa med hyrbil eller privatbil medges inte. 
 
 
Riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans 
med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon 
(serviceresefordon.) Det är resenärens funktionshinder som avgör vilket färdsätt 
som beviljas och eventuellt hjälpbehov av ledsagare under resan. Resa med 
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serviceresefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte 
kan genomföras, trots stöd av ledsagare. Resa med serviceresefordon beviljas inte 
på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan, går vid fel 
tidpunkt eller att det är långt till hållplats. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan 
ordnas beviljas inte.  
 
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt 
samåkning. Samåkning kan innebära längre resväg och/eller längre restider. För 
resa upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas maximalt 6 
timmar och för längre resa kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas 
maximalt 12 timmar.  
 
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften 
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).  
 
Vid beslut om resa med allmänna kommunikationer köper resenär biljett på egen 
hand på billigaste sätt. Underlag som styrker biljettkostnad, antingen biljett eller 
kvitto på e-biljett skickas till Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, efter 
genomförd resa. Ersättning för merkostnad av resa betalas ut till resenär. Vid 
beslut om resa med serviceresefordon bokas resa av Jönköping Länstrafik, 
Färdtjänstenheten, och resenär betalar egenavgift till förare. 
 
Samordning av resa med serviceresefordon sker regelmässigt där det är möjligt 
och planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på uppdrag 
av Jönköpings Länstrafik ska samordna resa. Uppehåll under resa utöver 
toalettbesök är inte tillåtet. Vid längre resa kan matpaus tillåtas. 
 
5. Ledsagare  
Med ledsagare avses en person som måste följa med resenär för att denne ska 
kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till 
resan och inte vistelsen på resmålet. Ledsagare ska kunna bistå med all den 
service/hjälp som behövs för att resenär ska kunna genomföra resa. Resenär måste 
själv ordna ledsagare. Ledsagare betalar ingen egenavgift. Behov av ledsagare ska 
framgå av beslutet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Vid resa med 
serviceresefordon får ledsagaren inte själv vara i behov av assistans från föraren 
eller ta med förflyttningshjälpmedel.  
 
6. Medresenär  
 
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa 
med. Medresenär bokar sin egen resa och betalar pris enligt linjetrafikens priser.  
 
Vid resa med serviceresefordon får en medresenär följa med om det framgår av 
beslut. Medresenär betalar samma egenavgift som resenär och detta gäller även 
barn under 12 år. Finns egna barn under 12 år kan flera medresenärer förekomma.  
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7. Hjälpmedel och bagage  
 
Vid resa med allmänna kommunikationer får hjälpmedel och bagage tas med 
enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.  
Vid resa med serviceresefordon ska det framgå av beslutet vilka 
förflyttningshjälpmedel som får tas med på aktuell resa. Ledsagare och 
medresenär kan inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är 
undantaget. Om resenär behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara 
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt 
rullstolstillverkarens anvisningar. Resenär ansvarar själv för att kontrollera att 
rullstol är godkänd. Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, 
B850mm, H1450 mm samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel 
hanteras eventuellt som bagage. I serviceresefordon får resenär ta med två 
normalstora väskor/kassar. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en 
normalstor väska/kasse per person. 
 
8. Husdjur  
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som 
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med serviceresefordon får endast 
certifierad assistanshund följa med. Certifiering eller legitimation ska kunna 
uppvisas på begäran. 
 
9. Avbokning  
Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, ansvarar inte för avbokning av resa med 
allmänna kommunikationer. Vid resa med serviceresefordon ska resenär avboka 
resan så snart det är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker 
avbokning till företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resan 
och för kännedom till Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten. Utanför kontorstid  
kontaktar resenär i första hand det företag som på uppdrag av Jönköpings 
Länstrafik ska utföra resan (för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra 
hand kontaktar resenär respektive trafikföretag. Vid försent avbokad resa kan 
kostnader för hela/delar av resan faktureras resenär. 
 
10. Återkallelse av tillstånd  
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6 § kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för 
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren 
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som 
gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden 
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall 
vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst 
antal resor.  
 
11. Vilka beslut får överklagas  
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt 
förvaltningslagens bestämmelser.  
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12. Tillämpningsföreskrifter  
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 
13. Ansvar för säkerhet under transport  
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa med 
serviceresefordon kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att 
resan inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medresenär och förare ska 
resan inte genomföras. 
 
14. Ikraftträdande  
2022-01-01 om inget annat anges. 
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Förvaltningsnamn  
Avsändare      

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 

Regelverk för färdtjänst 

 

Allmänt 
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna 
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån 
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle. 
 

Syfte 
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare 
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region 
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas 
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett 
regelverk för färdtjänst. 
 
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund. 
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen 
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i 
färdtjänstlagen. 
 

Tillstånd till färdtjänst 
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande 
paragrafer: 
 
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, 
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). 
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Lag (2010: 1068). 
 
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av 
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder. 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 
det allmänna. Lag (2006:1114). 
 
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, 
skall tillståndet gälla även ledsagaren. 
 
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
 
1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 
 
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till 
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får 
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). 
 
 

Färdtjänstformer 
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om 
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former: 
 

Färdtjänst 
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i 
detta regelverk. 
 

Länsfärdtjänst 
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg 
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk. 
 

Resa i annan kommun utanför länet 
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför 
länet. 
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan 
kommun 
utanför Jönköpings län. 
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Övrigt 
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda 
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för 
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i 
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk. 

 

Regelverk 
 
1. Ansvar för färdtjänst  
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet 
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.  
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län 
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 
2. Rätt till färdtjänst  
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.  
 
3. Ansökan om tillstånd  
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst 
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder 
av minst tre månader. 
 
4. Beslut  
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och 
meddelar beslut.  
 
5. Överklagande av beslut  
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068). 
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda 
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet. 
 
6. Giltighetstid  
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.  En person kan få 
tillstånd Färdtjänsttillstånd kan beviljas utan tidsbegränsning om 
funktionsnedsättningen bedöms vara livslång, trots eventuell framtida medicinsk 
utveckling. I bedömningen ska även tas hänsyn till förbättrad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar med olika servicenivåer i 
samband med/eller under resan.   
 
7. Återkallande 
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre 
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finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.  
 
8. Färdtjänstens omfattning  
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom 
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län.  Vid resa utanför 
länsgränsen ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom 
annan kommun utanför länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till 
tjänsteresor.  
 
9. Resa inom annan kommun 
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför 
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor. 
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-
månadersperiod beviljas max 60 enkelresor.   
 
10. Färdsätt 
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av färdtjänsttillståndet. Länstrafiken 
avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.  
 
11. Beställning av resa  
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för 
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme 
före önskad avresa. Länsfärdtjänstresa Övriga resor ska beställas senast fyra 
timmar före avresa. Resa före kl. 10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 
19.00. Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle. Avbeställning av 
resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats. Ändring av bokad resa 
resulterar i en ny beställning. Begäran Önskan om avresetid eller ankomsttid ska 
anges vid beställning av resan. Beställningscentralen anger lämplig avresetid 
utifrån begärd önskad ankomsttid.  
 
12. Justerad avresetid  
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller 
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser 
vid beställningstillfället erbjuds alternativ restid.  
 
13. Hämtning 
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före 
eller 10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. 
Efter denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska 
meddelas när avtalad tid inte kan hållas.  
 
14. Samåkning  
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran om särskild chaufför förare, 
fordon eller transportör kan inte tillgodoses.  
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15. Resväg 
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika 
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten 
inom linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.  
 
16. Antal resor  
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver 
användas. Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet 
omfattar (9 §).   
 
17. Tider  
Färdtjänstresa får företas kan utföras följande tider:  
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00 
Fredag kl. 06.00-02.00 
Lördag kl. 07.00-02.00 
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.   
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. Härutöver kan 
Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om resor till kl. 
02.00 vid några av årets helgdagar.    
 
18. Avgifter och faktura 
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens 
gällande prislista (lägst en zon). Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver 
aktuellt zonpris, en extraavgift motsvarande priset 2 gånger för första zon. 
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens 
prislista för skolungdom.  Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna 
pengar som möjligt och förare växlar max 200-kronorssedel. Om resa beställts 
och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter innan resan skulle 
påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 100kr/beställd resa.  
Samtliga egenavgifter inkl. pris inklusive pris för arbetsresor) kan faktureras 
kund. Kund anmäler detta vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa 
alt alternativt vid erhållande av tillstånd färdtjänsttillstånd och gäller tills vidare. 
Faktureringen gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i 
efterskott avseende färdtjänst, arbetsresor och sjukresor. Egenavgift för 
medresenär inkluderas i faktureringen. Sker inte betalning enligt faktura kan kund 
stängas av från tjänsten faktura faktureringen, betalning sker då med kontant 
betalning/kortbetalning kontanter/bankkort innan resan påbörjas.   
Egenavgift för resa inom annan kommun utanför länet Jönköpings län (enligt 
punkt 9) är 10 kr per km, dock minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en 
(1st) medresenär/ledsagare.    
 
19. Assistans  Förarassistans 
Den färdtjänstberättigade som är i behov av assistans till och från bostaden kan 
erbjudas detta.  Det ska framgå av färdtjänsttillståndet om förarassistans är 
beviljad.  
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Assistans Förarassistans innebär att chauffören föraren hämtar och lämnar den 
färdtjänstberättigade i bostaden eller i annan lokal.  
 
20. Ledsagare  
Den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp under resan kan beviljas 
ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte vistelsen på 
resmålet. Med ledsagare avses en person som följer med den färdtjänstberättigade 
för att denna ska kunna genomföra en resa. Ledsagaren ska kunna bistå med all 
den service som behövs och även vara behjälplig mellan bostad och 
påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av färdtjänsttillstånd 
eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel egna 
förflyttningshjälpmedel. Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Barn 
under 7 år reser alltid med ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift egenavgift. 
 
21. Medresenär  
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är 
ledsagare. Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas 
då som medresenär utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär 
ska meddelas vid beställning av resan.  Medresenär betalar egenavgift 
motsvarande enkelbiljett i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon) och barn 
0-6 år åker gratis om vuxen finns i samma bokning.     
 
22. Arbetsresor  
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som 
vuxenstuderar. För den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 
24.00 beviljas undantag från ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en 
fast månadskostnad som följer priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort 
för vuxen, och antal zoner.  Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens 
periodkort, 30-dagarskort för vuxen, med länsgiltighet. Villkoret för en 
månadskostnad är att den betalas via faktura i efterskott. Vid utebliven betalning 
av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad och resorna betalas vid 
varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor enligt punkt 18. För 
den som åker arbetsresa För färdtjänstberättigad som reser till arbete finns 
möjlighet att inkludera lämning/hämtning på förskola/fritids för egna barn (max 
12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.  
 
23. Skolskjuts  
Färdtjänst kan inte utnyttjas nyttjas av elever elev som är beviljad skolskjuts till 
och från grundskola eller särskola inklusive gymnasiesärskola eller för resor under 
skoltid.  
 
24. Hjälpmedel  
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får 
medtas under resan . Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka 
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hjälpmedel som ska medtas under resan . Ledsagare och medresenär kan inte 
medtaga egna hjälpmedel eller egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.  
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm 
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i 
varje enskilt fall.  
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får 
medtas i fordonet. Vid beställning av resa ska den färdtjänstberättigade uppge 
vilka förflyttningshjälpmedel som ska tas med. Ledsagare och medresenär kan 
inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är undantaget. 
Om en färdtjänstberättigad behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara 
godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt 
rullstolstillverkarens anvisningar. Färdtjänstberättigad ansvarar själv för att 
kontrollera att rullstol är godkänd.  
Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, B850mm, H1450mm 
samt vara avsedd och godkänd för transport i fordon.  
Övriga hjälpmedel hanteras eventuellt som bagage se punkt 27 . 
 
25. . Trappklättrare/förflyttning i trappor Förflyttning i 
trappa/Trappklättrare 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den 
egna bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare i samband med resan. 
Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 
24 enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av 
alternativen kan väljas.  Om kund färdtjänstberättigad bor på särskilt boende, 
enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, finns möjlighet till max 24 
enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress.  Förflyttning med 
trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. (Totalvikt av rullstol och 
färdtjänstberättigad vid trappklättring får vara maximalt 160 kg). 
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller 
till/från den egna bostaden. För samtliga förflyttningar i trappor gäller att 
uppdraget ska vara genomförbart  
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas  
utförs inte förflyttning. För förflyttning i trappa med trappklättrare gäller att 
uppdraget ska vara genomförbart och ska kunna ske utan risker för förare 
och/eller färdtjänstberättigad. Bedöms risker finnas utförs inte förflyttning.  
 
26. Liggande transport 
För färdtjänstberättigad som behöver liggande transport sker transporten på bår. 
Förflyttning med bår i trappa utförs inte. Förare i serviceresefordon kan endast 
vara ett stöd vid förflyttning för att komma på och av bår. Föraren utför inte 
lyfthjälp för att komma på och av bår. (Totalvikt på bår och färdtjänstberättigad 
får vara maximalt 160 kg). 
 
27. Bagage  
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage 
för ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor 
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väska/kasse. Ledsagare och/eller medresenär får max ta med en normalstor 
väska/kasse per person. Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras. 
 
28. Husdjur  
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov 
får medtas. Färdtjänst är en persontransport och husdjur får inte medfölja. 
Undantag gäller för certifierad assistanshund som får medfölja utan avgift. 
Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran. 
 
29. Allmän kollektivtrafik  
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken 
kan färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till 
på resan. Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den 
som följer med på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den 
färdtjänstberättigade erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt 
måste färdtjänstberättigad vara med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet 
stämplas vid påstigning. 
29. Allmän kollektivtrafik 
Om färdtjänstberättigad kan resa med den allmänna kollektivtrafiken (buss eller 
tåg) med hjälp av någon, finns möjlighet att få och använda ”Ta med en vän” kort. 
Färdtjänstberättigad betalar sin resa enligt Länstrafikens ordinarie priser och 
vännen reser med utan kostnad genom att stämpla ”Ta med en vän” kortet. Kortet 
gäller vid resa med Jönköpings Länstrafiks bussar och tåg inom Jönköpings län. 
Kortet är giltigt så länge färdtjänsttillstånd är giltigt.   
 
30. Förändringar  
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 
funktionsnedsättning.  
 
31. Tillämpningsföreskrifter 
 Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning 
Jönköpings Länstrafik.  
 
32. Ansvar för säkerhet under transport  
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa kan genomföras på 
säkert sätt.  Om föraren gör bedömning att en resa inte kan genomföras på ett 
säkert sätt för färdtjänstberättigad, medresenär och förare ska resan inte 
genomföras innan säkerhetsriskerna är åtgärdade.  
 

33. Ikraftträdande 
2022-01-01, om inget annat anges. 
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Regelverk för riksfärdtjänst 
Allmänt  
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och 
varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige 
utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst är avsedd för personer 
vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att 
funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader sex månader.  
 
Syfte  
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare 
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region 
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas 
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett 
regelverk för riksfärdtjänst.  
 
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund.  
 
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men 
kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen.  
 
Tillstånd för riksfärdtjänst  
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt 
följande paragrafer:  
 
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, 
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i 
länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).  
 
5 § Tillstånd ska meddelas om  
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader 
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,  
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet,  
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,  
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med 
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och  
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.  
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).  
 
6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, 
skall tillståndet gälla även ledsagaren.  
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7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.  
 
Regelverk  
 
1. Ansökan  
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för 
riksfärdtjänst. Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Länstrafiken 
tillhanda senast 21 dagar tre veckor innan avresa,. Inför storhelger bör ansökan 
göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska göras senast den 
15 november.  
 
2. Tidpunkt för resa  TA BORT PUNKT 2 
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.  
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se 
punkt 17 i regelverket för färdtjänst).  
 
2. Beslut  NY PUNKT 
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövning för riksfärdtjänst. 
Beslut meddelas skriftligt och kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
Riksfärdtjänst beviljas inte retroaktivt.  
 
3. Ändamål eller annan betalare  
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske inom Sverige, från en 
kommun till en annan.  
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor resa med ändamålen tjänsteresor resa, 
arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt 
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor resa som bekostas av det allmänna (det 
vill säga staten, en kommun eller ett landsting region).  
 
4. Val av färdmedel  
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens 
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar, 
med hänsyn till resenärens funktionshinder:  
 
1. Allmänna kommunikationer; tåg 1:a klass 
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon. 
Allmänna kommunikationer med ledsagare 
3. Allmänna kommunikationer med ledsagare i kombination med 
serviceresefordon 
4. Bil eller specialfordon Serviceresefordon  
5. Serviceresefordon med ledsagare 
 
Ersättning för resor resa med hyrbil eller privatbil medges inte. 
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Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer 
tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är 
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är 
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa 
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna 
kommunikationer. Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer 
på egen hand, kan riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med 
anslutningsfordon. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas 
inte. 
 
Riksfärdtjänstresa sker i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans 
med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon 
(serviceresefordon.) Det är resenärens funktionshinder som avgör vilket färdsätt 
som beviljas och eventuellt hjälpbehov av ledsagare under resan. Resa med 
serviceresefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte 
kan genomföras, trots stöd av ledsagare. Resa med serviceresefordon beviljas inte 
på grund av att allmänna kommunikationer saknas på sträckan, går vid fel 
tidpunkt eller att det är långt till hållplats. Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan 
ordnas beviljas inte.  
 
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt 
samåkning. Samåkning kan innebära längre resväg och/eller längre restider. För 
resor resa upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas maximalt 
6 timmar och för längre resor resa kan avresetiden förskjutas eller tidigareläggas 
maximalt 12 timmar.  
 
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften 
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).  
 
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om 
den enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan 
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.Vid beslut om resa med 
allmänna kommunikationer köper resenär biljett på egen hand på billigaste sätt. 
Underlag som styrker biljettkostnad, antingen biljett eller kvitto på e-biljett 
skickas till Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, efter genomförd resa. 
Ersättning för merkostnad av resa betalas ut till resenär. Vid beslut om resa med 
serviceresefordon bokas resa av Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, och 
resenär betalar egenavgift till förare. 
 
Samordning av resorna resa med serviceresefordon sker regelmässigt där det är 
möjligt och planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på 
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna resa. Uppehåll under resa 
utöver toalettbesök medges ej är inte tillåtet. Vid längre resor resa kan matpaus bli 
aktuell tillåtas. 
 
5. Ledsagare  
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Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren resenär för 
att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare 
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan med 
den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall vara 
knutet till själva resan. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte 
vistelsen på resmålet. Ledsagare ska kunna bistå med all den service/hjälp som 
behövs för att resenär ska kunna genomföra resa. Resenär måste själv ordna 
ledsagare. Ledsagare betalar ingen egenavgift. Behov av ledsagare ska framgå av 
beslutet. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Vid resa med 
serviceresefordon får ledsagaren inte själv vara i behov av assistans från föraren 
eller ta med förflyttningshjälpmedel.  
 
6. Medresenär  
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk 
resekostnad. En (1) medresenär får följa med. Vid resa med 
taxi/specialfordon/serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som 
den riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.  
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa 
med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.  
Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.  
 
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer följa 
med. Medresenär bokar sin egen resa och betalar pris enligt linjetrafikens priser.  
 
Vid resa med serviceresefordon får en medresenär följa med om det framgår av 
beslut. Medresenär betalar samma egenavgift som resenär och detta gäller även 
barn under 12 år. Finns egna barn under 12 år kan flera medresenärer förekomma.  
 
7. Hjälpmedel och bagage  
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna 
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.  
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm 
och B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i 
varje enskilt fall.  
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning 
än vad som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare 
och/eller medresenär får medtaga tas med max en normalstor väska/kasse per 
person. Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad 
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.  
 
Vid resa med allmänna kommunikationer får hjälpmedel och bagage tas med 
enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag.  
Vid resa med serviceresefordon ska det framgå av beslutet vilka 
förflyttningshjälpmedel som får tas med på aktuell resa. Ledsagare och 
medresenär kan inte ta med egna förflyttningshjälpmedel, krycka/käpp är 
undantaget. Om resenär behöver sitta i rullstol under färd ska rullstolen vara 
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godkänd för persontransport i fordon och vara utrustad för detta enligt 
rullstolstillverkarens anvisningar. Resenär ansvarar själv för att kontrollera att 
rullstol är godkänd. Förflyttningshjälpmedel får vara max mått: L1500 mm, 
B850mm, H1450 mm samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel 
hanteras eventuellt som bagage. I serviceresefordon får resenär ta med två 
normalstora väskor/kassar. Ledsagare och/eller medresenär får ta med max en 
normalstor väska/kasse per person. 
 
8. Husdjur  
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som 
gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/  
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte 
medföras. Vid resa med serviceresefordon får endast certifierad assistanshund 
följa med. Certifiering eller legitimation ska kunna uppvisas på begäran. 
 
9. Avbokning  
Jönköping Länstrafik, Färdtjänstenheten, ansvarar inte för avbokning av resa med 
allmänna kommunikationer. Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan 
genomföras. Vid resa med serviceresefordon ska resenär avboka resan så snart det 
är känt att resan inte kan genomföras. Under kontorstid sker avbokning till företag 
som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna resan och för 
kännedom till Jönköpings Länstrafik – FärdtjänstenhetenJönköping Länstrafik, 
Färdtjänstenheten. Behöver avbokning ske Utanför kontorstid kontaktas kontaktar 
resenär i första hand det företag som på uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska 
utföra resorna resan (f.n. för närvarande Riksfärdtjänsten Sverige AB). I andra 
hand kontaktas kontaktar resenär respektive trafikföretag. Vid försent avbokad 
resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den enskilde. resenär. 
 
10. Återkallelse av tillstånd  
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6 § kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för 
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren 
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som 
gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden 
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall 
vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst 
antal resor.  
 
11. Vilka beslut får överklagas  
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt 
förvaltningslagens bestämmelser.  
 
12. Tillämpningsföreskrifter  
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt 
verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.  
 

231



     14(14) 

 2021-04-27      

 
 

 
 

      14(14) 

13. Ansvar för säkerhet under transport  
Det är föraren som har det slutgiltiga ansvaret för att en resa med 
serviceresefordon kan genomföras på säkert sätt. Om föraren gör bedömning att 
resan inte kan genomföras på ett säkert sätt för resenär, medresenär och förare ska 
resan inte genomföras. 
 
14. Ikraftträdande  
2021-01-01, 2022-01-01 om inget annat anges. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 93  
 
Bilaga till budget 2022 - Kollektivtrafik priser 
Diarienummer: RJL 2021/129 

Beslut  
Presidiet  

 Återkommer i ärendet på nämndsammanträdet. 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i 
kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-05-06 
 Förslag till biljettpriser 2022 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2021-05-06 RJL 2021/129 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Bilaga till budget och verksamhetsplan 
2022 med flerårsplan 2023-2024 - 
Kollektivtrafikpriser 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag med 
verksamhetsplan för 2022 till regionstyrelsen 

Sammanfattning  
Nämnden överlämnar bilaga till budgetförslag, avseende priser i kollektivtrafiken. 

Information i ärendet 
Nämnden lämnar förslag till bilaga avseende priser i kollektivtrafiken.  

 Biljettpriserna behöver höjas med 2,0 procent i genomsnitt i syfte att täcka 
generella kostnadsökningar i verksamheten. Uppräkningen baseras på 
Sveriges Kommuner och Regioners bedömning av kostnadsutvecklingen 
på index LPIK, vilket också används inom Region Jönköpings län som 
allmän indexuppräkning 2022. 

 Förslaget är att höja priset på enkelbiljetter men att göra en sänkning på 
30-dagars biljetten. Övriga periodbiljetter föreslås ha oförändrade priser.   

Innan det nya återbäringssystemet är driftsatt föreslås en rabatt på 20% på 
enkelbiljetter i appen eller förköpta enkelbiljetter på resekort. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-05-06 
 Förslag till biljettpriser 2022 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 
Länstrafiken 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/129 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Priser fr.o.m. 2022-01-01 (kr)

Zoner Justering, kr Justering, %

Biljettyp 1 2 Län 1 2 Län 1 2 Län

Enkelbiljett

Enkel, vuxen 35 70 140 2,00 4,00 8,00 6,1% 6,1% 6,1%

Enkel, ungdom 21 42 84 1,20 2,40 4,80 6,1% 6,1% 6,1%

Period 30 D

Normalpris 690 810 1170 -40 -50 -60 -5,5% -5,8% -4,9%

Ombord på buss/tåg 720 840 1200 -40 -50 -60 -5,3% -5,6% -4,8%

Period 20 D (inom 60 dagar)

Normalpris 740 875 1310 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 770 905 1340 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Period 10D (inom 60 dagar)

Normalpris 410 485 725 0 0 0 0,0% 0,1% -0,1%

Ombord på buss/tåg 440 515 755 0 0 0 0,0% 0,0% -0,1%

24-timmars biljett

Normalpris 70 140 280 4,00 8,00 16,00 6,1% 6,1% 6,1%

Ungdom 42 84 168 2,40 4,80 9,60 6,1% 6,1% 6,1%

Period Student 30 D (25% rabatt)

Normalpris 520 610 880 -30 -36 -45 -5,5% -5,5% -4,9%

Ombord på buss/tåg 550 640 910 -30 -36 -45 -5,2% -5,3% -4,7%

Period Ungdom 30D Län

Normalpris 205 205 205 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 235 235 235 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Period Senior 30D Län 

Normalpris 205 205 205 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 235 235 235 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Period 365 6 555 7 695 11 115 -380 -477 -570 -5,5% -5,9% -5,0%

Länsgränsrabatt Sydtaxan 2.0 

Enkelbiljett 25% och periodbiljett (30D och 365D) 35% rabatt i första zonen i Jönköpings län, tillkommer angränsande pris med samma rabattsats.

Period Student Länsgräns 30 D 

25% rabatt på ovanstående

Länsgränsrabatt Västtrafik

Periodbiljett 15% i första zonen i Jönköpings län, tillkommer Västtrafiks pris med samma rabattsats.

Period Barnvagn (årskort)

Normalpris 700 750 900 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Ombord på buss/tåg 730 780 930

Skol- och förskolebiljett

6-15 resande 126 252 504 7,20 14,40 29,80 6,1% 6,1% 6,3%

16-25 resande 252 504 1008 14,40 29,80 59,60 6,1% 6,3% 6,3%

26-35 resande 378 756 1512 22,60 44,20 88,40 6,4% 6,2% 6,2%

Tillsammansrabatt 

(på enkel- samt 24-timbiljett) 25% 25% 25% 0 0 0

Återbäring på enkelbiljetter

Efter tre köp av enkelbiljetter 20% 20% 20% 0 0 0

Ombordavgift 30

Tilläggsavgift, vid ogiltig biljett 1500
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 96  
 
Införande av ny biljettyp 10 resdagar inom 30 dagar 
Diarienummer: RJL 2021/1225 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna tillfälligt införande av föreslagen biljettyp. 

Sammanfattning  
Som en åtgärd för att öka resandet efter pandemin föreslås att en biljettyp 
med 10 resdagar inom en 30 dagars period införs tillfälligt som 
kampanjbiljett. Biljettypen är framtagen tillsammans med länen i 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) som en anpassning till nya resvanor 
efter pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2021-06-02 RJL 2021/1225 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Införande av kampanjbiljett 10 resdagar 
inom 30 dagar  
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner tillfälligt införande av föreslagen biljettyp. 

Information i ärendet  
Som en åtgärd för att öka resandet efter pandemin föreslås att en biljettyp med 10 
resdagar inom en 30 dagars period införs tillfälligt som kampanjbiljett. Biljettypen 
är framtagen tillsammans med länen i Regionsamverkan Sydsverige (RSS) som en 
anpassning till nya resvanor efter pandemin där en del resenärer troligtvis kommer 
arbeta hemifrån en eller flera dagar i veckan men kan åka kollektivt de dagar man 
arbetar på arbetsplatsen. Det får göras ett fritt antal resor under en resdag och 
prissättningen sätts så att priset per resdag motsvarar en enkelbiljett. Under tiden 
kampanjbiljetten gäller kommer det vara förmånligare att köpa två 10-dagars 
biljetter än en 20-dagars biljett.  
 
För resor över länsgräns inom Sydtaxan omfattas biljetten av de rabattsatser som 
gäller där. Det kommer även undersökas vidare om möjlighet till länsgränsrabatt 
för aktuell biljett för resor till Västra Götaland.  
Biljetten förslås börja gälla när restriktioner med anledning av pandemin så tillåter 
och tom årsskiftet.  
 
Föreslagna kampanjpriser: 
Period 10D (inom 30 dagar) 1 zon 2 zoner Län 
Normalpris 330 390 580 
Ombord på buss/tåg 360 390 580 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Beslut skickas till 
Länstrafiken  
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  RJL 2021/1225 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 95  
 
Upphandling Serviceresor 2022 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna upphandlingsdokument avseende upphandling 
Serviceresor 2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län och Jönköpings Länstrafik avser upphandla en del av 
serviceresetrafiken under 2021 och 2022 med trafikstart 1 september 2022. 
Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU). 
Ärendet är belagt med upphandlingssekretess. Information i ärendet 
lämnades på nämndsammanträdet 2021-06-01, och nämndens ledamöter har 
getts möjlighet att läsa förfrågningsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Upphandlingsdokument Serviceresor 2022  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-06-01 RJL 2021/145 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Upphandlingsdokument avseende 
upphandling Serviceresor 2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner upphandlingsdokument avseende upphandling Serviceresor 
2022. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län och Jönköpings Länstrafik avser upphandla en del av 
serviceresetrafiken under 2021 och 2022 med trafikstart 1 september 2022. 
Upphandlingen sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Information i ärendet 
Upphandlingen avser utförande av resor inom Serviceresor, dvs. färdtjänst, 
sjukresor och närtrafik. Upphandlingen avser en mindre del av totala antalet 
fordon inom Serviceresor och även en buss med stationeringsort Visingsö. Bussen 
på Visingsö utför färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och övrig anropsstyrd trafik 
men även linjelagd trafik sommartid. Skolskjutstrafiken delfinansieras av 
Jönköpings Kommun. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Upphandlingsdokument Serviceresor 2022  

Beslut skickas till 
Jönköpings Länstrafik  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 97  
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs 
län 2021 - 2030 
Diarienummer: RJL 2021/1029 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Regionalt trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 med 
utblick. 
 
Programförslaget beskriver på ett tydligt sätt de förhållanden och 
förutsättningar som gäller för kollektivtrafiken i Kronobergs län som på 
många sätt liknar de förutsättningar som gäller i Jönköpings län. En 
målsättning att ha en väl fungerande kollektivtrafik över länsgränserna 
framkommer tydligt i programförslaget. Detta ligger i linje med en strävan 
som finns i Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-01 
 Förslag till yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Kronobergs län 2021-2030 med utblick.  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-06-01 RJL 2021/1029 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Regionalt trafikförsörjnings-program 
Kronobergs län 2021 - 2030 med 
utblick, dnr 19RKG393 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021-2030 med utblick. 
 
Programförslaget beskriver på ett tydligt sätt de förhållanden och förutsättningar 
som gäller för kollektivtrafiken i Kronobergs län som på många sätt liknar de 
förutsättningar som gäller i Jönköpings län. En målsättning att ha en väl 
fungerande kollektivtrafik över länsgränserna framkommer tydligt i 
programförslaget. Detta ligger i linje med en strävan som finns i Region 
Jönköpings län.  
. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-01 
 Förslag till yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 

2021-2030 med utblick.  
  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Jane Ydman  
Regiondirektör 

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

 

                      
                      

Region Kronoberg 
      
            
 

Trafikförsörjningsprogram Region 
KronobergRegionalt trafikförsörjnings-
program Kronobergs län 2021 - 2030 
med utblick, dnr 19RKG393 
 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Trafikförsörjningsprogram. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Kronoberg 
framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län. 
 
Programförslaget beskriver på ett tydligt sätt de förhållanden och förutsättningar 
som gäller för kollektivtrafiken i Kronobergs län som på många sätt liknar de 
förutsättningar som gäller i Jönköpings län. En målsättning att ha en väl 
fungerande kollektivtrafik över länsgränserna framkommer tydligt i 
programförslaget. Detta ligger i linje med en strävan som finns i Region 
Jönköpings län.  

Synpunkter på förslaget 
Programförslaget beskriver på ett förtjänstfullt sätt de förutsättningar, möjligheter 
och utmaningar som Kronobergs län har vad gäller att kunna erbjuda en attraktiv 
kollektivtrafik såväl inom länet som över länsgränserna. Kronobergs län har med 
sitt geografiska läge ett betydande resande över länsgränser, ett förhållande som i 
mycket liknar Jönköpings läns förutsättningar. 
Målen för kollektivtrafiken är tydligt definierade och har bra redovisning av hur 
de följs upp. Kollektivtrafiken ska utvecklas med tre perspektiv i fokus, 
samhällets, resenärernas och trafikeringen.      
Programförslaget pekar på vikten av de regionala stråken då en betydande del av 
länets invånare bor utmed dessa. Beskrivningen av prioriterade stråk ger en bild 
av att dessa kan vara både av lokal, regional och storregional karaktär och i flera 
fall gå över länsgräns.  
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL2021/1029 

 

Positionspapper för kollektivtrafik (RSS) fastslår en strävan efter kollektivtrafik 
som sammanbinder tillväxtmotorerna i södra Sverige bland annat Kalmar och 
Jönköping via Växjö och det är därför bra att stråken Växjö-Nässjö-Jönköping 
samt Växjö-Värnamo-Jönköping är utpekade som prioriterade storregionala stråk. 
En målsättning med timmestrafik mellan Växjö och Jönköping redan 2025/2026 
bör vara en ambition som kan delas av både Jönköping och Kronobergs län. Det 
är dessutom av betydelse att Krösatågsystemet trots sin karaktär av lokaltåg får 
möjlighet att hålla effektiva restider utan allt för många stopp på korta sträckor. 
Arbetet med att tillskapa ett väl fungerande och integrerat biljett- och taxesystem i 
de båda länen är en förutsättning för att resandet mellan länen utvecklas positivt 
och är särskilt viktigt för de invånare som bor i gränslandet mellan länen.  
Vikten av att kunna erbjuda en attraktiv prissättning på resor över länsgräns kan 
inte underskattas och bör finnas med som en parameter när den länsgränsöver-
skridande trafiken utvecklas. 
Samlat innebär detta att en strävan till ett attraktivt utbud av trafik i trafikstråken 
mellan Jönköpings och Kronobergs län bör ses som en högt prioriterad uppgift för 
bägge regionerna. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande 
Nämnden för trafik, infrastruktur, miljö  

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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REGION KRONOBERG 2021 
Antagen av regionfullmäktige 20121-XX-XX
Diarienummer: 19RGK393
Remissversion 01 2021

FÖRORD
Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga 
är Region Kronobergs övergripande målbild.

Vår målbild för kollektivtrafiken i Kronoberg är att i Gröna 
Kronoberg är kollektivtrafiken en naturlig del av våra öppna och 
hållbara livsmiljöer. Med detta menar vi att kollektivtrafiken 
lägger grunden för att skapa en attraktiv och hållbar region 
samt bidrar till att människor har ett fungerande och rikt  
vardagsliv. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  
präglar programmet.

Det här är Kronoberg tredje trafikförsörjningsprogram. Det 
har skapats utifrån en nulägesbild av vår omvärld och länet. Det 
beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och 
hur vi ska arbeta för att nå mål och hantera utmaningar. Vi be-
skriver också hur det ska vara att leva i Kronoberg efter år 2030.

Kollektivtrafikens utveckling i Kronoberg påverkas både av 
vad som händer i omvärlden men också av hur aktörer i länet 
agerar. Med en gemensam bild över kollektivtrafikens utveck-
ling kan vi, alla aktörer, på ett tydligare sätt se vad vi behöver 
påverka och samverka om. Programmet är ett verktyg för att 
skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling i länet 
och ökad samverkan kring kollektivtrafikfrågor. Programmet är 
styrande för Region Kronobergs arbete med kollektivtrafik och 
stödjande för andra aktörer i länet. 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR KRONOBERG! 
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DET HÄR ÄR TRAFIK-
FÖRSÖRJNINGS- 
PROGRAMMET

BAKGRUND OCH SYFTE
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet 
i länet och ansvarar för att ta fram trafiksörjningspro-
grammet. Innehållet bygger på kollektivtrafiklagens 
(2010:1065) krav och på dialog med länets kommuner, 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i grannlänen, 
statliga myndigheter, intresseorganisationer och länets 
invånare. Vart fjärde år aktualiseras trafikförsörjnings-
programmet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 
Kronobergs län är regionens viktigaste styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med trafikför-
sörjningsprogrammet är att fastställa långsiktiga mål 
för den regionala kollektivtrafiken och styr mot den ge-
mensamma målbilden i den regionala utvecklingsstra-
tegin, det vill säga Gröna Kronoberg – Vi växer i öppna 
och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Genom 
att sätta strategiska ramar och mål för kollektivtrafikens 
utveckling, som tydligt hänger samman med infra-
strukturplaneringen, möjliggörs ett bättre helhetstänk 
kring hur dessa frågor kan bidra till en hållbar regional 
utveckling samt agera stöd så att Kronoberg växer på 
ett hållbart sätt. 

Tidsperspektivet för trafikförsörjningsprogrammet är 
år 2030 med utblick. Detta innebär att programmet 
beskriver vad som ska uppnås med kollektivtrafiken 
i länet fram till år 2030, men programmet fram-
åtblickar också. Genom att blicka längre framåt ges 
större möjligheter att förändra strukturer och ge 
långsiktiga och hållbara effekter genom konkreta 
insatser och strategier. Genomförandet kräver ut-
hållighet, åtagande och samverkan av en stor mängd 
aktörer som på olika sätt är berörda eller involverade 
i den komplexa frågan om kollektivtrafik. 

Trafikförsörjningsprogrammet är en understrategi 
till den regionala utvecklingsstrategin Gröna Krono-
berg 2025. Med hjälp av andra understrategier, såsom 
Länstransportplan, Kompetensförsörjningsstrategi och 
Kulturplan Kronoberg, vägleder de utvecklingsarbetet 
i regionen ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Länstrafiken Kronoberg konkretiserar sedan trafikför-
sörjningsprogrammet i fleråriga strategier och årliga 
verksamhetsplaner, både för den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken. Tillsammans utgör regionens olika 
strategier underlag för att binda ihop regionens ansvar-
sområden med kommunernas översiktsplaner. Trafik-
försörjningsprogrammet har också en relation till de 
planer som finns på nationell nivå kring transportinfra-
struktur samt grannlänens trafikförsörjningsprogram.

UNDERSTRATEGI

HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER

UNDERSTRATEGI UNDERSTRATEGI

GRÖNA KRONOBERG

PRIORITERINGAR

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA 
OCH ETT STARKT 
HUMANKAPITAL
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Sedan förra trafikförsörjningsprogrammet antogs har 
omvärlden förändrats, liksom resandebehoven i länet 
och till omkringliggande län. Såväl internationella som 
nationella mål kring hållbarhet, transport och klimat 
har tillkommit. Även Region Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi och grannlänens trafikförsörjnings-
program har reviderats.

FRAMTAGANDEPROCESS
Detta trafikförsörjningsprogram har arbetats fram av 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 
Kronoberg. Arbetet har skett i en bred process  

tillsammans med Länstrafiken Kronoberg och andra 
berörda parter inom den regionala organisationen.  
I delar av processen har även kommuner och statliga 
myndigheter deltagit. Dialog och samråd har även 
förts med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
i grannlänen, intresseorganisationer och länets invånare. 
Dialog har påbörjats tidigt i processen utifrån en 
intressentanalys, syftet med att påbörja dialogen i ett 
tidigt skede har varit att fånga in förslag och synpunk-
ter. Dialog har också förts med olika aktörer, kopplat 
till näringsliv, kultur, studenter och intresseorganisa-
tioner för äldre samt personer med funktionsvariation.

1För mer utförlig beskrivning av metoderna se följande länkar:
Social konsekvensanalys i transportplanering http://www.regionkronoberg.se/resor-och-trafik/Social-konsekvensa-
nalys-i-transportplanering/ 
Hålbarhetssäkring http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring/

FIGUR 2. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS TID- OCH PROCESSPLAN.
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Eftersom att trafikförsörjningsprogrammet ligger 
till grund för långsiktiga och i vissa fall omfattande 
samhällsinvesteringar är det viktigt att ta hänsyn till att 
olika grupper i samhället har olika förutsättningar och 
behov. Det är också av stor vikt att belysa kollektivtrafi-
kens långsiktiga påverkan på social, ekologisk och eko-
nomisk hållbarhet. I och med detta har vi genomgående 

Genom verktygen har vi identifierat ett antal knäck-
frågor som vi har valt att utreda djupare för att defi-
niera olika hållbarhetsnycklar. Dessa nycklar bemöter 
identifierade kritiska frågor kopplade till social, ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet och har varit vägledande 
i processens avväganden, åtgärder och beslut.

Ett barnrättsbaserat beslutsunderlag har också tagits 
fram, detta för att belysa hur och om beslut i trafikför-
sörjningsprogrammet påverkar barn.

CORONAPANDEMINS  
PÅVERKAN PÅ  
KOLLEKTIVTRAFIKEN
Likt samhället i stort har kollektivtrafiken påverkats i 
hög grad av coronapandemin. Resandet med kollektiv-
trafiken har i princip halverats med sjunkande intäkter 
som följd, samtidigt som kostnaderna finns kvar. Den-
na situation var svår att förutsäga och det är vanskligt 
att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av pandemin 
på det kollektiva resandet när pandemin fortsatt pågår. 
Det är troligt att det tar tid att för resenärer att hitta 
tillbaka till kollektivtrafiken och att nå nivåer på resandet 

för 2019 ligger flertalet år framåt i tiden. Det kommer 
sannolikt krävas olika typer av insatser förändra de 
vanor som människor under pandemin har tagit till sig, 
där många har valt att köra bil eller cykla. Samtidigt 
är det troligt att de ökade möjligheter för arbete och 
studier på distans som pandemin fört med sig till viss 
del kvarstår, vilket påverkar människors rörelsemönster. 
Kollektivtrafiken har en utmaning med att få tillbaka 
resenärerna och påvisa fördelarna att åka kollektivt. 
Inom den särskilda kollektivtrafiken finns det däremot 
en tro om att den kan komma att återhämta sig snabb-
are eftersom att valmöjligheterna vad gäller att resa för 
deras resenärer ofta är färre.

För det långsiktiga arbetet med målsättningar, ställ-
ningstaganden, planerings- och genomförandeprinciper 
samt kollektivtrafikens utveckling i detta trafikförsörj-
ningsprogram har ingen hänsyn till coronapandemin 
eventuella konsekvenser tagits. Detta med anledning 
av den rådande osäkerhet kring pandemins långsiktiga 
effekter, men framförallt med anledning av att regionen 
fortfarande står inför stora samhällsutmaningar kopp-
lade till att skapa ett hållbart samhälle. Det är dock tro-
ligt att pandemins effekter får ett större inflytande när 
Trafikförsörjningsprogrammet aktualiseras nästa gång.
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Ledord: Makt och delaktighet

Ledord: Sociala och rumsliga samband

Ledord: Vardagsliv och räckvidd

Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet 

Bedömning av den sociala
konsekvensanalysens
omfattning. 

Inventering och
beskrivning av nuläge.

Beskrivning av
insatsens/projektets
sociala utmaningar. 

Beskrivning av
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sociala mål och insatser. 

En bedömning av
insatsens/projektets
sociala konsekvenser. 
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UPPFÖLJNING
En plan för uppföljning ska göras 
för respektive insats eller projekt. 
Årligen görs en uppföljning av
alla konsekvensbedömningar för 
att få en övergripande bild av hur 
regionen arbetar med social håll-

barhet i transportplaneringen.

INKLUDERANDE

SAMMANHÅLLEN

TILLGÄNGLIG

HÄLSOFRÄMJANDE

i processen använt två verktyg framtagna av Region 
Kronoberg – sociala konsekvensanalys i transportplane-
ring och hållbarhetssäkring1. Det handlar i stora drag 
om att addera perspektiv i transportplaneringen och 
att skapa förutsättningar för att styra utvecklingen i en 
hållbar riktning mot beslutade mål.

250

http://www.regionkronoberg.se/resor-och-trafik/Social-konsekvensanalys-i-transportplanering/
http://www.regionkronoberg.se/resor-och-trafik/Social-konsekvensanalys-i-transportplanering/
http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring/


11

KOLLEKTIVTRAFIKENS  
SAMHÄLLSNYTTA
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det 
som traditionellt syns i beräkningar av kostnader och 
intäkter. Genom ett mer hållbart resande bidrar kollek-
tivtrafiken till minskad negativ miljöpåverkan och ökad 
tillgänglighet till såväl länets arbetsmarknadsregioner 
som till länet i stort. Varje år skapar kollektivtrafiken 
i Sverige en samhällsekonomisk nytta på mer än 14 
miljarder kronor (WSP, 2017). I Kronoberg har sam-
hällsnyttan beräknats till drygt 670 miljoner kronor per 
år. Nyttorna visar sig på många olika sätt, men bland 
annat genom bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre trafikolyckor och minskat klimatutsläpp genom 
minskad biltrafik på vägarna. 

Kollektivtrafiken driver också regional utveckling och 
tillväxt med ökade möjligheter att ta del av arbete, utbild-
ning och kultur samt ökad jämlikhet och jämställdhet i 
samhället. Genom fortsatta satsningar på en klimatsmart 
och utvecklad kollektivtrafik som fler kan ta del av kan 
samhällsnyttan ökas ytterligare och bidra till att uppnå 
målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin.

 

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
ROLL FÖR KRONOBERGS 
UTVECKLING

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling i Kronoberg 
och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer i Kronoberg. 
Kollektivtrafiken utgör en väsentlig del av transportsystemet för många människor 
i Kronobergs län redan idag och är avgörande för länets funktion och utveckling 
framöver. Det är viktigt att arbeta för en ökad och mer attraktiv kollektivtrafik i 
Kronoberg, så att fler har möjlighet att välja bort bilen. 

Detta kapitel beskriver Kronobergs och kollektivtrafikens samhällsnytta, utgångs-
läge på en övergripande nivå, samt samhällsutmaningar som regionen står inför.

KRONOBERGS UTGÅNGSLÄGE
EN REGION MED MÅNGA SIDOR
Kronoberg växer i ett växande Sydsverige. Befolk-
ningen i Kronoberg har ökat i stadig takt sedan början 
av 2000-talet, ökningen under perioden ligger på nio  
procent, och det bor drygt 200 000 invånare i länet. 
Kronobergs län består av åtta kommuner varav samt-
liga har växande tätorter. Prognosen framåt är att 
befolkningen kommer att fortsätta öka i alla kom-
muner utom Lessebo, om än inte i samma takt som 
tidigare, och några år efter 2030 beräknas länets totala 
folkmängd uppgå till drygt 225 000 invånare. Befolk-
ningstillväxten sker framför allt i tätorterna, medan 
antalet som bor utanför tätort minskar. Under 2019 
minskade befolkningen i fyra av länets kommuner 
(Alvesta, Lessebo, Ljungby och Tingsryd) och sedan 
2016 har befolkningstillväxten avtagit i alla kommuner 
förutom Växjö – något som hänger samman med att 
invandringsnettot minskat sedan dess. För Kronobergs 
del kommer också andelen av befolkningen över 80 år 
att öka framöver i hela länet, vilket kommer att ställa 
stora krav dels på befolkningen i arbetsför ålder, dels på 
länets samhällsservice.

VÄXJÖ

LESSEBO

LENHOVDA

ÅSHEDA

INGELSTAD

ALVESTA

LJUNGBY

VISLANDA

ÄLMHULT

MARKARYD RYD

TINGSRYD
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Socioekonomiska faktorer som medelinkomst, förvärvs-
frekvens, utbildningsnivå och tillgång till bil varierar 
i Kronoberg och det är inom vissa delar stor skillnad 
mellan kommunerna. Medelinkomsterna är högst i 
länets större kommuner; Älmhult, Växjö och Ljungby. 
Förvärvsfrekvensen ligger något lägre än rikssnittet, 
men i motsats till en vanlig bild så har Kronobergs 
landsbygder en lägre arbetslöshet än dess tätorter. Även 
om utbildningsnivåerna har ökat rejält under 2000-talet 
ligger de något under rikssnittet. Andelen av Krono-
bergs hushåll som har tillgång till minst en bil ligger på 
64 procent, dock förekommer det stora skillnader inom 
länet där det generella mönstret är att biltillgången är 
lägre i tätorterna och högre i länets glesa miljöer och 
landsbygder. Detta relaterar till länets glesa struktur 
och relativt låga befolkningstäthet. En annan intressant 
aspekt är hur fördelningen mellan män och kvinnor 
varierar i länet. Det bor mer män än kvinnor i Kro-
noberg, generellt sätt bor dock fler kvinnor i tätorter 
medan landsbygderna domineras av män.

Kronobergs län har ett centralt läge i södra Sverige, 
vilket innebär att länet har grannar i alla väderstreck och 
att samtliga kommuner gränsar till ett annat län. Detta 
ger som resultat att det finns flera funktionella områden 
som är länsöverskridande, trots länets monocentriska 

struktur. Det finns storregionala relationer och sam-
band kring såväl pendling och arbetsmarknads-regioner 
som service mellan Kronoberg och grannlänen. Detta 
medför att det inte finns en generell kollektivtrafik-
lösning för hela länet, olika transportbehov har olika 
lösningar i olika geografier. Det centrala läget skapar 
också en tydlig stråkstruktur där stora nationella och 
regionala infrastrukturobjekt genomkorsar länet i alla 
riktningar. Länets befolkning är till stor del koncentre-
rad runt dessa större stråk. Runt 60 procent av länets 
befolkning bor inom en kilometer från ett stråk,  
88 procent bor inom fem kilometer.

EN ATTRAKTIV ARBETSMARKNAD
Synen på pendling och rörlighet på arbetsmarknaden har 
förändrats under de senaste decennierna. Administrativa 
gränser har inte samma betydelse längre, utan allt fler 
pendlar längre sträckor och över länsgränser. Ett område, 
likt Kronoberg, som växer på många olika sätt skapar 
en ökad rörlighet. Detta skapar goda förutsättningar för 
utveckling, men genererar också ett behov av att trans-
portera sig. I Kronoberg är tre arbetsmarknadsregioner 
definierade; Ljungby, Växjö och Älmhult. Mellan dessa 
finns det ett stort utbyte, varför det är av stor vikt att 
resmöjligheterna mellan orterna fortsätter att utvecklas. 

Kronobergs län har ett positivt pendlingsnetto, vilket 
innebär att fler pendlar in till än ut ur länet för arbete. 
De största pendlingsrörelserna i länet sker i relation till 
Skåne, drygt en tredjedel av de länsöverskridande pend-
lingsrörelserna sker här. Framförallt sker inpendling till 
större arbetsplatser i Älmhult och Markaryd i denna 
relation. Pendling till och från arbetsmarknadsregioner-
na i Kalmar, Blekinge, Jönköping och Halland är också 
viktiga pendlingsrelationer. Att hela Kronoberg är väl 
integrerat med sina grannar är på lång sikt avgörande 
för Kronobergs förmåga att vara en attraktiv region i 
stort, inte enbart som en attraktiv arbetsmarknad. En 
viktig del i detta är att växa hållbart och då måste det 
vara möjligt att resa kollektivt på ett välfungerande sätt. 
Ett fortsatt stort utbyte med våra grannlän kommer att 
ställa högre krav på redan idag ansträngd infrastruktur, 
framför allt på järnvägen söderut. Här finns i viss mån 
redan kapacitetsbrist i kollektivtrafiksystemet, något 
som kommer att behöva byggas bort för att möjliggöra 
för ett utvecklat hållbart resande även i framtiden.

ETT JÄMLIKT TRANSPORTSYSTEM
För att kunna planera för framtiden och ett jämlikt 
transportsystem behöver utvecklingen i Kronoberg be-
aktas och analyseras. Generellt sett pendlar män längre 
än kvinnor, kvinnor arbetar ofta närmare sitt hem och 
högutbildade pendlar längre än lågutbildade. Genom 
kollektivtrafik skapas större arbetsmarknadsregioner 
– befolkningen får genom en snabb kollektivtrafik 
tillgång till en större arbetsmarknad med fler valmöjlig-
heter samtidigt som näringsliv får tillgång till ett större 
urval med rätt kompetens.

Resmönster och attityder skiljer sig åt i olika grupper 
av människor i Kronoberg. Kvinnor gör fler resor varje 
dag än män, men resorna är kortare. Kvinnor använder 
bilen mindre och kollektivtrafiken mer än män. Män 
reser mer koncentrerat till rusningstid, medan kvin-
nor reser mer utspritt över dagen. Denna skillnad kan 
förklaras av att kvinnor i Kronoberg arbetar deltid samt 
hämtar och lämnar barn i större utsträckning än män. 
Yngre reser mer kollektivt, cyklar eller går, medan äldre 
i större utsträckning kör bil. Äldre gör generellt sätt 
färre antal resor per dag än yngre. Vi reser vid olika tid-
punkter; till arbete och studier sker reser främst i peak, 
medan äldre reser främst mitt på dagen och ungdomar 
ofta mer kvällstid. Detta gör att neddragningar eller 
satsningar slår olika på olika grupper.

Attityder och värderingar kopplat till hållbarhet och 
transportfrågor skiljer sig åt både mellan kön och ålder. 
Kvinnor och yngre tenderar att värdera miljövänligare 
beteende och klimatåtgärder för transportsektorn högre 
jämfört med män och äldre. Personer med funktions-
variation reser betydligt mindre än personer som inte 
har någon funktionsvariation. Socialt utsatta grupper 
påverkas i större utsträckning än andra negativt av buller, 

dålig luft, barriäreffekter och bristande infrastruktur, 
samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i 
tillgänglighet. Resandet skiljer sig åt mellan stad och 
land, boende på landsbygder kör mer bil än boende i 
tätorter. Däremot är resorna för boende på landsbygder 
kortare än för de som bor i tätorter.

Genom att analysera vårt transportsystem utifrån 
olika gruppers behov och förutsättningar kan vi få 
med fler perspektiv i planeringen och utformningen av 
kollektivtrafiken för att säkerställa ett mer jämlikt och 
jämställt transportsystem.

TRANSPORTERNAS KLIMATPÅVERKAN
Klimatförändringar är en stor utmaning och transport-
sektorn måste ställa om för att minimera utsläppen av 
klimatgaser. De klimatpåverkande utsläppen i länet har 
minskat de senaste decennierna, men transportsektorn 
har haft en begränsad minskning och endast bidragit 
nämnvärt till den totala minskningen. Samtidigt ökar 
den totala trafikmängden och transport-sektorn står för 
drygt hälften av länets klimatpåverkande utsläpp idag, 
varav personbilstrafiken står för 56 procent av dessa 
utsläpp. Vi reser mer och vi reser längre, och även om 
kollektivtrafikresandet också ökar så sker detta inte i 
samma takt som det totala resandet.

En stor del av vårt transportsystem utgörs av bilen, i 
Kronoberg kör en invånare i genomsnitt 745 mil per år. 
Bilen är praktisk i många fall, men de negativa miljö-
konsekvenserna av ett omfattande och ökande bilresande 
blir mer och mer tydligt – och kommer i allt större 
utsträckning i konflikt med beslutade mål. Förutom 
klimatet påverkar bilismen också våra stadsmiljöer och 
folkhälsa. Kollektivtrafiken är ett av flera verktyg för att 
minska transportsystemets klimatpåverkan. Genom att 
öka andelen kollektivtrafikresenärer, det vill säga att få 
bilister att åka kollektivt istället, och ta marknadsande-
lar från bilen samt att arbeta för att fler fordon övergår 
till förnyelsebara drivmedel skapas förutsättningar för 
ett mer hållbart transportsystem.

TILLGÄNGLIGHET TILL MÅLPUNKTER
Tillgång till olika former av service är viktiga parame-
trar vid val av bostadsort. Förskolor och grundskolor 
finns utspridda över länet, gymnasieskolor finns i 
flertalet av länets kommuner. Linnéuniversitetet har 
en mycket stor betydelse för hela regionens utveckling. 
Vuxenutbildning är en allt större utbildningsform i 
såväl Sverige som Kronoberg. Antalet elever i vuxenut-
bildning överstiger idag antalet elever i gymnasieålder.

I alla kommunhuvudorter finns bensinstation, 
fullsorterad livsmedelsbutik, post, tandläkare och 
vårdcentral. I Växjö och Ljungby finns även sjukhus. 
Gällande annan service, såsom möjligheter till klädin-
köp, så finns större centrumbildningar i Ljungby, Växjö 
och Älmhult.

FIGUR 5. SAMMANLAGD IN- OCH UTPENDLING I KRONOBERGS LÄN 2017.
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Tillgängligheten till målpunkter via kollektivtrafik är 
överlag god i länet. Inom en kilometer från länets håll-
platser bor 92 procent av Kronobergs befolkning, dock 
är det viktigt att poängtera att det på kommunal nivå 
finns större skillnader. 98 procent av länets förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor samt 100 procent av 
länets vårdcentraler finns också inom samma avstånd. 
Även till andra målpunkter, exempelvis olika fritidsakti-
viteter, natur- och rekreationsområden, kulturella insti-
tutioner och besöksmål är tillgängligheten förhållande-
vis god – av ett stort antal identifierade målpunkter nås 
88 procent via kollektivtrafik. En stor del av besöksmå-
len är dock till stor del beroende av bilburna besökare, 
både lång- och kortväga. Anledningar till detta varierar, 
men främst relaterar det till bristfällig infrastruktur, 
lågt utbud av kollektiva kommunikationer på kvällar 
och helger samt att besöks-målet i sig är otillgängligt. 
Med tanke på att kollektivtrafiken också är ägnad åt att 
innefatta vardagsresor är fritidsresor viktiga att få med i 
planeringen. Här finns det stor utvecklingspotential av 
kollektivtrafiken både kvällar och helger.

Samtidigt har en hållplats i sig inget egenvärde, utan 
den får ett värde för tillgänglighet och nåbarhet först 
när den trafikeras och förflyttning kan ske. Kronoberg 
som helhet skiljer sig inte från mängden, utan det finns 
en typisk koncentration av tillgänglighetsskapande 
avgångar under rusningstid (dvs. 06 – 08 och 15 – 18). 
Under dessa tidsperioder finns det avgångar från mer 
än 75 procent av länets hållplatser. Utanför rusnings-
tid är det främst stomnätet som trafikeras, framåt 
kvällen blir tillgängligheten överlag låg i hela länet.  

Detta medför att tillgängligheten är störst för arbets-
pendlare, medan de som reser mitt på dagen och kväll-
en har en sämre tillgänglighet.

Av hållplatserna är det drygt 33 procent som har 
mindre än 10 dubbelturer per vardag, 27 procent har 
fler än 36 dubbelturer och resterande hållplatser ligger 
däremellan. Med minst 10 dubbelturer per dag kan 
kollektivtrafiken vara ett reellt alternativ för arbets- och 
studiependling, för de mindre trafikerade hållplatserna 
finns det en stor potential i att titta på alternativa upp-
lägg för att förbättra utbudet totalt sett. 

TILLGÄNGLIGHET I OLIKA GEOGRAFIER
Kronoberg har, som nämns ovan, en tydlig stråkstruk-
tur med en stor koncentration av länets invånare till 
dessa. Med tanke på länets position i södra Sverige och 
glesa struktur med långa avstånd behöver det finnas 
tydliga stråk och kopplingar inom och mellan länet och 
andra regioner som underlättar rörligheten. Förut-
sättningarna för rörlighet skiljer sig åt mellan olika 
geografiska områden, som mellan stad och landsbygd, 
mellan de tätbefolkade stråken och mer glesa miljöer 
längre från stråken. 

Överlag har Kronoberg långa restider till externa till-
växtmotorer, dock gäller detta för både kollektivtrafik 
och biltrafik vilket medför att många länsöverskridande 
resor görs snabbare kollektivt än med bil. Restidskvo-
terna är för de längre resorna låga, för tåg <1 och för 
buss generellt 1 – 1,5 jämfört med bil. För det kortare 
resorna inom länet är däremot bilen snabbare, ibland 
för att det inte går att åka kollektivt den kortaste vägen.

Idag sträcker sig människors vardagsliv ofta bortom det 
lokala. För att det praktiska vardagslivet ska fungera 
måste det vara lätt att nå, och röra sig mellan, olika 
målpunkter i vardagen. Många av länets invånare 
pendlar dagligen över både kommun- och länsgräns för 
arbete och utbildning, detta behov måste vi stödja och 
ta hänsyn till. Det handlar till exempel om tillgången 
till olika färdmedelsalternativ, lokalisering och utform-
ning av hållplatser, turtäthet och att det är enkelt att 
byta mellan olika trafikslag. Längs stråken finns ett 
utbud, både vad gäller turtäthet, antal linjer och färd-
medelsalternativ, som skapar goda möjligheter att resa 
kollektivt och få det praktiska vardagslivet att fungera. 
Utmaningen ligger i att stärka kommunikationerna och 
tillgodose människor som bor i mer rurala miljöer med 
kollektivtrafik. Vidare finns det också en stor utmaning 
i att få människor att ställa bilen, oberoende av var de 
bor, och åka kollektivt där så är möjligt. 

Det finns ingen generell kollektivtrafiklösning för hela 
länet – olika geografier har olika transportbehov, vilket 
kräver olika lösningar. Det som dock kan sägas gälla mer 
generellt är att vi behöver arbeta mer med beteendeför-
ändringar och fortsätta höja kollektivtrafikens status. 

KOLLEKTIVTRAFIKENS  
UTGÅNGSLÄGE
DAGENS TRAFIKSYSTEM
Kollektivtrafiksystemet i Kronoberg är utifrån oli-
ka trafikeringsupplägg yttäckande. Den lokala och 
regionala tågtrafiken utgör tillsammans med ett antal 
större regionbusslinjer stommen i det samhällsfinan-
sierade kollektivtrafiksystemet. De skapar ett regionalt 
stomlinjenät med ett bra utbud som erbjuder snabba 
pendlingsmöjligheter mellan i första hand regionens 
kommunhuvudorter, men också över länsgräns.

FIGUR 6. RESTIDSKVOTER ÖVER LÄNSGRÄNS.

FIGUR 7. KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET I KRONOBERGS LÄN 2020.

Tågtrafiken utgörs av två olika system, regiontåg res-
pektive lokaltåg, vilket kännetecknas av olika hastighet 
och uppehållsbild. De trafikerar tillsammans sträckorna 
Köpenhamn/Kastrup – Kalmar, Hässleholm –  
Markaryd och Växjö – Jönköping via antingen  
Värnamo eller Nässjö. Det finns också tågtrafik till 
Göteborg och Stockholm. 

Regionbusstrafiken är också uppbyggd utifrån olika 
systemtänk. Trafiken i stomlinjenätets stråk har överlag 
stort resande, men körs utifrån lite olika trafikerings-
upplägg. Express-busstrafiken har få uppehåll och 
snabba restider, medan övrig trafik i de regionala 
stråken har en tätare uppehållsbild vilket medför längre 
restider. Det finns också regionbusstrafik utanför de 
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regionala starka stråken och den är främst utformad för 
att tillfredsställa skolelevers resbehov.

I dagsläget finns stadstrafik i två av länets städer, 
Växjö och Älmhult. Stadstrafiken i Växjö har ett stort 
utbud med ett flertal linjer mellan stadens olika delar. 
Stadstrafiken i Älmhult är främst av en lokal och servi-
ceinriktad karaktär.

Närtrafik är den form av kollektivtrafik som finns 
för de som bor i områden där det inte finns traditionell 
kollektivtrafik. Närtrafiken erbjuder fler resmöjligheter 
i veckan och fler utpekade hållplatser med tillgång till 
samhällsservice att stiga av på.

Den särskilda kollektivtrafiken är till för en definie-
rad målgrupp med särskilt tillstånd eller behörighet, då 
den inte är öppen för alla resenärsgrupper. Främst gäller 
detta färdtjänst och sjukresor. Myndighetsutövningen 
och utförandet av färdtjänst och riksfärdtjänst har av 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö lämnats över till Region Krono-
berg. Kommunerna beslutar däremot om regelverket 
för färdtjänst och riksfärdtjänst. Serviceresor är den 
organisation inom Region Kronoberg som samordnar 
färdtjänst- och riksfärdtjänsttransporter, sjukresor och 
närtrafik. För resor till sjukvård utanför länet finns 
även Linnéan som möjliggör bussresor till sjukvården i 
Malmö, Lund och Karlskrona.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten verkar 
också för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, 
bland annat genom att taxiverksamheten bidrar stort 
till regionens färdtjänstverksamhet.

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING
De senaste åren har kollektivtrafikresandet i Krono-
bergs län ökat i stadig takt. Sedan 2006 har antal resor 
ökat med 79 procent. Under 2019 genomfördes drygt 
10,6 miljoner resor med tåg och buss i Kronoberg, 
vilket är en ökning med över två procent jämfört med 
2018. Sett i det längre perspektivet är det framförallt 
resandet med stadsbuss och tåg som bidragit till den 
positiva resandeutvecklingen. 

Marknadsandelen beskriver andelen resor som sker 
med kollektivtrafik av alla resor med motorfordon. Un-
der de senaste åren har marknadsandelen i Kronobergs 
utvecklats positivt och uppgick 2019 till 14 procent. 
Trots den positiva utvecklingen finns det en stor poten-
tial att öka marknadsandelen då bara drygt var sjunde 
resa görs med kollektivtrafik.

Nöjdheten bland kunder och allmänhet mäts via 
den branschgemensamma Kollektivtrafikbarometern. 
Under 2019 var 70 procent av kunderna nöjda med 
Länstrafiken Kronoberg, av allmänheten var 60 procent 
nöjda. Kollektivtrafikbarometern mäter också andelen 
som anser att det är enkelt att resa med kollektivtrafik  
– i Kronoberg tycker 80 procent att det är enkelt.

Den kollektivtrafik som utförs av Serviceresor har de 
senaste åren utvecklats i lite olika riktningar. Närtrafik 
har ökat antal resor med runt 35 procent, men det 
sammanlagda antalet resor uppgår dock enbart till 
drygt 11 500. Merparten av resorna med närtrafik sker 
i Ljungby kommun. Även kostnaden för denna trafik 
har ökat under de senaste åren, från dryga 1,4 miljoner 
kronor år 2015 till 2,6 miljoner kronor år 2018. Viss 
del av denna kostnadsutveckling kan dock härledas till 
att systemet för närtrafik har förändrats de senaste åren. 

Gällande utvecklingen för sjukresor och färdtjänst 
har kostnaden ökat markant från 2015 till 2018. För 
sjukresor har kostnaderna ökat med 47 procent, medan 
kostnaderna för färdtjänst ökat med 26 procent. Kostna-
derna för riksfärdtjänst har däremot sjunkit med drygt 
nio procent. Resandeutvecklingen varierar också, sjukre-
sorna har ökat medan både färdtjänst och riksfärdtjänst 
har minskat. Nöjdheten bland kunder mäts via den 
branschgemensamma Anbaro. Under 2019 var 82 pro-
cent av kunderna nöjda med Länstrafiken Kronoberg.

KOLLEKTIVTRAFIKENS  
MÖJLIGHETER OCH  
UTMANINGAR
De senaste åren har Kronobergs kollektivtrafiksystem 
haft en stor resandeökning och marknadsandelen har 
haft en positiv utveckling. För att fortsätta i denna 
positiva riktning finns flera utmaningar och möjligheter 
att arbeta vidare med. 

Påverkan på klimatet är en av vår tids största utma-
ningar och att åstadkomma ett hållbart transportsys-
tem är en nödvändighet. Vägtrafiken har idag en stor 
negativ påverkan på klimatet. Urbanisering och ökande 
transporter leder till ökade utsläpp av växthusgaser och 
en ökad trängsel i städerna, vilket bl.a. påverkar miljön, 
människors hälsa, trygghet och säkerhet. I denna 
utveckling har kollektivtrafiken goda förutsättningar att 
minska såväl negativ påverkan på klimat och hälsa samt 
trängselproblematik. En välfungerande kollektivtrafik 
kan bidra till ett minskat bilberoende, vilket medför en 
ökad marknadsandel. Detta tillsammans med beteen-
depåverkan, energieffektivisering, förändrade miljökrav, 
digitalisering och teknikutveckling är viktiga bestånds-
delar för omställningen till ett mer hållbart samhälle.

De senaste åren har befolkningen vuxit allt snabbare, 
vilket påverkar hela samhället – stora krav kommer att 
ställas på infrastruktur och trafikering även framöver. 
Befolknings-utvecklingen – både till storlek och till 
geografisk fördelning – kommer att påverka kollektiv-
trafikens utvecklingsbehov på olika sätt i olika delar av 
länet. Hur och var vi bor, var vi arbetar eller studerar 
samt var vi spenderar vår fritid påverkar också hur vi 
rör oss. Behovet av kollektivtrafik ser även olika ut be-

roende på vem du är; ålder, kön, funktion och socioeko-
nomi är exempel på aspekter. Idag arbetar, reser och 
studerar människor annorlunda jämfört med förr, vi rör 
oss i större sammanhang och större geografier. Synen på 
pendling och rörlighet på arbetsmarknaden har föränd-
rats i takt med allt större arbetsmarknadsregioner och 
regionförstoring. De administrativa gränserna har inte 
samma betydelse längre, utan människor rör sig dag-
ligen långa sträckor och över länsgräns för arbete och 
studier. Människan lever också längre och beroende på 
hur frisk en håller sig kan det få olika påverkan på de 
olika formerna av kollektivtrafik. Detta gäller även för 
människors vanor och i viss mån beteende, de sitter kvar 
upp i åldrarna.

En viktig del i arbetet med att utveckla kollektiv-
trafiksystemet ligger i att förändra synen på kollektiv-
trafiken. Vi behöver skapa ett transportsystem som är 
attraktivt, tillgängligt, enkelt, tryggt och säkert samt 
robust och pålitligt utifrån människors olika förutsätt-
ningar och behov. I detta ligger också behovet av att gå 
bortom tanken om att satsningar på kollektivtrafik görs 
utifrån ekonomiska och ekologiska aspekter. Kollektiv-
trafiken har stora möjligheter att motverka både fysiska 
och sociala barriärer om den utformas utifrån sociala 
aspekter. Den kan bidra till att motverka skillnader 
mellan samhällsgrupper och socialt utanförskap genom 
att skapa större tillgänglighet i samhället.

Dessa samhällsutmaningar är stora och utmanande, 
men genom att använda kollektivtrafiken som ett verk-
tyg för stärka en hållbar utveckling kan vi arbeta med 
att vända utmaningarna till möjligheter som leder till 
hur vi vill att Kronobergs län och kollektivtrafiken ska 
se ut efter år 2030.
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MÅL FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKEN

MÅLMODELL
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande målbild är att i Gröna Kronoberg är 
kollektivtrafiken en naturlig del av våra öppna och hållbara livsmiljöer. De strategiska 
områdena och målen i programmet är formulerade för att bidra till uppfyllelsen av 
målbilden, som i sin tur är formulerad för att peka mot målbilden i den regionala 
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg. 

Programmets mål bidrar också till de nationella trans-
portpolitiska målen och miljömålen samt siktar mot 
de storregionala mål som är gemensamt formulerade 
av Regionsamverkan Sydsverige. På internationell nivå 
bidrar trafikförsörjningsprogrammet till Agenda 2030.

Utgångspunkten för målmodellen är hållbar ut-
veckling, vilket handlar om att tillgodose människors 
behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina. Region Kronobergs arbete för en hållbar utveck-
ling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och 
varandras förutsättningar. Människan är i centrum, 
ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk 
hushållning är en förutsättning samt ett medel för 
hållbar utveckling.
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Kollektivtrafiken bidrar till social hållbarhet genom att göra samhället tillgängligt för människor i re-
gionens olika delar. Den bidrar till människors hälsa genom bland annat minskade utsläpp. Kollektiv-
trafiken ger också förutsättningar för ökad fysisk aktivitet i form av kombinationsresor med cykel och 
gång. Kollektivtrafiken begränsar även antalet olyckor i transportsystemet. Den bidrar till ekologisk 
hållbarhet genom att möjliggöra människors tillgänglighet med förhållandevis liten miljöpåverkan. 
Kollektivtrafiken bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att skapa tillgänglighet till arbete och studier 
samt genom att underlätta för näringsliv att etablera sig och rekrytera. Den bidrar också till transport-
systemets robusthet.

För att på ett tydligt sätt kunna arbeta mot målbilden är arbetet uppdelat i två strategiska områden:

•	 Attraktiv kollektivtrafik
•	 Klimatsmart och resurseffektiv kollektivtrafik

Målbild och strategiska områden beskriver övergri-
pande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i 
Kronobergs län år 2030. De strategiska områdena 
visar i vilken riktning vi behöver arbeta för att möta de 
utmaningar vi står inför och preciseras i ett antal mål. 
Varje mål kompletteras av en eller flera indikatorer eller 
åtgärder. Syftet med indikatorerna är att ge regionens 
aktörer en övergripande bild om kollektivtrafiken i 
länet utvecklas i önskad riktning och kommer i stor ut-
sträckning från Svensk kollektivtrafiks verktyg Kollek-
tivtrafikbarometern, Barometer för anropsstyrd trafik 
(Anbaro) och FRIDA miljö- och fordonsdatabas samt 
egna mätningar och beräkningar. Åtgärder syftar till 

MÅL – ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

MÅL INDIKATORER SAMT 
BASÅR (2019) ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

ÖKAD NÖJDHET HOS RESE-
NÄRER OCH ALLMÄNHETEN

Nöjd kund (70 %, 82 %)
Nöjd allmänhet (60 %)

Kollektivtrafikbarometern  
och Anbaro

Jag kan lita på att jag kommer 
fram i tid om jag reser med 
kollektivtrafik (52 %)
Kom du fram i tid (95 %)
Punktlighetsmätningar

Kollektivtrafikbarometern, 
Anbaro och punktlighetsmät-
ningar

ÖKAD TRYGGHET I KOLLEK-
TIVTRAFIKEN SAMT PÅ VÄG 
TILL OCH FRÅN DEN

Det känns tryggt att resa med 
kollektivtrafik (72 %)
Tryggheten generellt (84 %)

Ta fram en förklaring och 
eventuell mätmetod för trygg 
på väg till/från kollektivtra-
fiken

Kollektivtrafikbarometern  
och Anbaro

Det är enkelt att resa med 
kollektivtrafik (82 %)
Det är enkelt att få informa-
tion inför resan (82 %)
Det är enkelt att köpa biljetter 
och kort (80 %)
För de flesta resor jag gör, vet 
jag hur jag kan åka kollektivt 
(64 %)

STÄRKT TILLGÄNGLIGHET I 
LÄNET TILL SERVICE, FRITID, 
ARBETE OCH STUDIER

Högst 1,5 som restidskvot med 
buss i kollektivtrafikstråk och 
0,8 med tåg mellan kommu-
nernas huvudorter

Hållplatser med minst 4000 
påstigande per år ska tillgäng-
lighetsanpassas och underhållas 
enligt hållplats-handbokens 
prioriteringar

Beräkningar internt hos 
regionala kollektivtrafikmyn-
digheten

Avgångstiderna passar mina 
behov (43 %)

Utveckla flexibla kollektivtra-
fik- och trafiklösningar i länets 
glesa miljöer och landsbygder

Kollektivtrafikbarometern

Bostäder i kollektivtrafiknära 
lägen (82,7 % - 2017) Statistiska Centralbyrån

STÄRKT TILLGÄNGLIGHET 
TILL SYDSVENSKA TILLVÄXT-
MOTORER OCH REGIONALA 
KÄRNOR SAMT KÖPENHAMN

Restider och restidskvoter 
enligt Regionsamverkan Syd-
sveriges positionspapper för 
kollektivtrafik (målår 2040)

Ökat utbud i kollektivtrafiken 
samt fortsatt samverkan i RSS 
och andra relevanta nätverk

Beräkningar internt hos 
regionala kollektivtrafikmyn-
dighetenIntegrerade biljettlösningar i 

Sydsverige

FIGUR 9. TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMETS MÅLMODELL, BESTÅENDE AV EN 
ÖVERGRIPANDE MÅLBILD OCH TVÅ STRATEGISKA OMRÅDEN. 

material (av olika slag) som ska tas fram, verktyg som 
ska användas, arbete som ska göras kontinuerligt eller 
fysiska åtgärder i infrastrukturen.

Enligt kollektivtrafiklagen ska ett trafikförsörj-
ningsprogram följas upp årligen. Denna uppföljning 
görs genom årlig måluppföljning samt rapportering 
till Transportstyrelsen under första halvåret av den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. All uppföljning 
och rapportering av mål, indikatorer och åtgärder i 
trafikförsörjnings-programmet kommer i möjligaste 
mån att beskrivas uppdelat på kön och åldersgrupper. 
Uppföljningen kommer även att ta hänsyn till de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

STRATEGISKT OMRÅDE  
– ATTRAKTIV  
KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: TRYGGT OCH ENKELT, TILLGÄNGLIGT 
OCH INKLUDERANDE, PÅLITLIGT

Att utveckla en attraktiv region handlar om att skapa 
goda förutsättningar för regional utveckling, ett bra och 
fungerande vardagsliv för invånarna i regionen samt 
att det finns och utvecklas livsmiljöer där man mår bra 
och känner sig trygg. Då behövs en god tillgänglighet 
i form av hållbara lösningar för kommunikation, 
infrastruktur och service i länet samt över länsgräns. 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och 

jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, 
studier, service, fritid och rekreation för regionens  
invånare och besökare utifrån deras olika behov  
och förutsättningar.

Det är viktigt att kollektivtrafiken upplevs som 
attraktiv, trygg och tillgänglig så att människor vill och 
vågar åka kollektivt oavsett trafikslag och tid på dygnet. 
Viktiga faktorer som påverkar trygghet är utformning 
av den fysiska miljön, information och närvaro av 
andra människor. En förutsättning för att få fler att 
välja kollektivtrafiken istället för bilen är att de kan och 
vill resa kollektivt. God tillgänglighet för resenärer med 
funktionsvariation, äldre och barn bidrar till ökad rörelse-
frihet och möjligheten att kunna leva självständigt.

STRATEGISKA OMRÅDEN:

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: 

TRYGGT OCH ENKELT 
TILLGÄNGLIGT OCH INKLUDERANDE 

PÅLITLIGT

KLIMATSMART OCH 
RESURSEFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

LEDORD: 
HÅLLBART RESANDE

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
HÅLLBAR EKONOMI

I GRÖNA KRONOBERG ÄR 
KOLLEKTIVTRAFIKEN EN 

NATURLIG DEL AV VÅRA ÖPPNA 
OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER
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STRATEGISKT OMRÅDE  
– KLIMATSMART OCH  
RESURSEFFEKTIV  
KOLLEKTIVTRAFIK
LEDORD: HÅLLBART RESANDE, MINSKAD  
KLIMATPÅVERKAN OCH HÅLLBAR EKONOMI

Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn måste 
minska, vilket kommer kräva kraftfulla åtgärder i form 
av mer energieffektiva fordon och att andelen hållbara 
bränslealternativ ökar. Det handlar också om att satsa 
på att öka klimatsmarta alternativ. Fler resor behöver 
ske kollektivt och det behöver vara enkelt att välja gång 
och cykel där det är möjligt. 

Det är en stor utmaning och en avgörande fram-
tidsfråga för Kronoberg att öka det hållbara resan-
det. Kollektivtrafiken måste utvecklas i åtminstone 
samma takt som befolkningsutvecklingen och att hela 
transportsystemet planeras för att kollektivtrafikens 
marknadsandel på sikt ska kunna öka. Om fler ska 
välja kollektivtrafiken istället för bilen måste de både 
kunna och vilja resa kollektivt.

Kollektivtrafiksystemet ska vara klimatsmart och 
resurseffektivt, vilket skapar nytta för såväl miljö som 
resenärer och region på ett för samhället hållbart sätt. 
Det handlar om att tillhandahålla en kollektivtrafik 
som hushåller med naturens och samhällets resurser. 

MÅL – KLIMATSMART OCH RESURSEFFEKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

MÅL INDIKATORER ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING

KOLLEKTIVTRAFIKENS KLI-
MATPÅVERKAN SKA MINSKA

100 procent förnybara drivme-
del i den upphandlade trafiken
Ökad energieffektivitet (kWh/
pkm) – max 0,10 kWh/pkm 
för el, 0,28 kWh/pkm för 
biogas, 0,17 kWh/pkm för 
HVO/RME
Minskade koldioxidutsläpp  
(g CO2/pkm) – max 7 g 
CO2/pkm

Miljö- och fordonsdatabasen 
FRIDA

ÖKAT HÅLLBART RESANDE 
– MED KOLLEKTIVTRAFIK, 
CYKEL OCH GÅNG

Färdmedelsfördelning
Genomföra en uppdaterad 
resvaneundersökning (RVU) 
för länet

Resvaneundersökning vart 
tionde år

Resandeökning i relation till 
målbild för kollektivtrafikens 
marknadsandel 2030

Resandestatistik

KOLLEKTIVTRAFIKENS 
MARKNADSANDEL SKA ÖKA 
TILL MINST 16 PROCENT 2030

Kollektivtrafikens marknads-
andel (av det motoriserade 
resandet) Kollektivtrafikbarometern

Delmål 2025 – 15 % mark-
nadsandel.

TRAFIKINTÄKTERNA SKA 
UTGÖRA CIRKA 50 PROCENT 
AV TRAFIKKOSTNADERNA 
AV DEN ALLMÄNNA KOLLEK-
TIVTRAFIKEN I KRONOBERG

Självfinansieringsgrad Länstrafiken Kronobergs 
årsberättelse

DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIV-
TRAFIKEN SKA PLANERAS 
OCH UTFÖRAS FÖR EN 
ÖKAD EKONOMISK RESURS-
EFFEKTIVITET

Länstrafiken Kronobergs 
årsberättelse

VID PLANERING, GENOM-
FÖRANDE OCH UPPFÖLJ-
NING SKA SOCIALA, EKOLO-
GISKA OCH EKONOMISKA 
KONSEKVENSER BEAKTAS

Använda SKA-verktyg och 
hållbarhetssäkring

Löpande vid större förändringar, 
exempelvis linjeändringar, 
samt årlig sammanställning.
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STÄLLNINGSTAGANDEN  
FÖR KOLLEKTIVTRAFIKENS 
UTVECKLING

SAMHÄLLET
SAMVERKAN ÄR GRUNDLÄGGANDE  
FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN
Kollektivtrafiken är idag endast delvis samordnad med 
övrig samhällsplanering. Nya etableringar av bostäder, 
handel och verksamheter planeras både i kollektiv-
trafiknäralägen och i lägen utan kollektivtrafik. För 
att skapa ett samhälle med attraktionskraft behövs en 
kollektivtrafik som är attraktiv och resurseffektiv, och 
därför är samverkan nödvändig. 

Kollektivtrafiken måste ses i ett större sammanhang 
och Region Kronoberg ska tillsammans med andra 
kommunala, regionala och nationella aktörer verka 
för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll 
vid utveckling av våra samhällen. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av service och 
verksamheter skapar tillsammans med kollektivtrafiken 
en grund för en hållbar region där människor ges goda 
förutsättningar att leva och utvecklas. Kollektivtrafiken 
ska minska transporternas påverkan på miljön samti-
digt som den är välfungerande för de som är beroende 
av den. Detta kräver en samordnad planering och star-
kare koppling mellan det strategiska arbetet på regional 
nivå och kommunernas översiktliga och fysiska plane-
ring – som i Kronoberg benämns som samplanering. 

Region Kronobergs roll är att säkerställa en lång-
siktig kollektivtrafik och skapa en tydlig regional 
grundstruktur för kollektivtrafiken. Staten, genom 
Trafikverket, ska säkerställa att en god infrastruktur 
finns tillgänglig och att satsningar görs utifrån ett sam-
hällsperspektiv. Kommunerna ska säkerställa att infra-
strukturen på det kommunala vägnätet utformas på ett 

sätt som möter kollektivtrafikens behov av framkom-
lighet. Gatunätets utformning är avgörande för vilken 
framkomlighet och utbud som kollektivtrafiken kan ha. 
Bra och fungerande körvägar för busstrafiken, framfö-
rallt där trafikens påverkan är som störst, eftersträvas. I 
vissa fall kan riktade infrastrukturåtgärder såsom priori-
terade körfält för kollektivtrafik eller signalprioritet vara 
alternativ så gör att kollektivtrafiken kan konkurrera 
med bilen. Tidsaspekten är en central del för att kollek-
tivtrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen. 

Det är lika viktigt att kunna ta sig inom Krono-
berg som till angränsande regioner eftersom att alla 
kommuner angränsar till ett annat län och in- och 
utpendlingen är stor i alla relationer. Samverkan mellan 
de sydsvenska regionerna är därför av stor vikt för att 
kunna skapa en kollektivtrafik som är enkel, attraktiv, 
trygg och pålitlig för resenären. Resenären ska inte på-
verkas av administrativa gränser. En gränsöverskridande 
samverkan är viktig både för invånarnas resbehov och 
för samhällsekonomin. En fungerande och gränslös 
kollektivtrafik är grundläggande för att skapa en hållbar 
regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner. De 
som bor på gränsen till andra regioner ska ha möjlighet 
att välja det serviceutbud som ligger närmast bostaden, 
även om det ligger på andra sidan länsgränsen. En 
nära samverkan med de regionala kollektivtrafikmyn-
digheterna och länstrafikbolagen i Blekinge, Halland, 
Jönköping, Kalmar och Skåne är avgörande för att dels 
stärka redan starka relationer, dels skapa nya relationer. 
Region Kronoberg ska tillsammans med grannregioner-
na arbeta utifrån det positionspapper för kollektivtrafik 
som tagits fram av Regionsamverkan Sydsverige och 
som sedan antagits i respektive region.

I detta kapitel beskrivs ställningstaganden för kollektivtrafikens utveckling som 
är viktiga för förverkligandet av intentionerna och målen i trafikförsörjningspro-
grammet. Ställningstagandena handlar om frågor som Region Kronoberg kan 
påverka men inte äger själva, varför samverkan är grundläggande. Det handlar om 
hur olika aktörer i Kronoberg tillsammans ska utveckla och planera kollektivtrafi-
ken för att få bästa möjliga lösningar för våra invånare och besökare.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att skapa en attraktiv och hållbar  
region med goda förutsättningar för ett bra och fungerande vardagsliv, ett trans-
portsystem med mindre miljö- och klimatpåverkan samt ökad tillgänglighet till 
arbete och studier, men också för att nå flera viktiga samhällsmål som en hållbar 
utveckling och en hållbar regional tillväxt. Kollektivtrafiken måste därför utvecklas 
utifrån samhällets, trafikeringens och resenärens perspektiv.
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KOMPLETTERANDE TRANSPORTMEDEL
En tåg- eller bussresa inleds alltid med en annan kor-
tare eller längre resa till en hållplats. I många fall sker 
dessa anslutningsresor till fots eller med cykel, men i 
vissa fall även med bil. Kompletterande transportmedel 
är därför viktiga för kollektivtrafiken och dess utveck-
ling. Utifrån ”hela resan-perspektivet” är det viktigt att 
underlätta för kombinerade resor med gång, cykel, bil 
och kollektivtrafik. Att erbjuda resenärerna attraktiva 
och smidiga helhetslösningar är en nyckel till att få fler 
att använda kollektivtrafiken. Genom samverkan mel-
lan nationella, regionala och kommunala aktörer kan 
man till exempel skapa heltäckande gång- och cykelvä-
gar, bra och säkra cykelparkeringar och pendlarparke-
ringar eller transportnoder med goda servicelösningar 
vid hållplatser. 

TRAFIKERINGEN
LÅNGSIKTIG PLANERING MED  
ETT HELHETSPERSPEKTIV
Kollektivtrafiken i Region Kronoberg ska planeras med 
en långsiktighet och med ett helhetsperspektiv. För att 
länets invånare, kommuner och andra aktörer ska kun-
na planera sin vardag måste kollektivtrafiken vara tydlig 
och långsiktig, den ska inte ändras abrupt. Långsiktig-
heten hör också ihop med investeringar i infrastruktur 
och att de ska bli lönsamma. Samtidigt förändras förut-
sättningar och då måste kollektivtrafiken anpassas och 
utvecklas i takt med detta. Olika linjer och trafikslag 
har ett ömsesidigt beroende, exempelvis genom anpass-
ning av tidtabeller, och om en del av denna helhet tas 
bort får det en påverkan. Trafiksystemet i helhet kan 
få försämrade förutsättningar och därför är det grund-
läggande att analysera hur eventuella förändringar på 
enskilda linjer eller trafikslag påverkar andra delar av 
trafiksystemet. Därför är det viktigt att vid planering, 
genomförande och uppföljning av kollektivtrafiken 
beakta olika sociala, ekologiska och ekonomiska kon-
sekvenser. Region Kronoberg har utvecklat två verktyg 
för att stödja detta arbete: Social konsekvensanalys (SKA) 
i transportplanering och Hållbarhetssäkring.

Även upphandling kan vara ett strategiskt verktyg 
för att skapa hållbara samhällen med långsiktighet och 
ett helhetsperspektiv. Genom att ställa hållbarhetskrav 
kan utvecklingen påverkas i en mer hållbar riktning 
både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det kan till 
exempel gälla krav gällande drivmedel, etiskt och soci-
alt ansvarstagande för leverantörer eller behovsanalyser 
utifrån ett jämställdhets- och resenärsperspektiv.

En viktig förutsättning för utveckling av framtidens 
kollektivtrafik i vår region är de framtida nya stamba-
norna. Den kommer, oavsett dragning eller placering 
av stationslägen, att påverka utvecklingen av såväl 

tåg- som busstrafik. I och med att mycket fortfarande 
inte är beslutat kring dess utveckling och utbyggnad, 
så kommer frågan att vara mer aktuell i kommande 
trafikförsörjningsprogram.

TEKNISK OCH DIGITAL UTVECKLING
Nya innovationer och tekniska lösningar är en viktig 
aspekt att ha med sig in i såväl upphandling av ny 
trafik som vid planering av hållplatser. Nya lösningar 
kan innebära att fler kan arbetspendla kollektivt och 
nyttja den tiden som resan tar för att göra ärenden 
som annars hade tagit en del av fritiden. Det kan också 
innebära smart infrastruktur i syfte att förenkla infor-
mation och biljettköp, realtidsskyltar vid hållplatser 
och pendlarparkering, ladd-infrastruktur för cyklar och 
bilar vid hållplatser, och kombinerade mobilitets- och 
delningstjänster som utvecklas utifrån Kronobergs 
förutsättningar. Utvecklingen av kombinerade mobili-
tets- och delningstjänster kan handla om allt ifrån att 
erbjuda resmöjligheter med flera olika färdsätt till att 
samordning sker mellan olika färdmedels biljettsys-
tem. Med hänseende till den utredning om nationellt 
biljettsystem för kollektivtrafik som tagits fram och ett 
eventuellt införande av ett sådant är samordning mellan 
olika färdmedel på nationell nivå grundläggande. 

Inom transportsektorn pågår även en teknikutveck-
ling både vad gäller fordon, drivmedel och energikällor. 
Inom kollektivtrafiken har stora satsningar på fossilfria 
drivmedel genomförts. Biogas och flytande fossilfria 
drivmedel är idag vanligt förekommande och det pågår 
stora satsningar på att elektrifiera hela trafiksystem, 
ännu främst i stadstrafik. Det finns ett flertal orsaker 
bakom utvecklingen av allt mer elektrifierade trafik-
system, dels att eldrift ger fördelar för städer i form av 
utsläppsfria och tysta fordon med lägre vibrationer, dels 
att biodrivmedel inte bedöms finnas i tillräcklig omfatt-
ning i förhållande till transportbranschens totala behov 
framöver. Fordonen i sig blir mer tillgängliga i den 
upphandlade trafik och inom den särskilda kollektiv-
trafiken kan ett och samma fordon köra olika resenärs-
grupper. I digitaliseringens fotspår pågår även projekt 
kring autonoma fordon på ett flertal platser i landet. 
Framöver kan det mycket väl vara så att kollektivtrafi-
ken på ett eller annat sätt drivs med autonoma fordon.

RESENÄREN
MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA  
KOLLEKTIVTRAFIKEN I KRONOBERG
Utgångspunkten för utveckling och utformning av kol-
lektivtrafiken i regionen är att den ska ske på ett jämlikt 
och jämställt tillvägagångssätt. Det innebär i längden 
att kollektivtrafiken ska vara ett väl fungerade alternativ 
för Kronobergs invånare och besökare, oavsett kön, 

ålder, funktionalitet, nationalitet etc. Kollektivtrafiken 
ska vara tillgänglig för olika behov och hänsyn måste 
tas till att olika grupper reser på olika sätt.

Hela fordonsflottan, både tåg och buss, är idag till-
gänglighetsanpassad, men för att kollektivtrafiken ska 
bli helt tillgänglig för personer med funktionsvariation 
samt barn, unga och äldre krävs fortsatt stora satsning-
ar, framförallt på att tillgängliggöra information på 
olika sätt och tillgänglighetsanpassa hållplatser utifrån 
olika behov. Detta kräver en fortsatt samverkan mellan 
Region Kronoberg, länets kommuner och Trafikverket.

I detta arbete har Region Kronoberg definierat att en 
tillgänglig kollektivtrafik innebär att följande moment 
är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upp-
handlade kollektiv-trafiken:

Planera resan. Det ska vara möjligt för resenärer att 
använda något av de verktyg som finns för att planera 
kollektivtrafikresan innan den genomförs.

Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är 
att resenärer ska komma åt, uppfatta, kunna se, klara av 
och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Försäljnings- 
och informations-platser ska gå att hitta samt vara 
tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Vistas och orientera sig på hållplats. Hållplatser 
ska vara tillgängliga och säkra. Enkla, säkra och trygga 
byten ska eftersträvas på alla hållplatser. Möblering 
och belysning samt vinter-underhåll ska anpassas så 
att vistelsen och orienteringen underlättas för personer 
med funktionsvariation. Resenärer ska kunna ta del av 
information samt eventuell service som erbjuds. 

Ta del av information. Trafikinformation ska anpas-
sas så att resenärer har möjlighet att ta del av informa-
tionen, såväl före som under resan, via någon av de 
olika informationskanaler som finns.

Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av 
fordonet. Det ska vara möjligt för resenärer att ta sig 
ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet på ett 
tryggt och säkert sätt. Resenärer ska kunna ta del av 
information samt eventuell service ombord på fordon. 
Tydligt utmärkta prioriterade sittplatser och rullstols-
platser ska finnas.

För att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken 
framöver bör en inventering av länets alla hållplatser gö-
ras, dels för att uppdatera hållplatsregistret i Rebus med 
information kring utrustning och kategorisering, dels för 
att uppdatera underlaget gällande tillgänglighetsanpass-
ning av hållplatser den kommande programperioden.

EN TRYGG KOLLEKTIVTRAFIK
För att människor ska välja att åka kollektivt är känslan 
av trygghet och säkerhet grundläggande. För att säker-
ställa detta måste resenärens behov vara i centrum vid 
planering och genomförande. Det krävs att hela resan 
är trafikslagsövergripande och sammanhängande så att 
resenären kan känna trygghet och få en positiv upple-
velse av kollektivtrafiken, oavsett ålder, kön, nationali-
tet eller funktionsvariation.

En trygg kollektivtrafik innebär, likt en tillgänglig 
kollektivtrafik, att kunna erbjuda en kollektivtrafik som 
är anpassad till olika behov och olika grupper, att den 
är enkel att förstå och att man kan lita på att den är tid. 
Trygghet är en bred fråga som innefattar allt från själva 
fordonen och dess personal till utformning av hållplat-
ser och dess omgivning.

Ombord på fordonen handlar det om den fysiska 
utformningen, personalens bemötande och arbetsmil-
jö. Detta är frågor som dels lyfts i upphandling av ny 
trafik, men också i det kontinuerliga arbetet under 
avtal. Kameraövervakning är en vanlig åtgärd som finns 
i dagens kollektivtrafik för att öka tryggheten både för 
resenärer och personal.

I den yttre miljön är samverkan med väghållare 
viktig. Dels för att hållplatser ska upplevas som trygga, 
dels för att vägen till och från hållplatsen ska kännas 
trygg och säker. En viktig förutsättning i detta arbete 
är att ha ”hela resan-perspektivet” med sig. Viktiga 
delar i trygghetsarbetet är utformning och belysning på 
anslutande gång- och cykelvägar samt möjligheter att 
parkera sin cykel eller bil tryggt och säkert.
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PLANERINGS- OCH  
GENOMFÖRANDE- 
PRINCIPER FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKENS 
UTVECKLING

PRIORITERADE STRÅK
I Gröna Kronoberg påvisas värdet av en god tillgänglig-
het mellan städerna i Sydsverige, och ett starkt samspel 
mellan dem och deras omland. En förutsättning för 
detta är en välfungerade och robust infrastruktur i såväl 
järnvägsnät som nationellt och regionalt vägnät – det 
vill säga i våra större stråk. I Kronobergs län finns en 
tydlig stråkstruktur och de prioriterade stråken är en 
samling av kommunernas och länets största pendlings-

relationer, befolkningsmängd och utveckling, antal 
resor idag och framtida potential. Stråken bedöms 
viktiga för att knyta samman Kronoberg och regionen 
med grannlänen genom lokala, regionala och storre-
gionala resor samt utveckla attraktiva livsmiljöer med 
god tillgänglighet. Stråken ska bidra till ett samman-
hållet, komplementärt och hållbart transportsystem 
som i sin tur bidrar till ökad tillväxt samt ett funge-
rande och rikt vardagsliv. 

I detta kapitel beskrivs de planerings- och genomförandeprinciper som ligger till 
grund för kollektivtrafikens utveckling och som är viktiga för förverkligandet av 
intentionerna och målen i trafikförsörjningsprogrammet. Planerings- och genom-
förandeprinciperna handlar om frågor som Region Kronoberg själva kan styra 
genom planering och ekonomiska beslut.

FIGUR 10. PRIORITERADE STRÅK PÅ LOKAL, REGIONAL OCH STORREGIONAL NIVÅ.
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Stråken utgör stommen i den regionala kollektivtra-
fiken och präglas av långsiktig planering, vilket ger 
kollektivtrafiken en strukturbildande roll i samhället 
samt att det blir en viktig regional resurs. Såväl buss- 
och tågtrafik har en viktig roll i regionens utveckling 
och för att stärka länets arbetsmarknadsregioner. I 
stråken eftersträvas en renodlad kollektivtrafik byggd på 
tydlighet och enkelhet, både vad gäller tidtabell och val 
av fordon – regionens snabblinjer prioriteras att köra i 
de storregionala och regionala stråken, men också i vis-
sa lokala stråk, för att få ut maximal effekt utifrån både 
miljö och ekonomi. Utbudet i stråken måste utgöra ett 
reellt alternativ gentemot bilen, men utbudet ska också 
balanseras mot efterfrågan samt basutbud. Restider som 
är konkurrenskraftiga gentemot bilen ska eftersträvas, 
dock utifrån vilket resbehov som ska tillgodoses. Även 
utanför de identifierade stråken kommer det att finnas 
kollektivtrafik, men av en annan karaktär och syfte.

Region Kronoberg ser det som prioriterat att arbeta 
vidare med en helhetsöversyn av kollektivtrafiksystemet 
och hur trafikeringen av både prioriterade stråk och 
geografier utanför stråken ska utföras. Detta för att 
skapa ett system som är enkelt, tydligt och attraktivt. 

I stråken bör parallell buss- och tågtrafik som kör vid 
samma tidpunkter utredas noga, då tågtrafik generellt är 
mer kostsamt men samtidigt har en högre kapacitet. Vid 
sådana utredningar är det viktigt att beakta varje specifik 
geografi och demografi samt dess relation till omlandet.

BASUTBUD SKAPAR  
GEOGRAFISK TILL- 
GÄNGLIGHET I LÄNET
Kollektivtrafiken i Region Kronoberg utgår ifrån ett 
basutbud för att säkerställa en god geografisk tillgäng-
lighet och skapa möjligheter för att kunna bo och leva 
i hela Kronoberg. Med basutbud menas det lägsta 
utbud som ska finnas i Kronoberg med avseende till 
platsers storlek eller olika trafikslag. Basutbudet anges 
i dubbelturer och/eller öppettider (dvs. mellan vilka 
tider trafiken bör vara igång). Ett basutbud syftar till att 
skapa dels en regional balans, dels en tydlighet i vilket 
utbud som kan förväntas runtom i Kronoberg. 

Basutbudet beror på befolkningsunderlag. Ju fler 
invånare en ort har, desto mer linjelagd kollektivtrafik. 
Komplettering med närtrafik sker i de område med 
mindre linjetrafik. Basutbudet ger en grund att förhålla 
sig till, men varje plats och stråk behöver analyseras 
både för sig själv och i ett större sammanhang. I analy-
sen är det viktigt att, till exempel, ta hänsyn till om ett 
stråk innehåller viktiga målpunkter och placeringen av 
en plats i förhållande till andra platser. Utifrån efterfrå-
gan kan ett utbud utvecklas utöver basutbudet. 

Basutbudet uppnås i princip redan, i många fall har 
vissa platser ett betydligt högre utbud än vad basutbu-
det anger. I de fall basutbudet inte uppnås bör arbete 
inriktas så att basutbud nås.

BASUTBUD I KOLLEKTIVTRAFIKEN

TRAFIKSYSTEM TÄTORT  
INVÅNARANTAL FÖRUTSÄTTNINGAR VARDAG HELG

REGIONBUSS

Kommunhuvudorter 
och tätorter större än 
3 000 invånare

Öppettider 05 – 22* 06 – 22*

1 000 – 2 999 Dubbelturer 10 3

500 - 999 Dubbelturer 5 + närtrafik närtrafik

200 - 499 Dubbelturer 2 + närtrafik närtrafik

<200

Ytterligare trafik utöver närtrafik 
bedöms utifrån:
• Befolkningstäthet
• Åldersstruktur (ex. andel unga, 

äldre)
• Arbetsplatser (hur många pendlar 

till/från)
• Geografi (i förhållande till andra 

orter, stråk)
• Målpunkter i omgivningarna (ex. 

besöksmål)
• Bilinnehav/körkortsinnehav
• Samordningsmöjligheter med 

andra samhällsutgifter

närtrafik närtrafik

STADSBUSS
Stor linje** Öppettider 05 – 00* 06 – 23*

Liten linje** Öppettider 07 – 20 09 – 19

TÅG
Regiontåg Öppettider med minst timmestrafik 05 – 00 07 – 00

Lokaltåg Öppettider 05 – 23 07 – 22

* Fredagar och lördagar är öppettiderna förlängda till 02 på vissa sträckor

** Stor respektive liten linje baseras på antalet resande
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TÅGSYSTEM MED  
OLIKA ROLLER
En attraktiv kollektivtrafik bidrar till att utveckla länet 
på olika sätt. Men en attraktiv tågtrafik som ska klara 
restidsmålen måste vara snabb och det är svårt att upp-
nå om samma tågtrafik även ska stanna på alla stationer 
längs järnvägen. För att möta de olika behov som finns 
i samhället är det viktigt att erbjuda parallella tågsystem 

med olika hastighet och uppehållsbild som komplette-
rar varandra. På så sätt kan tågtrafiken bidra till att flera 
saker uppnås; Kortare restider, hög kapacitet, tillgäng-
lighet och regional utveckling. 

Genom en struktur för parallella tågsystem, som är 
samstämmigt i hela södra Sverige, kan såväl Regions-
amverkan Sydsveriges mål om restider och olika regio-
nala mål uppnås. Det skapar också förutsättningar för 
att våra stationssamhällen av olika storlek ska utvecklas.

Region Kronoberg ser det som prioriterat att arbeta 
vidare med dessa frågor och vara öppen för att testa på 
nya saker då vårt län har en gles struktur. I genomför-
andet av detta program bör ett fokusområde vara kol-
lektivtrafik i länets glesa miljöer där regionen tittar vidare 
på att utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar 
i länets glesa miljöer och landsbygder samt se över den 
struktur för olika trafikeringsformer som finns idag.

TAKTFASTA TIDTABELLER
Nyttorna med taktfasta tidtabeller i kollektivtrafiken 
är flera. Det skapar fördelar för resenärerna i form av 
att tidtabellen blir lättare att komma ihåg samt att det 
blir lättare att genomföra sammanhängande resor och 
byten. Ett sammankopplat kollektivtrafiksystem, såväl 
buss- och tågtrafik, skapar enkelhet för invånarna. I 
förlängningen ger detta förutsättningar för en hög till-
gänglighet och genomsnittligt kortare restider. Taktfasta 
tidtabeller i kollektivtrafiken ger också generellt sett 
resandeökningar på mellan fem och femton procent.

Utifrån detta arbetar Region Kronoberg med att 
kollektivtrafiken ska ha taktfasta tidtabeller där det är 
lämpligt och fyller en funktion, där det finns efterfrå-
gan och där infrastrukturen medger det. Inriktningen 
baseras på övertygelsen om att ett helt symmetriskt sys-
tem, och därmed en väldigt tydlig och taktfast tidtabell 
med pålitliga bytespunkter, är grunden för att skapa en 
attraktiv och pålitlig kollektivtrafik för resenärerna.

MINSKAD PÅVERKAN  
PÅ KLIMAT OCH MILJÖ
I Gröna Kronoberg har beslut tagits att arbeta för ett 
klimatsmart transportsystem. Utsläpp av koldioxid i 
Kronobergs län från fossila bränslen ska till år 2025 ha 
minskat till 1,5 ton per år och länsinvånare. Utifrån 
detta mål kan kollektivtrafiken göra mycket.

För att minska kollektivtrafikens klimatpåverkande 
utsläpp och buller samt för att öka dess energieffekti-
vitet krävs hållbara drivmedel och olika lösningar för 
olika sorters trafik. Höga kravställningar på dessa frågor 
redan i upphandlingsskedet är ett viktigt verktyg för att 
styra mot hållbarhets-, miljö- och klimatmål. Genom 
att arbeta med frågorna fortlöpande och förbättra 
kollektivtrafikens miljö- och hållbarhetsprestanda finns 
många fördelar att vinna. För att ytterligare minska den 
negativa klimatpåverkan från kollektivtrafiken finns ett 
behov av att arbeta mer aktivt med att reducera koldi-
oxidutsläpp inom hela bränslets livscykel.

All tågtrafik i länet har idag eldrift. Vid utveckling 
av tågtrafiken, exempelvis nya sträckningar, är eldrift 
det naturliga valet. I Älmhult respektive Växjö stads-
trafik är inriktningen att eldrift ska införas efter nästa 
upphandling. El som drivmedel i bussar har utvecklats 

fort de senaste åren och är idag ett reellt alternativ i stä-
der. Eldrift bedöms i dagsläget ha bäst klimatprestanda 
och energieffektivitet samt lägst bullernivåer jämfört 
med andra drivmedel. Drifts- och underhållskostnader 
för eldrift är lägre och sett till hela livscykeln är elbussar 
inte dyrare än andra alternativ. Eldrift bidrar även till 
hälsosammare stadsmiljöer och renare luft eftersom att 
den inte ger ifrån sig utsläpp av kväveoxider och par-
tiklar. Med en kollektivtrafik fri från utsläpp och buller 
öppnas andra möjligheter upp för att skapa hållbara 
stadsmiljöer och nya lösningar i städerna, vilket också 
kan bidra till att kollektivtrafiken stärker sin konkur-
renskraft gentemot bilen. Med hänsyn till att eldrift 
kommer att införas i trafik i länet framöver är det 
viktigt att Region Kronoberg verkar för att elfordons-
batteriernas hela värdekedja är hållbar. Ett första steg är 
att utreda dagens situation utifrån miljöpåverkan och 
hur de mänskliga rättigheterna efterlevs.

I regionbusstrafiken och för Serviceresor kan en mix 
av olika hållbara drivmedel användas i fordonen, allt 
ifrån biogas, flytande biodrivmedel med hållbarhets-
besked (HVO och RME) och el till vätgas i framti-
den. I kommande linjetrafiksupphandling kommer 
kravställningar kring drivmedel, stationeringsort och 
fordonstyp att tydliggöras. Vid nytillkommande trafik 
ska drivmedel väljas utifrån vad som är lämpligast för 
platsen, men också med hänseende till de tre hållbar-
hetsdimensionerna.

Utöver satsningar på hållbara drivmedel arbetar alla 
aktörer inom kollektivtrafiken för att öka resandet och 
beläggningen i fordonen. Användningen av miljöan-
passade fordon och drivmedel i kombination med en 
ökad marknadsandel ökar kollektivtrafikens miljönytta, 
skapar en mer hållbar region och bidrar till ett mer 
klimatpositivt samhälle.

MOBILITY MANAGEMENT 
ÅTGÄRDER
Ett verktyg för att förverkliga de intentioner och mål 
i trafikförsörjningsprogrammet är metoden mobility 
management. Denna metod innefattar åtgärder som 
syftar till att påverka attityd och beteende och främja 
ett hållbart resande. Åtgärder kan användas i strategiskt 
syfte för att skapa högre och bättre nyttjandegrad av be-
fintlig infrastruktur, minska biltrafik och öka resandet 
med kollektivtrafik. Påverkan på allmänhetens attityd 
och beteende i förhållande till kollektivtrafiken kan 
göras genom information, kommunikation och samver-
kan mellan aktörer. Strategiska insatser enligt metoden 
kan betraktas som ”mjuka” värden kan och som ett 
kostnadseffektivt komplement till ”hårda” insatser 
som exempelvis förändring i utbud i kollektivtrafiken. 
Metoden kan även användas vid planering för större 
förändringar i infrastrukturen för att effektivt hantera 

FIGUR 11. PRINCIPER FÖR PARALLELLA TÅGTRAFIKSYSTEM I SÖDRA SVERIGE FRAMTAGET  
INOM KOLLEKTIVTRAFIKSAMARBETET I REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE.

Snabbtåg:  Stannar i större städer, tåg för 250-320 km/tim, mycket hög komfort för resor >2 timmar
Storregiontåg: Stannar på stora stationer, tåg för 200-250 km/tim, hög komfort för resor 1-2 timmar
Regiontåg: Stannar på regionalt stora stationer,  tåg för 180-200 km/tim, normal komfort för resor 30-60 min
Lokaltåg: Stannar på alla stationer, tåg för 160-180 km/tim, komfort för resor 15-60 min 
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Parallellt med tågsystemen i Kronoberg går också 
snabbtåg, kommersiella fjärrtåg som kopplar upp länet 
med resten av Sverige och kontinenten. Dess närvaro i 
länet är viktig för att skapa tillgänglighet nationellt och 
internationellt. 

TILLGÄNGLIGHET I  
LÄNETS GLESA MILJÖER
Närtrafik finns i de mer glesa miljöerna av länet där det 
inte finns kollektivtrafik och är till för att ge en ökad 
trygghet och flexibilitet. Trafiken finns för de invånare 
som har långt till närmaste hållplats och kör till håll-
platser i anslutning till olika former av samhällsservice. 
Trafiken är områdesindelad utifrån kommun och i vissa 
fall utifrån mindre kommundelar.

Det finns en utmaning i att kollektivtrafikförsörja 
länets mer glesa miljöer, framför allt utanför peaktid 
och på helger. Den grundläggande tanken för Krono-
bergs kollektivtrafik är att fortsätta skapa ett system 
uppbyggt kring våra stråk med bra utbud som i sin 
tur är sammankopplat till transportnoder med goda 

bytesmöjligheter. En transportnod innebär en håll-
plats med utökade möjligheter till resande i form av 
ett bra utbud, både vad gäller avgångar och linjer, 
olika former av service, parkering och god uppkopp-
ling till ett gång- och cykelvägnät där det är möjligt. 
En transportnod kan ligga inne i en tätort, men också 
ute i mer glesa miljöer där exempelvis flera stråk möts 
– grundtanken är transportnoder är att fånga upp ett 
större befolkningsunderlag.

Den tekniska och digitala utveckling som sker nu 
öppnar upp för nya möjligheter i länets glesa miljöer 
och landsbygder. Exempelvis kan man genom kombi-
nerade mobilitetstjänster koppla samman närtrafik och 
vanlig kollektivtrafik med andra former av transport-
lösningar. Genom att utgå ifrån transportnoder kan 
man samla olika lösningar och service på en och samma 
plats, till exempel en hållplats, pendlarparkering för 
bil och cykel, autonom skytteltrafik, delningssystem 
och kommersiell service. Med olika lösningar utifrån 
olika platsers förutsättningar kan tillgängligheten med 
kollektivtrafik i mer glesa miljöer öka. 
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störningar och påverka resandemönstret på kort och 
lång sikt. Region Kronoberg har lång erfarenhet av att 
arbeta med mobility management och har exempel-
vis genomfört projekt som Hållbar mobilitet i gröna 
Kronoberg (2018-2021) som riktade sig mot företags-
genererade resor som arbetsresor, besökares resor samt 
godstransporter. Syftet med projektet var att denna typ 
av resor ska generera minskad klimatpåverkan och öka 
resandet med kollektivtrafiken. Mobility management 
åtgärder bör betraktas som en viktig del i arbetet för att 
uppnå målsättningarna i trafikförsörjningsprogrammet.

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Särskild kollektivtrafik är Region Kronobergs benäm-
ning på det som på nationellt plan kallas för särskilda 
persontransporter. Den särskilda kollektivtrafiken ska 
sträva efter att spegla den allmänna kollektivtrafiken 
utifrån rimlighet och möjlighet, men med stor hänsyn 
till resenärens behov utifrån rättigheter i lagstiftning. 
Den särskilda kollektivtrafiken ska komplettera den 
allmänna kollektivtrafiken och ska vara tillgänglig för 
personer som av olika anledningar inte kan resa med 
den allmänna kollektivtrafiken. Dessa resor skapar 
förutsättningar för personer med funktionsvariation att 
på lika villkor kunna arbeta, studera och delta i olika 
aktiviteter i samhället.

Enligt gällande regelverk gäller att en färdtjänstresa 
får vara max tio mil fågelvägen från folkbokföringsad-
ressen både inom och utanför Kronobergs län, för resor 
därutöver gäller riksfärdtjänst. Priset för färdtjänstresa 
beror på resans längd, resenärens ålder och när resan 
bokas. För de som regelbundet reser till arbete, studier 

eller aktiviteter finns möjlighet att resa med ett specifikt 
periodkort. Detta gäller endast mellan angivna adresser 
och max två enkelresor per dag. Priset för riksfärd-
tjänstresa beror på resans längd och är densamma i hela 
Sverige. Vid resor i den allmänna kollektivtrafiken får 
ledsagare åka med kostnadsfritt.

Målsättningen är att erbjuda en färdtjänstverksamhet 
som är trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv. Trygghet 
och hög kvalitet är alltid viktiga faktorer, men generellt 
sett har resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken ett 
större behov av trygghet, säkerhet och enkelhet då olika 
former av funktionsvariationer och ålder kräver detta.

Den särskilda kollektivtrafiken som Region Krono-
berg ansvarar för bygger på effektivt resursutnyttjande 
där trafikplanering och fordonsdirigering hanteras av 
en samlad trafikledning. Resor ska i den mån det går 
samordnas, dock med beaktande av gällande regelverk 
avseende restider och utifrån resenärens villkor. Genom 
samordning av resor och överflyttning av resenärer från 
färdtjänst och sjukresor till en tillgänglighetsanpassad 
allmän kollektivtrafik skapas också miljöfördelar genom 
minskad trafik. 

Antalet äldre i Kronoberg kommer framöver att 
öka, vilket i kombination med att människan lever allt 
längre kommer att innebära en ökad belastning på färd-
tjänsten. Utvecklingen behöver mötas med en fortsatt 
tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess 
infrastruktur, samt en ökad samverkan mellan olika ak-
törer inom region, kommun och intresseorganisationer. 
Det görs därför årliga satsningar på tillgänglighetsan-
passningar i kollektivtrafiken för att på lång sikt minska 
behovet av färdtjänst.
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UTVECKLING AV  
KRONOBERGS  
KOLLEKTIVTRAFIK

2021 – 2025
Flera stora satsningar på Kronobergs kollektivtrafik fö-
reslås på kort sikt, det vill säga fram till år 2025. Många 
av dem är redan beslutade och pågår, medan andra är 
nya förslag utan beslut.

•	 Kollektivtrafik i glesa miljöer
I genomförandefasen av detta program är länets glesa 
miljöer ett fokusområde som måste utredas närmare. 
För att utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklös-
ningar som behövs för att minska bilåkandet även i 
glesa miljöer behöver möjliga åtgärdsförslag identifieras, 
utredas och kostnadsberäknas. I nuläget är transportno-
der en möjlig åtgärd att gå vidare med, men det kan 
också finnas andra som Region Kronoberg ännu inte 
identifierat. 

•	 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser
Genom statsbidrag och kommunal finansiering till-
gänglighetsanpassas länets hållplatser med över 4000 
påstigande per år kontinuerligt. Arbetet med detta 
beskrivs mer ingående i trafikförsörjningsprogrammets 
tillhörande hållplatshandbok.

•	 Upphandling av stads- och regionbusstrafik i 
hela Kronoberg

Arbetet med upphandling av ny linjetrafik, det vill säga 
stads- och regionbusstrafik, i hela länet samt till våra 
grannlän pågår. I detta planeras bland annat för fler 
och nya fordon, elektrifiering av all stadstrafik, biogas 
i de större regionbussdepåer och en varsam översyn av 
linjenätet i Växjö stad. 

•	 Stadstrafik i Ljungby
Under 2020 har en utredning av möjligheter och 
förutsättningar för kollektivtrafiklösning i Ljungby stad 
färdigställts. Huvudsakligen beskrivs förutsättningarna 
för en stadsbusstrafik i Ljungby. En arbetsgrupp mellan 
region och kommun har skapats för att arbeta vidare 
med en mer konkret planering av hur en stadsbusstra-
fik i Ljungby skulle kunna se ut. Om sådan trafik ska 
startas krävs en särskild upphandling av denna.

•	 Upphandling av Krösatågstrafik samt nya fordon
Arbetet med upphandling av ny Krösatågstrafik samt 
nya fordon pågår, i denna upphandling ingår också 
byggnation av en ny depå. Krösatågstrafiken utgör en 

För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets målsättningar, och i längden skapa 
ett mer hållbart samhälle, behöver stora satsningar göras i såväl kollektivtrafiken 
som i infrastrukturen. Med tanke på att Kronoberg har en så pass stor inpendling 
från våra grannlän behövs en robust och bra kollektivtrafik och infrastruktur. Am-
bitionen är att med utgångspunkt i det befintliga kollektivtrafikutbudet utveckla 
trafiken, såväl utbud som trafiklösningar, och tillhörande infrastruktur. Kollektiv-
trafiken ska anpassas i den takt som bedöms nödvändig för att tillgodose befintli-
ga resenärers nuvarande och framtida behov samt för att attrahera nya resenärer. 
Kollektivtrafiken har en stor samhällsnytta, samtidigt är det av vikt att kollektiv-
trafiken utvecklas utifrån vad som är ekonomiskt möjligt.

Satsningar på kort sikt utgår från de beslutade åtgärder som finns i Nationell 
plan för transportsystemet (2018 – 2029) och Länstransportplanen (2018 – 2029). 
Föreslagna satsningar tar däremot inte hänsyn till regionens årliga budget, utan 
Regionfullmäktige avgör genom årliga beslut vilka av de föreslagna satsningar-
na som genomförs och när i tiden. Satsningar på lång sikt tar varken hänsyn till 
beslutade infrastrukturåtgärder eller budget, utan ska ses som nödvändiga åtgärder 
för att uppnå de mål som finns i detta trafikförsörjningsprogram, för att skapa en 
attraktiv region samt bidra till att beslutade internationella, nationella och regionala 
mål uppnås.

Det är också viktigt att poängtera att de satsningar som föreslås, både på kort 
och lång sikt, kräver samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell 
nivå för att kunna genomföras fullt ut. 
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viktig del av det lokala tågsystemet i Kronoberg samt 
kopplar ihop oss med våra grannlän Jönköping och 
Skåne. Hela den gemensamma upphandlingen inne-
fattar 30 nya fordon och kommer att stärka det lokala 
tågsystemet med snabbare resor. Nya fordon och depå 
beräknas kosta 20 miljoner kronor mer per år än nuva-
rande kostnad.

•	 Markarydsbanan
Pågatågstrafiken mellan Hässleholm och Markaryd 
förlängs till Halmstad med stopp i Knäred och Veinge, 
vilket skapar starkare koppling till städer längs med 
Västkustbanan från sydöstra Kronoberg samt till våra 
grannlän Halland och Skåne. Markarydsbanan fyller en 
viktig funktion för det lokala tågsystemet i Kronoberg 
och har även en nationell funktion som omledningsba-
na för Västkustbanan. Trafikeringen som föreslås för-
utsätter infrastrukturella investeringar: Nytt mötesspår 
i Knäred för att möjliggöra framtida timmestrafik på 
hela sträckan, nya stationslägen i Veinge och Knäred, 
kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan samt 
åtgärder på Halmstad bangård.

•	 Ny Krösatågstrafik Växjö - Emmaboda
Under denna period planerar Trafikverket att börja byg-
ga om Rv 25 och trafikplats Fagrabäck. Byggnationen 
är omfattande och även om det kommer att byggas 
omledningsvägar så kommer arbetet att leda till stora 
störningar under flera år. Som en ”Mobility manage-
ment-åtgärd i byggskede”, men också som ett test av 
marknadens intresse, bör lokaltåg trafikera sträckan 
Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer i peaktider, 
dvs. två dubbelturer på morgonen och två dubbelturer 
på eftermiddagen. Trafikupplägg håller på att utredas, 
men ett möjligt upplägg är dock att Krösatågstrafiken 
Karlskrona-Emmaboda förlängs till Växjö. En fördel 
med ett sådant upplägg är att det skapas en ny direkt-
förbindelse mellan de två sydsvenska tillväxtmotorerna 
Karlskrona och Växjö. Denna satsning kräver beslut om 
allmän trafikplikt mellan Växjö och Emmaboda. 

2026 – 2030
Under perioden 2026 – 2030 kommer eventuellt ett 
nytt akutsjukhus i Växjö att färdigställas i området 
Räppe, drygt fyra kilometer från stadens stadskärna. 
Detta medför behov av satsningar på såväl kollektiv-
trafik som infrastruktur, dock finns inga slutliga beslut 
kring investeringar. 

•	 Förändringar i stads- och regionbusstrafikens 
linjenät

Ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö kommer att behöva 
trafikförsörjas med buss, vilket har påverkan på dagens 
linjenät i både stads- och regionbusstrafiken. Förutsätt-

ningar och behov utreds nu, men förändringar kommer 
att ske vad gäller utbud, linjesträckningar och infra-
struktur för att skapa goda kollektivtrafiklösningar för 
såväl arbetspendling som besöksresor samt för de som 
reser förbi platsen. 

•	 Fordonsupphandling Öresundståg
Öresundstågstrafiken fyller en viktig funktion för det 
regionala tågsystemet i Kronoberg och södra Sverige 
genom att möjliggöra längre och snabbare resor, vilket 
skapar en starkare koppling till våra grannregioner. 
Under perioden 2026 – 2030 ska nya fordon till Öre-
sundstågen att upphandlas och förberedelser för detta 
är uppstartade genom att se över vilka alternativ som 
finns för nästa generation Öresundståg. Detta kommer 
att stärka det storregionala och regionala tågsystemet än 
mer med snabbare resor.

•	 Tågstation i Räppe som trafikeras  
med tjugominuterstrafik

I och med det nya sjukhusets placering finns det ett 
behov av att trafikförsörja med tåg, främst med det 
lokala tågsystemet. Detta kräver en ny tågstation i 
Räppe samt att det lokala tågsystemet trafikerar statio-
nen med tjugominuterstrafik för att säkerställa att både 
arbetspendling och besöksresor fungerar utifrån olika 
förutsättningar och behov. Beräknad kostnad ligger i 
nuläget på 70 – 100 miljoner kronor. 

•	 Krösatåg österut
Krösatågstrafiken utgör en viktig del av det lokala 
tågsystemet i Kronoberg och genom att börja trafikera 
sträckan österut från Växjö kompletteras det regionala 
tågsystemet, vilket möjliggör nya stationer och utökad 
trafikering längs sträckan mot Kalmar/Karlskrona. 
Detta skulle skapa goda förutsättningar för att stärka 
möjligheterna till att arbets- och studiependla mellan 
de tre större orterna i sydöstra Sverige samt förbättra 
tillgängligheten till olika besöksmål. Upplägg är under 
utredning. Denna satsning kräver beslut om allmän  
trafikplikt mellan Växjö och Emmaboda. En viktig 
del av denna satsning är att knyta samman Jönköping 
– Kalmar/Karlskrona och koppla an till eventuella 
stationer för nya stambanor i Jönköpings län.

•	 Förbättrat utbud på lokaltågssystemen
Ett förbättrat utbud på lokaltågssystemen, Krösatåg och 
Pågatåg, både vardag och helger ökar förutsättningarna 
för att skapa en attraktiv region och förbättrad tillgäng-
lighet. Ett förbättrat utbud behövs även för att uppnå 
basutbudet. Utvecklingen är relativt dyr då antalet re-
senärer vid dessa tidpunkter vanligtvis är få, men dessa 
avgångar har en stor betydelse för våra stationssamhäll-
ens utveckling och för regionens invånare samt för att 
uppnå basutbud. Närmare utredning av vilka linjer och 
antal avgångar krävs.

UTBLICK EFTER 2030
Framtidens kollektivtrafik planeras med syfte att skapa 
ett Kronoberg där vi är mindre beroende av bilen ef-
tersom den attraktiva och hållbara kollektivtrafiken har 
en naturlig plats i samhället och i våra vardagsliv. Våra 
städer och stationssamhällen växer i och kring en stark 
stråkstruktur med en god kollektivtrafik. Våra lands-
bygder och glesa miljöer drar nytta av stråkstrukturen 
genom bland annat transportnoder och kompletterar 
städer och samhällen, vilket skapar olika livsmiljöer 
som är attraktiva, tillgängliga och hållbara. Genom 
nationell, regional och lokal samverkan har gång, cykel 
och kollektivtrafiken en större marknadsandel mot 
den bilburna trafiken. Teknisk utveckling möjliggör 
förbättrad information, transporter och kombinera-
de mobilitetslösningar. Tillsammans skapas en större 
trygghet och delaktighet för invånarna i länet och 
skapar en plats med öppna och hållbara livsmiljöer som 
är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. 

För att uppnå trafikförsörjningsprogrammets mål 
finns det på längre sikt finns behov av flera stora sats-
ningar, både vad gäller kollektivtrafik och infrastruktur-
åtgärder, som idag saknas beslut om.

Utveckling av kollektivtrafiken efter 2030

•	 Övergripande utveckling av länets  
prioriterade stråk

Efter år 2030 behövs fortsatt stora satsningar för att öka 
det hållbara resandet i vårt län. I många av våra priori-
terade stråk krävs utbuds- och kapacitetsökningar både 
i tåg- och busstrafik, främst i rusningstid men på längre 
sikt utspritt över dagen för att öka länets tillgänglighet. 

Ambition är att utöka storregion-, region- och 
lokaltågstrafiken efter år 2030 för att knyta oss samman 
med våra grannregioner än mer. En viktig del av denna 
satsning är att knyta oss närmare eventuella stationer 
för nya stambanor i Jönköpings län samt att skapa för-
utsättningar för att uppnå de restidsmål som beslutats 
inom Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för 
kollektivtrafik. Dessa restidsmål skapar dock ett behov 
av stora infrastruktursatsningar och investeringar i 
hela Sydsverige. 

FIGUR 12. VISION ÖVER TÅGSYSTEMETS UTBUD EFTER 2030.
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Det finns också ett behov av att utreda nya och mer 
kapacitetsstarka lösningar som kan bli aktuella på lång 
sikt i de stråk där det enbart finns busstrafik. Dagens 
snabblinjer är en bra utgångspunkt i detta arbete, då de 
erbjuder kapacitet. Genom att förstärka, förlänga eller 
addera dem i stråken mot Växjö – Ljungby – Halm-
stad, Växjö – Åseda och Växjö – Tingsryd – Ronneby 
kan även dessa relationer stärkas. På sikt kan parallella 
bussystem skapas i de stråk där det finns ett underlag. 

Satsningar infrastruktur:

•	 Dubbelspår Alvesta – Växjö
Järnvägen mellan Alvesta – Växjö är en av de hårdast 
belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige idag och det 
finns en ambition att ytterligare öka såväl region- som 
lokaltågstrafiken samt bygga en ny station vid det nya 
akutsjukhuset. Sträckan är södra Sveriges ”getingmidja” 
där trafik inte bara inom Kronoberg passerar utan även 
till och från Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Göta-
land och Skåne. Därför är dubbelspår på denna sträcka 
av stor vikt för hela södra Sverige och behöver finns 
med i kommande nationell plan för transportsystemet.

•	 Sydostlänken
I gällande nationell plan för transportsystemet finns 
Sydostlänken med som objekt. Befintlig bana mellan 
Älmhult och Olofström rustas upp och elektrifieras, 
och ny bana byggs mellan Olofström och Blekinge 
kustbana för att förbättra för godstrafiken och skapa 
bättre förutsättningar för näringslivet i regionen samt 
för att fungera som omledningsbana. Frågan om att 
även öppna upp för persontrafik på sträckan har väckts 
från grannregionerna vilket för Kronobergs del skulle 
innebära en ökad potential till arbets- och studiepend-
ling till länet, och delfinansiering av tågtrafik. Vidare 
utredning behövs med avseende på potential, genom-
förbarhet och trafikeringskostnader.

•	 Nya stambanor
Det finns ett stort behov av att bygga ut det svenska 
järnvägssystemet, mycket på grund av hård belastning 
på såväl Södra som Västra stambanan. Nya stambanor, 
med höghastighetståg, tillför betydande kapacitet i 
Sveriges järnvägssystem samtidigt som de förbinder 
närliggande regioner ytterligare med varandra och med 
storstadsområdena. 

Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för resenärer, 
men också för näringsliv. Kortare restider skapar nya 
möjligheter att pendla, studera och arbeta. Genom att 
kapacitet frigörs på befintligt järnvägssystem möjliggörs 
fler godstransporter på järnväg. Genom ökad tillgäng-
lighet och nya reserelationer förbättras förutsättning-
arna för starka arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling, samtidigt som hållbara resor och transpor-
ter främjas. 

Etableringen av nya stambanor med nya stationer 
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens 
uppbyggnad på ett betydande sätt. Behovet av att knyta 
samman de nya stambanorna och dess stationer med 
trafiksystemet i Kronoberg kommer att betyda genom-
gripande förändringar både för tåg- och busstrafiken.

Övrigt:

•	 Autonoma fordon
Självkörande fordon kan inom en snar framtid vara en 
del av kollektivtrafikens vardag och få en stor betydelse, 
kanske främst i hur Kronoberg skulle kunna arbeta 
med kollektivtrafiken i sina glesa miljöer. På sikt skulle 
man kunna erbjuda fler och flexibla kollektiva kom-
munikationslösningar, både inom den allmänna och 
särskilda kollektivtrafiken. Det finns exempelvis en 
potential för autonoma fordon som matartrafik till våra 
starka stråk. Genom att koppla upp mer glesa miljöer 
mot starka kollektivtrafikstråk kan tillgång och tillgäng-
lighet förbättras för alla åldrar.

266



43

ALLMÄN TRAFIKPLIKT 
RESPEKTIVE  
KOMMERSIELL TRAFIK

ALLMÄN TRAFIKPLIKT
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan besluta 
om allmän trafikplikt för att säkerställa sådan trafik 
som anses nödvändig och som inte bedöms komma till 
stånd i önskvärd omfattning utan att trafiken upp-
handlas och bedrivs i offentlig regi av regionen. Beslut 
om allmän trafikplikt ska ses som ett ansvar gentemot 
Kronobergs invånare att tillhandahålla den beslutade 
kollektivtrafiken.

Kollektivtrafik kräver långsiktighet och är en del av 
samhällsbyggandet som på många sätt påverkar människ-
ors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Region 

Kronoberg kommer att ta ställning till allmän trafik-
plikt efter noggranna överväganden. Beslut om allmän 
trafikplikt fattas löpande, oftast i samband med nya 
trafikupphandlingar varför beslut ska ske i god tid före 
planerad upphandling. Utgångspunkten i bedömning 
av allmän trafikplikt är trafik-försörjningsprogram-
met. När kommersiella möjligheter värderas kommer 
långsiktighet och trafikförsörjningsprogrammets mål 
att vara ett tungt vägande argument. Om regionen i 
sin prövning inte finner att det är sannolikt att öns-
kad trafik kan ske genom kommersiella aktörer (utan 
finansiering från regionen) kommer allmän trafikplikt 
att tillämpas på den aktuella trafiken.

Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Kronoberg enligt lag skapa 
goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik. Sådan trafik bedrivs av 
trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället. Region Kronoberg är positiv 
till kommersiell kollektivtrafik, men vid brist på långsiktighet i de kommersiella 
åtagandena säkras länets medborgare en långsiktig kollektivtrafik genom beslut 
om allmän trafikplikt.

BESLUT GÄLLANDE ALLMÄN TRAFIKPLIKT

TRAFIKSYSTEM STRÄCKA DNR.
PÅGATÅG Markaryd – Hässleholm 16RK1086

PÅGATÅG Markaryd – Halmstad 16RK1086

ÖRESUNDSTÅG Hässleholm – Alvesta – Växjö –Kalmar 18RGK217

REGIONBUSS (SKÅNETRAFIKEN) Älmhult – Skånes länsgräns (linje 562) 19RGK1861

REGION- OCH STADSBUSS Kronobergs län samt länsöverskridande busstrafik  
till grannlänen 20RGK203

KRÖSATÅG Växjö – Osby (– Hässleholm) 20RGK740

KRÖSATÅG Växjö – Rydaholm (– Värnamo – Jönköping) 20RGK740

KRÖSATÅG Växjö – Stockaryd (– Nässjö – Jönköping) 20RGK740
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOMMERSIELL TRAFIK
Kollektivtrafiklagen ger sedan år 2012 kommersiella 
aktörer möjlighet att etablera kommersiell kollektivtra-
fik inom länets gränser. Som regional kollektivtrafik-
myndighet ska Region Kronoberg enligt lagen skapa 
goda förutsättningar för detta. Enligt kollektivtrafikla-
gen ska kommersiella aktörer med tre veckors framför-
hållning kunna starta eller avveckla linjelagd kollektiv-
trafik. Innan kommersiell kollektivtrafik startas ska den 
anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
Kontaktuppgifter för anmälan om kommersiell trafik 
och ett formulär till hjälp vid anmälan finns på Region 
Kronobergs hemsida. Den regionala kollektivtrafik-
myndigheten ska informeras om och när kommersiell 
trafik upphör.

Utgångspunkten är att den kommersiella och den 
upphandlade kollektivtrafiken ska fungera väl till-
sammans och komplettera varandra för resenärernas 
bästa. Den kommersiella kollektivtrafik som bedrivs i 
Kronobergs län idag utgörs av både tåg- och busstrafik 
av fjärrtrafikskaraktär.

TILLGÅNG TILL INFRASTRUKTUR
Inom den regionala kollektivtrafikmyndighetens 
område finns ett stort antal hållplatser, såväl stora som 
små. Tillträde till befintliga och framtida hållplatser 
samt annan offentligt ägd infrastruktur ska behandlas 
konkurrensneutralt. Bedömningen är att det endast på 
ett fåtal platser kan komma att uppstå en konkurrenssi-
tuation mellan kommersiell och allmän kollektivtrafik 
för tillträde till infrastruktur i Kronoberg, vilket medför 
att behovet av en tidsstyrd process för tilldelning av ka-
pacitet inte bör vara så stor. Ifall kapacitetsbrist uppstår 
kallar den regionala kollektivtrafikmyndigheten berörda 
parter för dialog där utgångspunkten är att företräde 
ges utifrån trafikens utbud, kundnytta och funktion. 
Trafik som avser att tillgodose resbehov för arbets- och 
studiependling samt annat vardagsresande värderas högt.
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EKONOMISKA  
FÖRUTSÄTTNINGAR

KOSTNADSUTVECKLINGEN I KRONOBERG
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken i Kronoberg byggts ut kraftigt, vilken har 
medfört ökade ekonomiska åtaganden för Region Kronoberg men också ett ökat resande. 
Den ökande kostnadsutvecklingen av trafiken, vilken även framöver förväntas öka, kommer 
att bli en stor utmaning. Trenden är inte unik för Kronoberg, utan syns i hela Sverige. 

TABELL 1. LINJETRAFIKENS BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING 2014 - 2019 I KRONOBERGS LÄN.
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De senaste åren har intäkterna utvecklats i takt med att kollektivtrafiken har byggts ut, vilket 
innebär att kollektivtrafikens självfinansieringsgrad (trafikintäkternas del av trafikkostnaderna för 
linjetrafiken) har legat stabilt över 50 procent under en längre tid, 2019 var siffran 53,3 procent. 
Under år 2019 uppgick de totala trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken i Region 
Kronoberg till 555,7 miljoner kronor, trafikintäkterna uppgick till 296,2 miljoner kronor. Kost-
naderna för kollektivtrafiken ökar årligen. Detta beror främst på ökade kostnader för den befint-
liga trafiken, investeringar i nya fordon samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna 
för den befintliga trafiken ökar främst genom det index som Länstrafiken Kronobergs trafikavtal 
med trafikföretagen är kopplade till.
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Det finns en ökad efterfrågan på kollektivtrafiken och målen i detta trafikförsörjningsprogram 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Utmaningen ligger i att målen är högt 
satta, vilket ställer krav på prioriteringar kring hur och vad som ska genomföras i förhållande 
till möjlig ekonomi. 

OSÄKERHETSFAKTORER 
KOPPLAT TILL EKONOMIN
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring ekonomi som 
är svåra att förutse framöver. Införandet av ett nytt 
biljettsystem innebär en av de största förändringar som 
gjorts i kollektivtrafiken i Kronoberg på många år. Även 
införandet av nya fordon i länet samt ett nytt sjukhus 
i Växjö är förändringar som på lite längre sikt kan få 
en stor påverkan. Andra faktorer som påverkar är den 
tekniska och digitala utvecklingen av fordon och mobi-
litetstjänster, tillgång till trafiknära depåer, osäkerheter 
kring drivmedelsutvecklingen och priser, framkomlig-
het och utbyggnad av infrastruktur samt osäkerheten i 
hur coronapandemin kan komma att påverka kollek-
tiv-trafiken på lång sikt. Människors vanor kopplat till 
arbete, studier och hur de använder kollektivtrafik har 
förändrats och det är troligt att dessa ändrade vanor 
kommer att bestå i viss mån framöver.

Trots många osäkerhetsfaktorer kring framtiden 
är en utveckling av kollektivtrafiken viktigt för att 
förverkliga intentioner och mål i trafikförsörjningspro-
grammet. Den kommande tioårsperioden innehåller 
stora planerade och föreslagna satsningar i kollektivtra-
fiken och infrastrukturen som tillsammans ämnar bidra 
till att uppfylla de satta målen. 

BERÄKNAD KOSTNADS- 
UTVECKLING FÖR  
KOLLEKTIVTRAFIKEN  
2021 – 2030 
Beräkningen på kostnadsutveckling är gjord utifrån 
prisnivå 2021, med nuvarande gällande fordonsantal 
för kommande trafikavtal samt med ett ytterligare 
uppskattat antal fordon för perioden 2026 och framåt. 
Intäkterna är beräknande utifrån ett normalläge innan 
coronapandemin och uppskattningarna bör därav 
bedömas som osäkra. För beräkningar på tågtrafik är 
utgångspunkten de periodiserade kostnadsberäkningar 
som är gjorda för det tågstrategiska dokumentet som 
biläggs Trafikförsörjningsprogrammet, men bearbetade 
av Länstrafiken Kronoberg.

TABELL 2. LINJETRAFIKENS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD 2014 - 2019 I KRONOBERGS LÄN.
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TABELL 3. PROGNOSTICERAD KOSTNADSUTVECKLING FÖR LINJETRAFIKEN.
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KOSTNADSUTVECKLING STAD-  
OCH REGIONTRAFIK 2021 – 2030 

KOSTNADER BUSSTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE BUSSTRAFIK 378 389 401 413 425 438 451 465 479 493

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 31 50 52 53 55 57 58 60

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 0 0 6 10 14 42 43

SUMMA KOSTNADER 378 389 432 463 477 497 516 536 579 596

   

INTÄKTER BUSSTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE BUSSTRAFIK 153 157 162 167 172 177 182 188 194 199

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 11 17 18 19 19 20 20 21

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 0 0 2 4 5 15 15

SUMMA INTÄKTER 153 157 173 184 190 198 205 213 229 235

   

NETTOKOSTNAD BUSSTRAFIK 225 232 259 279 287 299 311 323 350 361

FIGUR. INTÄKTER, KOSTNADER OCH NETTOKOSTNADER TOTALT FÖR BEFINTLIG BUSSTRAFIK SAMT NYA SATSNINGAR.

KOSTNADSUTVECKLING TÅGTRAFIK 2021 – 2030.
KOSTNADER TÅGTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TÅGTRAFIK 200 206 213 219 226 232 239 246 254 261

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 9 27 33 33 33 34 34 34

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 1 1 11 11 12 13 39 41 41

SUMMA KOSTNADER 200 207 223 257 270 277 285 319 329 336

  

INTÄKTER TÅGTRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TÅGTRAFIK 145 149 154 158 163 168 173 178 183 189

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 3 9 11 12 12 12 12 12

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 4 4 4 5 14 14 15

BEDÖMDA EFFEKTER COVID-19  

SUMMA INTÄKTER 145 149 157 171 178 184 190 204 209 216

NETTOKOSTNAD TÅGTRAFIK 55 58 66 86 92 93 95 115 120 120

FIGUR. INTÄKTER, KOSTNADER OCH NETTOKOSTNADER TOTALT FÖR BEFINTLIG TÅGTRAFIK SAMT NYA SATSNINGAR.

SAMMANFATTAD BERÄKNAD KOSTNADS- 
UTVECKLING ALL LINJETRAFIK 2021 – 2030
Den sammanfattade beräkningen av kostnadsutvecklingen för all linjetrafik i Kronoberg 
innefattar ovan beskrivna beräkningar för respektive trafikslag, inklusive beslutade och 
föreslagna förändringar samt beräknade intäkter. Beräkningarna är tänkta att ge en bild 
av hur kostnadsutvecklingen för kommande tioårsperiod förhåller sig till nuvarande trafik 
och föreslagna satsningar. 

KOSTNADER LINJETRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TRAFIK 578 595 614 632 651 670 690 711 733 754

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 40 77 79 86 88 91 92 94

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 1 1 11 11 18 23 53 83 84

SUMMA KOSTNADER 578 596 655 720 741 774 801 855 908 932

  

INTÄKTER LINJETRAFIK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NUVARANDE TRAFIK 298 306 316 325 335 345 355 366 377 388

BESLUTADE FÖRÄNDRINGAR 0 0 14 26 29 31 31 32 32 33

FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR 0 0 0 4 4 6 9 19 29 30

SUMMA INTÄKTER 298 306 330 355 368 382 395 417 438 451

  

NETTOKOSTNAD LINJETRAFIK 280 290 325 365 373 392 406 438 470 481
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LÄRANDE OCH 
UPPFÖLJNING

Trafikförsörjningsprogrammet, likt den regionala utvecklingsstrategin Gröna 
Kronoberg, har en lärandecykel som syftar till att skapa ett systematiskt lärande. 
Ett systematiskt lärande är viktigt för att kunna bedriva ett resurseffektivt och 
ändamålsenligt arbete. Lärandecykeln är ett verktyg som syftar till att ta ansvar 
samt vara öppna och transparenta. 
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FIGUR 13. LÄRANDECYKEL FÖR TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET.

Regionfullmäktige beslutar om fastställande av tra-
fikförsörjningsprogrammet samt avsätter medel för 
genomförande i samband med det årliga budgetarbe-
tet. Genomförandet av Trafikförsörjningsprogram för 
Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick konkretise-
ras genom Länstrafiken Kronobergs strategiplan och 
verksamhetsplan. Trafikförsörjningsprogrammet följs 
upp genom en årlig måluppföljning samt rapportering 
till Transportstyrelsen. All uppföljning och rapportering 
av mål, indikatorer och åtgärder i trafikförsörjnings-
programmet kommer i möjligaste mål att beskrivas 
uppdelat på kön och ålder. Efter att mål, indikatorer 
och åtgärder följts upp är det viktigt att diskutera 
resultaten. Det är i detta skede som möjligheten finns 
att lära av utvecklingen och dragna slutsatser. I detta 

steg ska även, om det behövs, genomförda åtgärder 
revideras. Innan nya beslut fattas sker återkoppling till 
den politiska nivån, vilken baseras på de lärdomar som 
dragits och diskussioner som förts.

Varje uppföljningstillfälle ger en möjlighet att om-
pröva programmets helhet eller specifika delar, relevans 
och måluppfyllelse utifrån det som händer i omvärlden 
och som kan komma att påverka kollektivtrafiken i Kro-
noberg. En viktig del av analys- och uppföljningsarbetet 
är att sprida den kunskap som tas fram. Region Kro-
noberg kommer därför att arbeta aktivt med att sprida 
lärande inom redan etablerade nätverk och forum.

Vart fjärde år genomförs en aktualiseringsprövning av 
trafikförsörjningsprogrammet. Syftet med aktualitets-
prövningen är att säkerställa strategins fortsatta relevans. 
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BILAGA 1. 
INTERN ANSVARS-  
OCH ROLLFÖRDELNING
Syftet med att tydliggöra Region Kronobergs interna ansvars- och rollfördelning gällande regional 
kollektivtrafik är att dels underlätta i det interna arbetet samt kontakt med externa aktörer, dels stärka 
det politiska mandatet.

Region Kronoberg har två olika roller i arbetet med den regionala kollektivtrafiken i länet; Regional 
kollektivtrafikmyndighet respektive utförare (Länstrafiken Kronoberg). Genom att myndighetsrollen 
separeras från den operativa verksamheten skapas förutsättningar för en professionell och förtroendefull 
samverkan och konkurrens med marknadens aktörer.  Myndigheten blir på sätt beställare av den regio-
nala kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens olika planeringshorisonter delas också mellan flera aktörer.

Regionfullmäktige fastställer Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram, där bland annat mål 
och behov av regional kollektivtrafik beskrivs.

Regionstyrelsen verkställer Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet 
enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Principiella ärenden och ärenden av större vikt beslutas av 
regionfullmäktige. Regionstyrelsen och i förlängningen Regiondirektören bereder och ansvarar för 
framtagande, genomförande och uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet inklusive ekonomiska 
ramar och styr trafiken genom:

•	 Mål och åtgärder i trafikförsörjningsprogrammet, vilka tar sin utgångspunkt i den regionala utveck-
lingsstrategin Gröna Kronoberg

•	 Särskilda beslut i strategiskt viktiga frågor, exempelvis vid upphandling av trafik

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är även ingång för kommersiella aktörer angående mark-
nadstillträde respektive frånträde. Den kollektivtrafik som inte bedrivs på kommersiella grunder upp-
handlas. Innan upphandling genomförs ska beslut om allmän trafikplikt fattas av Regionstyrelsen.

Trafiknämnden och i förlängningen Trafikdirektören ansvarar för utförarorganisationens verksam-
het, det vill säga Länstrafiken Kronoberg, genom:

•	 Årliga beslut om verksamhetsplan och budget
•	 Att bistå i framtagande av trafikförsörjningsprogrammet
•	 Att verkställa trafikförsörjningsprogrammet
•	 Att ansvara för utvecklingen av skattesubventionerad trafik
•	 Att ha det samlade kund- och resenärsansvaret
•	 Att samordna gemensamma frågor gällande bland annat terminaltillträde, biljettsystem,  

informationssystem och hållplatser
•	 Att utveckla utbud, tidtabeller, marknadsföring, komfort och trafikslag
•	 Att årligen rapportera till regionfullmäktige

Det beslutade trafikförsörjningsprogrammet är att betrakta som en beställning till trafiknämnden. 
I praktiken innebär ansvarsfördelningen att frågor rörande kommande trafikförsörjningsprogram 

hanteras av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under avdel-
ningen för regional utvecklingen, medan praktiska frågor gällande exempelvis tidtabeller och hållplatser 
hanteras av Länstrafiken Kronoberg.

Regionala utvecklingsnämnden och i förlängningen den Regionala utvecklingsdirektören ansvarar 
för regionala utvecklingsfrågor och genomförandet av den regionala utvecklings-strategin. En viktig 
utgångspunkt är att kollektivtrafiken ska bygga på helhetssyn på de olika trafikslagen och på kollektiv-
trafikens samband med andra viktiga funktioner i samhället. Den ska också vara samordnad med andra 
verksamheter inom Region Kronoberg.
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FIGUR 14. ORGANISATIONSSKISS INKLUSIVE ANSVARSOMRÅDEN.

BILAGA 2.  
TÅGSTRATEGISKT  
UNDERLAG
Tågstrategiskt underlag finns bilagd i ett eget dokument. 
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BILAGA 3.  
HÅLLBARHETSSÄKRING
Hållbarhetssäkring innebär att styra Region Kronobergs verksamhet mot en mer hållbar utveckling. 
Den görs för att säkerställa att de tre hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet) genomsyrar samhällsutvecklingen och planeringen mot ett hållbart samhälle i Krono-
bergs län. Det handlar också om att säkerställa att insatser som genomförs är relevanta utifrån den 
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg.

Hållbarhetssäkringen är genomförd med hjälp av Region Kronobergs handbok och mall för 
hållbarhetssäkring2.

På vilket sätt bidrar insatsen till målbilden om insatsområden i den 
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025?

Trafikförsörjningsprogrammet bidrar till målbilden ”utveckla attraktiva livsmiljöer med god till-
gänglighet”. Genom att hållbarhetssäkra arbetet strävar programmet mot ett hållbart samhälle för 
såväl invånare som besökare. Trafikförsörjningsprogrammet ger en positiv påverkan på ett klimats-
mart transportsystem, stärkt tillgänglighet i Kronoberg och i Sydsverige i stort samt börjar att titta 
på flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets glesa miljöer och landsbygder.

På vilket sätt bidrar insatsen till förbättrade sociala, ekologiska och 
ekonomiska situationer (positiv påverkan på mål för hållbar utveck-
ling), samt hur ska positiva effekter maximeras?

Trafikförsörjningsprogrammet bidrar positivt till följande hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande (Agenda 2030 mål 3) – Genom att främja hela resan-perspektivet 
och möjliggöra kombinationsresor med gång, cykel och kollektivtrafik.

Jämställdhet (Agenda 2030 mål 5) – Genom att öka tillgänglighet, trygghet, nöjdhet, marknads-
andel och förbättra restidskvoter har kvinnor och flickor ökade möjligheter att delta i samhällslivet 
vilket i förlängningen innebär en ökad jämställdhet.

Hållbar energi för alla (Agenda 2030 mål 7) – Genom att fokusera på och främja hållbara driv-
medel i all upphandlad trafik och ökad energieffektivitet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Agenda 2030 mål 9) – Genom att arbeta ak-
tivt med att skapa ett finmaskigt och robust kollektivtrafiknät bidrar kollektivtrafiken till att skapa 
förutsättningar för en hållbar infrastruktur. För att skapa tillgänglighet inom såväl som ut ur länet 
krävs ett välfungerande och motståndskraftigt väg- och järnvägsnät.

Minskad ojämlikhet (Agenda 2030 mål 10) - Genom att öka tillgänglighet, trygghet, nöjdhet, 
marknadsandel och förbättra restidskvoter har olika grupper och geografier ökade möjligheter att 
delta i samhällslivet vilket i förlängningen innebär en ökad jämlikhet.

Hållbara städer och samhällen (Agenda 2030 mål 11) – Genom att arbeta aktivt med kollektiv-
trafiknätet skapas goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och ett bra och fungerande vardagsliv 
för invånare och besökare. Även aktivt främja god tillgänglighet genom kollektivtrafik till boende- 
och livsmiljöer där människor mår bra och känner sig trygga.

Bekämpa klimatförändringarna (Agenda 2030 mål 13) – Genom att fokusera på och främja 
hållbara drivmedel i all upphandlad trafik, ökad energieffektivitet och minskade klimatpåver-
kande utsläpp. 

På vilket sätt bidrar insatsen till försämrade sociala, ekologiska och 
ekonomiska situationer (negativ påverkan på mål för hållbar ut-
veckling), samt hur ska negativa effekter minimeras?

Det finns ingen direkt negativ påverkan på de olika hållbarhetsdimensionerna. Däremot finns 
det en del målkonflikter, vilka redogörs för i frågan nedan.
 

Vilka målkonflikter finns och hur ska de hanteras?

Stad - land: Trots fokus på att skapa en god tillgänglighet i länet, oberoende av var en bor, finns 
en risk för konflikt mellan stad och land kopplat till satsningar på kollektivtrafiken. Även om 
insatser görs för att öka tillgängligheten i länets glesa miljöer och landsbygder, kan det bli så att 
de starka stråken prioriteras i högre utsträckning pga. ett större resandeunderlag. Konflikten 
hanteras genom att ha fokus på hållbarhet i alla insatser och att genomgående i organisationen 
börja applicera regionens verktyg för sociala konsekvensanalyser i transportplanering, lyfta fram 
olika geografiers förutsättningar och behov i planeringen samt skapa en ökad samverkan mellan 
olika aktörer kopplade till kollektivtrafik och infrastruktur.

Ökat hållbart resande: Resandet i sig kan utgöra en konflikt med målet om att bekämpa kli-
matförändringarna samt god hälsa och välbefinnande (Agenda 2030 mål 13 respektive 3) på så 
sätt att kollektivtrafiken lockar sig till fler resenärer som annars skulle cyklat, gått eller inte rest 
alls. Konflikten hanteras genom att trafikförsörjningsprogrammet stimulerar ett hela resan-per-
spektiv (förbättra möjligheter för kombinationsresor genom goda parkeringsmöjligheter för 
cykel exempelvis) och främjar hållbara transporter överlag. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska 
inte konkurrera med gång eller cykel.

Samhällsnytta – Företagsekonomi: Kollektivtrafik ses ofta som en kostnad i budget och 
något som inte är företagsekonomiskt lönsamt, men kollektivtrafiken bör istället ses som en 
investering i samhällsnytta och ett verktyg för att nå olika samhällsmål. Kollektivtrafik är inget 
självändamål, utan syftet med den är att göra samhället tillgängligt för resor till och från arbete, 
utbildning, fritid och service. Ytterligare nytta för samhället skapas genom att vidga arbetsmark-
nadsregioner och minska klimatutsläpp. Dessa nyttor för våra invånare och vårt samhälle har ett 
enormt värde, även om det inte alltid går att beräkna i kronor. 

Snabbt, gent och få stopp – Närhet och många stopp: Det finns en tydlig konflikt i hur 
kollektivtrafiken ska planeras. Dels ska kollektivtrafiken vara snabb, gen och ha få stopp, dels 
ska det vara nära till hållplats och kollektivtrafiken ska stanna ofta för att kunna plocka upp 
resenärer där de bor. Dessa på olika principer går helt emot varandra. Kronobergs struktur med 
långa avstånd kräver å ena sidan en snabb kollektivtrafik, å andra sidan bor vi utspritt vilket 
kräver många stopp om vi ska kunna erbjuda en tillgänglighet med kollektivtrafik. 

Finns några kvarstående frågor som kräver att någon  
annan aktör tar vid?

En eller flera strategi- och verksamhetsplaner kommer att utvecklas för att verkställa strategin. 
De utmaningar och möjligheter som lyfts i trafikförsörjningsprogrammet kopplade till social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet behöver bemötas mer konkret i det fortsatta arbetet.

2Region Kronobergs verktyg för hållbarhetssäkring - http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/hallbarhetssakring/
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BILAGA 4.  
HÅLLPLATSHANDBOK
Hållplatshandboken finns bilagd i ett eget dokument. 

LAYOUT
Länge Leve Kommunikation 2021

FOTO
Omslag:
Amanda Englund/Länge Leve Kommunikation

Övriga:
s. 6, 10, 24, 28, 35, 42, 52 Amanda Englund/Länge Leve Kommunikation
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Förord och syfte 
Kronoberg ligger centralt placerat i Sydsverige. Tågtrafikens förutsättningar i Kronoberg är 

goda. Tågtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken och en motor för den regionala 

utvecklingen i Sydsverige. Länet genomkorsas av flera järnvägar på vilka det går persontrafik 

samt godstrafik; Södra Stambanan, Kust till Kustbanan och Markarydsbanan. Fem av länets 

åtta kommuner har tillgång till persontrafik på järnväg. Därtill ska läggas Sydostlänken på 

vilken det i dagsläget enbart går godstrafik. Tågsystemen som trafikerar Kronoberg är 

Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg. Utöver dessa finns också kommersiella aktörers fjärrtåg i 

länet, så som snabbtåg och nattåg samt regionaltågstrafik mellan Kalmar och Göteborg. 

Planering av tågtrafik kan inte ske som en enskild aktivitet utfört av ett enskilt län. Tågtrafiken 

är ett system som hänger samman och påverkas av flera parametrar och beslut. Av dessa kan 

nämnas vilka planer och mål som läggs för tågtrafikering i vårt län och i grannregioner, vilka 

förutsättningar för trafikering som ges när Trafikverket lägger tidtabeller och vilken parallell 

busstrafik som trafikerar. 

Arbetet med det tågstrategiska underlaget har utförts av den Regionala Kollektivtrafik-

myndigheten, RKM, i Region Kronoberg. Det ingår som en del i aktualitetsprövningen av 

regionens trafikförsörjningsprogram. Att tågtrafikering specifikt lyfts fram kan härledas till att 

det gällande trafikförsörjningsprogrammet endast i mindre omfattning behandlar tåg som 

transportmedel. Då möjligheterna till tågtrafikering är tätt sammanlänkat med utbyggnad av 

järnvägsinfrastruktur finns det också ett stort behov av att tydliggöra Region Kronobergs 

långsiktiga ambitioner och framtidsplaner specifikt för tågtrafiken.  

Arbetet med det tågstrategiska underlaget inleddes genom en workshop i mitten av december 

2019. Vid detta tillfälle utgick deltagarna från tidigare utredningar och underlag för tåg-

trafikering samt genomförde en gemensam framtidsspaning. Resultatet blev ett önskeläge, utan 

begräsningar, för tågtrafikeringen i Kronoberg och till grannregionerna. Tidshorisonten var i 

perioden 2030 med utblick.  

Under våren har önskeläget bearbetats till ett mer realistiskt förslag. Inför Trafikverkets möte 

om åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan i slutet av mars 2020 hade framtidsplanerna 

stämts av med Region Kronobergs politiska infrastrukturberedning. Mer formella 

avstämningar har inte skett, men dialog har förts i olika konstellationer vilket har resulterat i de 

förslag som läggs fram i detta dokument 

Syfte med Tågstrategiskt underlag 
Syftet är att tydliggöra Region Kronobergs ställningstaganden och överväganden kopplat till 

tågtrafik. I dokumentet samlas och kommenteras flera av de överväganden som har skett för 

framtidens tågtrafikering i Kronoberg. Dokumentet gör inte anspråk på att vara heltäckande, 

då komplexiteten planeringen av tågtrafik är stor. Hänsyn har inte tagits till infrastrukturens 

begränsningar, fordonsbehov, omloppstider etc. 
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Följande ambitioner finns för dokumentet: 

• Det ska vara tillräckligt tydligt för att kunna tjäna som underlag till de mål och 

ambitioner som läggs i Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram. 

• Det ska tydligt kunna visa på Region Kronobergs vilja i diskussioner/förhandlingar 

med grannregioner och kommuner. 

• Det ska kunna visa på Region Kronobergs ambitioner gentemot Trafikverkets arbete 

med nationell infrastrukturplan. 

 

Ansvars- och rollfördelning 
Region Kronoberg har två olika roller i arbetet med den regionala kollektivtrafiken i länet; 

Regional kollektivtrafikmyndighet (beställare) respektive Länstrafiken Kronoberg (utförare). 

Regionstyrelsen fullgör uppgiften som regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och 

har ansvar för den strategiska och långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken. Länstrafiken 

Kronoberg leds av Trafiknämnden och har ansvar för den operativa 

kollektivtrafikverksamheten. 

Regionens remissförslag till trafikförsörjningsprogram och det tågstrategiska underlaget har 

delats upp i tre tidsperioder för kollektivtrafikens utveckling: 2021–2025, 2026–2030 och 

utblick efter 2030. Nedan följer en sammanfattning över ansvar för trafikplaneringen.  

• Perioden 2021–2025: Perioden ingår i den operativa verksamheten och styrs till största 

del av Länstrafiken Kronoberg samt den tilldelade budgetramen.  

• Perioden 2026–2030: Perioden är både operativ och strategisk, dvs. ansvaret vilar 

gemensamt på Länstrafiken Kronoberg och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten.  

• Perioden utblick efter 2030: Perioden är mer strategisk och ska långsiktigt bidra till 

en hållbar regional utveckling. Vad som fastslås för trafikering i denna period blir 

vägledande för vad Regionen kan kräva/önska av Trafikverket till kommande nationell 

plan och infrastrukturåtgärder i järnvägsinfrastrukturen. Efter 2030 innebär inte att 

förslagen ska/kommer att vara genomförda direkt på 30-talets början.  

Även om det finns olika huvudansvariga för de olika tidsperioderna är det av största vikt att 

det finns en öppen och kontinuerlig dialog och samverkan mellan avdelningar inom Region 

Kronoberg, men också med andra aktörer i länet och i andra regioner. 
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Bakgrund 
Ambitionen med detta kapitel är att ge de grova dragen till den järnvägsinfrastruktur och 

tågtrafikering som finns i Kronoberg idag. Det ges inte någon heltäckande bild, men lyfter 

fram åtgärder och aktiviteter som har betydelse när framtiden ska planeras. 

Tågtrafikens positiva nyttor 
Tågets syfte är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människors resor 

– till arbete, utbildning, fritid och service. Genom att skapa förutsättningar för tillgänglighet 

och rörlighet bildas en god grund för social hållbarhet, exempelvis genom att människor får 

tillgång till samhällets funktioner i stort, kan röra sig över större geografiska ytor och stärker 

sin hälsa (genom kombinationsresor med andra hållbara färdmedel). Tåg skapar också bättre 

kopplingar, både fysiskt och mentalt, mellan platser på lite längre avstånd men också i 

närområdet. 

Med tåg är det möjligt att resa långt med korta restider, vilket skapar många värdefulla nyttor 

för arbetsmarknad och näringsliv. Arbetsmarknadsregionerna blir större, vilket innebär fler 

möjligheter till jobb och studie inom rimliga restider och det ökar även möjligheterna för 

arbetsgivare, att rekrytera rätt kompetens.  

Tågtrafiken har en strukturbildande effekt och järnvägsnätet utgör ett närmast permanent 

inslag i landskapet och staden, vilket skapar långsiktiga spelregler för övrig samhällsplanering. 

En attraktiv tågtrafik skapar förutsättningar för orter och samhällen att växa strukturerat utmed 

banorna och kan bidra till framtidstro bland ortens invånare och näringsliv. Tågtrafik bidrar 

också till en positiv miljönytta då de i de flesta fall är eldrivna. Genom en överflyttning från 

fossila transporter till tåg kan klimatutsläppen minska, vilket bidrar positivt både till miljön i 

stort och till människors egna hälsa 

För att tågtrafikens positiva nyttor ska kunna bidra till den regionala utvecklingen behöver 

dock turutbudet komma upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När 

turutbudet nått en nivå på cirka 12–15 turer per riktning och dag blir resandeökningen 

betydligt större än turutbudsökningen. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt 

alternativ annat än för dem som inte har tillgång till andra färdmedel1. 

Järnvägsinfrastrukturen i Kronoberg 
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar; Södra Stambanan, Kust till Kustbanan, 

Markarydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen 

hos Trafikverket genom den nationella planen, dvs. både för drift och underhåll samt för 

utveckling av järnvägens infrastruktur. Även om huvudansvaret för järnvägens infrastruktur 

vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare Regionförbundet södra Småland 

varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I början av 2000-talet fanns 

enbart fem tågstationer i länet och idag finns det elva stationsorter med tågstopp. Inom en 

radie på en kilometer från stationen i dessa orter bor cirka 38 600 inv (19%) av länets 

befolkning (2019) men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna 

trafikeras idag av Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen 

                                                 
 

1 Kollektivtrafiken i östra Kronoberg, Trivector 2017 
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tågtrafik för drygt 53 miljoner kronor (2019) så att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna 

transportera sig till utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och för andra syften. 

Att det idag finns elva stationsorter i Kronoberg är tack vare en god samverkan med 

Trafikverket, med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att 

kommunerna har förskotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under 

åren 2009 – 2014 genomfördes sex EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar inom 

infrastrukturområdet. Dessa projekt resulterade i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya 

stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i Markaryd samt delfinansiering av 

ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor sannolikhet inte kunnat finansieras 

och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete. 

  Var av från:     
Projekt 
(miljoner kr) Totalt Nationellplan 

NP 
Sam finans. 
LTP 

Med finans. 
Region & EU 

Med finans. 
Kommunal 

Kommunal 
förskottering 

Pågatåg Nordost 

Ny station Gemla  

Ny station Vislanda  

Ny station Diö 

Ny station Markaryd 
och plattform 

153,9 103,5  18,6 31,8 105,9 

Pågatåg Nordost 

Växjö bangård 217,0 91,0 70,0 20,0 36,0 40,0 

TSS Tågstopp södra 

stambanan 

Ny station Moheda 

Ny station Lammhult 

(Ny station Stockaryd (*) 

37,1 15,8 0,4 8,3 12,6 1,6 

TUSS Tillväxt och 

utveckling i S Sv 

Mötesstation Åryd 

Alvesta resecentrum 

Mötesstation Örsjö (2) 

142,1 35,4 50,0 42,6 14,1 20,0 

Mötesspår Räppe 44,0 5,3 2,7 33,8 2,2  

Mötesspår Skruv 117,0 81,9 35,1    

Totalt 711,1 332,9 159,7 123,4 96,7 167,4 

Figur 1. Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering samt kommunal förskottering i Kronobergs län sedan 2009 
(Åtgärd markerad med * har ingått i projektet men ligger utanför Kronoberg, därför är kostnaden för åtgärden ej med i sammanställningen). 

Under de senaste tio åren och med åtgärden mötesspår i Skruv har Region Kronoberg 

medverkat till att infrastrukturåtgärder på cirka 711 miljoner kronor har kunnat genomföras i 

länet, och detta enbart kopplat till järnvägsinfrastruktur. Av den totala kostnaden har regionen 

tillsammans med flera av länets kommuner medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna 

och regionen via samfinansiering finansierat cirka 22 procent av kostnaden. Medfinansiering 

innebär att kommunala medel eller exempelvis EU-bidrag medfinansierar åtgärden. 

Samfinansiering innebär att statliga medel via nationell plan samverkar med statliga medel via 

länstransportplanen för byggnation och finansiering av objektet. Utöver detta har flera av 

länets kommuner förskotterat, dvs. lånat ut medel till staten. Motivet för förskottering är att få 

till stånd en tidigare byggstart. Dessa medel återbetalas sedan till kommunerna. Utöver de 

uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till 

upprustningen av Kust till Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona. 

Totalkostnaden för åtgärden var cirka en miljard kronor. 
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Tågtrafikens utveckling under 2000-talet 
Öresundstågstrafiken startade år 2000 med öppnandet av Öresundsbron. Därefter har en stor 

utveckling av systemet skett och Öresundståg började köra regionaltågstrafik i hela södra 

Sverige. Tågsystemet byggde från början på en stomme med tre ben i timmestrafik, till 

Göteborg, Växjö respektive Kristianstad, senare förlängt även till Kalmar och Karlskrona. 

Grundtanken är att tåget har ett stationsuppehåll per kommun, ett av få undantag är i Lessebo 

kommun där två uppehåll görs. Vilket kan härledas till att tågen måste stanna för möten. 

Krösatågstrafiken har trafikerat olika sträckor i Småland sedan 1985. I takt med att antalet 

fjärrtågsstopp minskade på Södra stambanan under 2000-talet började Krösatågen även 

trafikera denna järnväg. Den senaste större utvecklingen av Krösatågstrafiken skedde i 

december 2013 då sträckorna Karlskrona – Emmaboda – Kalmar samt Växjö – Alvesta – 

Hässleholm började trafikeras. 2014 förlängdes även sträckningen Växjö – Nässjö hela vägen 

till Jönköping, vilket skapade två olika resmöjligheter mellan Växjö och Jönköping (via 

Värnamo respektive Nässjö).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figur 2. 2008 fanns det fem tågstationer i Kronoberg. 2019 fanns det elva tågstationer. Stationerna Värnamo, Rydaholm, Emmaboda och Halmstad ligger inte i 
Kronobergs län. 
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Styrande program, beslut och utredningar 
I detta kapitel sammanfattas styrande dokument, beslut samt de viktigaste utredningarna som 

är av betydelse för det tågstrategiska underlaget. 

Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” 
Gröna Kronoberg 2025 är Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi, vilken är 

vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver 

hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och 

hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Strategin aktualitetsprövades och reviderades under 

2019. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna Kronoberg, som beskriver hur det är att 

leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden brutits ned som beskriver 

utmaningar, mål och prioriteringar. 

De två målområdena är: 

• Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

• Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga 

Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016–2025 
Region Kronoberg antog i december 2015 nu gällande trafikförsörjningsprogram 

för länet. Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig 

struktur för hur länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram 

till år 2025 och innehåller sju mål som följs upp genom 23 indikatorer. 

Programmet är under aktualitetsprövning och ett nytt trafikförsörjnings-

program planeras att antas under 2021. 

Fyra strategiska områden identifierades 2015 som särskilt intressanta och 

viktiga, där infrastrukturen verkligen kan bidra till kollektivtrafikens 

utveckling. Ett av dessa områden var järnvägen. I programmet står att ”järnvägen 

ska vara robust och pålitlig, och möjliggöra snabba resor inom länet och också till 

angränsande län och för fjärrtrafik”. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning 

underhålls på ett sätt så att trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. 

Järnvägsanläggningen behöver också byggas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i 

framtiden. 

Följande mål i trafikförsörjningsprogrammet kopplar an till järnvägen: 

• Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region 

• Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt 

Följande indikatorer kopplar an till järnvägen: 

• Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka 

interregionala relationer ska bli fler 

• Restiderna till grannregionernas huvudorter ska minska 

• Punktligheten i trafiken ska öka 

• Andel inställda turer ska minska 
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Sydsvenskt positionspapper infrastruktur 
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl övriga 

Europa som Mälardalen och Västsverige. Cirka 26 procent av landets befolkning 

bor i Sydsverige. De sex sydsvenska regionerna (Blekinge, Halland, Jönköping, 

Kalmar, Kronoberg och Skåne) samverkar inom Regionsamverkan Sydsverige.  

Tillsammans tog regionerna fram en gemensam systemanalys över länens 

infrastruktur. Utifrån underlaget från systemanalysen arbetade man fram ett 

gemensamt positionspapper för infrastruktur - Ett enat Sydsverige skapar ett 

starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner har enats kring prioriteringar för den 

framtida infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma 

utgångspunkter. Regionerna utgick från positionspapperet i respektive läns planering och 

föreslog att Trafikverket också skulle ta positionspapperet som utgångspunkt i statens 

planering av infrastrukturen för åren 2018–2029. 

Den 22 juni 2020 inledes den nya planeringsomgången genom att Regeringen gav Trafikverket 

uppdraget att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag. Planeringshorisonten skulle vara för två 

alternativ, dels perioden 2022–2033 och dels 2022–2037. Regionsamverkan Sydsverige 

kommer att fortsätta att samverka genom uppdatering av systemanalys, positionspapper, 

prioriteringar, med mera.  

Sydsvenskt positionspapper kollektivtrafik 
Inom Regionsamverkan Sydsverige har även ett gemensamt positionspapper för 

storregional kollektivtrafik tagits fram. Syftet med ett positionspapper för 

kollektivtrafiken i Sydsverige är att förbättra den regionöverskridande 

kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till 

högre studier och en ökad tillväxt. Fokus i positionspapperet ligger på 

förkortade restider mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige. 

Under 2020/21 kommer positionspapperet att kompletteras med en 

handlingsplan för att visa på utvecklingsområden samt viktiga brister i 

infrastrukturen för kollektivtrafiken. 

Strategisk plan Öresundståg 
Trafik med Öresundståg bedrivs i södra Sverige och på östra Själland genom ett samarbete 

mellan sex sydsvenska regioner och en dansk region. Region Jönköpings län ingår inte i 

samverkan, däremot ingår Västra Götalandsregionen. Öresundstågtrafiken i Sverige förvaltas 

av Öresundståg AB som hanterar gemensamma frågor, såsom trafikplanering, 

avtalsuppföljning och varumärkesfrågor. Syftet med Öresundstågs strategiska plan är att 

förbereda för en långsiktig utveckling av Öresundstågtrafiken. Den strategiska planen utgår 

ifrån regionernas strategiska planer och program. Planen fastställer parternas gemensamma 

avsikt för tågplan 2025. Med den utgångspunkten presenteras även en inriktning för 

utvecklingen fram till 2040. 
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Grannregionernas TFP 
Även om ett av huvudsyftena med Kronobergs tågstrategiska underlag är att visa på länets vilja 

och ambitioner för framtidens tågtrafik är det viktigt att den samspelar och förhåller sig till de 

fem grannregionernas trafikförsörjningsprogram och/eller tågstrategiska underlag. Följande 

arbete pågår i respektive län: 

• Region Blekinge antog ett nytt trafikförsörjningsprogram under våren 2020. I samband 

med detta har regionen även påbörjat ett arbete med att ta fram en tågstrategi. 

• Region Halland har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till hösten 

2020. Remissförslaget innehåller ett specifikt kapitel om tågtrafikering 2030 – 2050. 

• Region Jönköpings län har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till i 

hösten 2020.  

• Region Kalmar län har ett reviderat trafikförsörjningsprogram ute på remiss till hösten 

2020. 

• Region Skåne antog ett nytt trafikförsörjningsprogram under början av 2020. Regionen 

har även en tågstrategi ute på remiss till hösten 2020. 

Inriktningsbeslut nytt akutsjukhus i Växjö 
Vid regionfullmäktige den 29 maj 2019 fattade en enig politik ett inriktningsbeslut att investera 

i ett nytt akutsjukhus i Växjö, strax utanför stadskärnan. Planeringsarbetet påbörjades 

omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2028. Den tomt som är aktuell för det 

nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet 

av tomt var att få tillgång till 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till 

spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år. 

Utredning: Utveckling av tågtrafiken mellan Jönköping och Växjö 
Trivector fick 2011 i uppdrag att utreda utveckling av tågtrafiken mellan Jönköping och Växjö. 

Rapporten togs fram inom ramen för EU-projektet TSS – Tågstopp Södra Stambanan. Det 

övergripande målet var att realisera tågstopp i Stockaryd i Jönköpings län samt i Lammhult och 

Moheda i Kronobergs län. Syftet var även att genom realiserandet av projektet utöka 

arbetsmarknadsregionen i det geografiska området samt att därigenom skapa en mer 

diversifierad och könsneutral arbetsmarknad i samma område.  

Utredning: Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg 
Trivector fick 2017 i uppdrag att utreda kollektivtrafiken i östra delen av Kronobergs län med 

fokus på införande av Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda. Konsekvensbedömningen 

omfattar även sträckorna till Kalmar och Karlskrona. Utredningen genomfördes med en bred 

ansats och inbegriper bland annat regionala utvecklingsfrågor och hållbar utveckling. 

I utredningen presenteras ett jämförelsealternativ och i princip fem olika utredningsalternativ. 

Förutom ”traditionella” effekter på trafikering, resande och trafikekonomi gjordes också en 

grundlig genomgång av tågtrafikens samhällsekonomiska nyttoeffekter vilka också appliceras 

på Kronoberg. Parametrar som studerades och kvantifierades var ortsutveckling och regionala 

effekter, resandeutveckling, fysiska förutsättningar, miljöeffekter, restidseffekter, ekonomi, 

folkhälsa, samt vilka trafikupplägg som leder till positiv regional utveckling.  
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Utredning: Utveckling av järnvägsstråket Alvesta-Växjö 
Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna Alvesta och Växjö genomfört en 

mindre utredning under 2019 med syfte att studera hur stråket mellan Alvesta och Växjö kan 

utvecklas. Sammanhållande för rapporten har intresseföreningen Pågatåg Nordost varit och 

konsultarbete har utförts av Kreera. 

Utredning: Stationssamhället som regional resurs  
Kronobergs centrala position i södra Sverige medför att 

länet genomkorsas av flera nationella och regionala 

huvudstråk. Länet har betydelse både som destination och 

som passage för genomresande, och utgör därför både en 

nod och samlingspunkt. Kronoberg är en av Sveriges 

snabbast växande regioner. Regionen består av flera 

mindre stationssamhällen som kompletterar huvudorten 

Växjö. Dessa samhällen är både en förutsättning och en 

nyckel för en hållbar regionförstoring. Genom samarbete 

kan stationssamhällena lyfta varandra, men också stärka 

regionen som helhet. 

I rapporten ”Stationssamhället som regional resurs”, 2020, har förutsättningarna för 14 av 

stationssamhällena i Kronoberg belysts. Samhällen som tillsammans bidrar till regionens 

karaktär och gör den till vad den är, men som omvänt också kan dra nytta av koordinerade 

regionala insatser. Rapportens primära syfte är att lyfta fram stationssamhällena och visa på 

deras potential och betydelse. Med devisen ”tänk tåg kör buss” har rapporten också inkluderat 

orter med relativt bra busstrafik. 

Kollektivtrafiken utgör en central del i sammanhanget, och har legat till grund för valet att 

fokusera på närområdet kring de lokala knutpunkterna. Rapporten tittar på en antal 

frågeställningar, bland annat: Hur ser områdena ut, vad innehåller de och hur verkar de 

fungera? Vad finns det för utbyggnadsmöjligheter? Aspekter såsom målpunkter, närhet, 

tillgänglighet, bostad och utbyggnadspotential har också analyserats för att synliggöra skillnader 

och likheter mellan samhällena.  

Rapporten består av två delar. Den första tar ett samlat grepp om regionen och dess 

stationssamhällen och beskriver orternas förutsättningar och utvecklingspotential. Del två 

består av analyserna av de enskilda orterna och deras individuella sammanhang i regionen.  

 

  

Stationssamhället 
som regional resurs 
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Nuläge 
Kronoberg trafikeras idag (2019) av fem tåglinjer; tre Krösatågslinjer, en Pågatågslinje och en 

Öresundstågslinje. Utöver dessa linjer trafikeras länet med SJ-tåg i huvudsak på kommersiell 

grund, men där regionerna längs med sträckan bidrar med medel i viss utsträckning. 

Linjerna som trafikerar Kronoberg är: 

• Linje 87 Krösatåg; Växjö-Alvesta-Värnamo 

• Linje 89 Krösatåg; Växjö-Alvesta-Nässjö 

• Linje 92 Krösatåg; Växjö-Hässleholm 

• Linje 105 Pågatåg; Markaryd-Hässleholm 

• Linje 95 Öresundståg; Kalmar-Växjö-Malmö-Köpenhamn 

• SJ-tåg; Göteborg-Alvesta-Växjö-Kalmar 

 
Figur 3. Tågtrafikering i Kronobergs län 2019. 

Tågavgångar per timme 2019 
För att skapa en överblick och tydliggöra vilken tågtrafik som erbjuds har tidtabell över 

avgångar per timme ställts samman. Genom detta klargörs när trafikeringen startar och slutar 

på dygnet samt hur många avgångar som erbjuds per dag. Nackdelen är dock att vissa avgångar 

kan räknas på olika timmar men tiden mellan avgångarna endast är några minuter. 

För tågavgångar per timme finns två sammanställningar, dels trafikeringen på Kust till 

Kustbanan och Södra stambanan vilken har sin utgångspunkt i trafikeringen till och från 

Växjö, dels trafikeringen på Markarydsbanan med utgångspunkt i trafikeringen till och från 

Markaryd. Tabellen tar upp trafikering med Krösatåg, Pågatåg, Öresundståg samt SJ 
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regionaltåg på Kust till kustbanan. SJ:s snabbtåg och övriga kommersiella aktörer finns inte 

med i sammanställningen.  

 

Södra stambanan och Kust till kustbanan 

Tågavgångar per timme för Södra stambanan och Kust till kustbanan är uppdelad i två tabeller 

beroende på tågets riktning. Utgångspunkten har varit tågets riktning då det passerar Alvesta-

Växjö. Timmen för avgångar västerut är angivet för avgångar från Växjö station. Då inte 

samtliga Öresundståg startar i Kalmar finns även tåg som avgår från Kalmar med riktning 

västerut med i tabellen. Timmen för avgångar österut är angivet för avgångar från Alvesta. Då 

inte samtliga Öresundståg går vidare till Kalmar finns även tåg som avgår från Växjö med 

riktning österut med i tabellen. Nederst i de båda tabellerna anges hur många avgångar som 

finns på lördagar samt söndag/helger i förhållande till vardagstrafiken.  

Huvudriktning:  Väster ut         

Tåg: Krösatåg     Ö-tåg  SJ  Ö-tåg SJ  

Från: Växjö Växjö Växjö  Växjö Växjö  Kalmar Kalmar  

Mot: Värnamo Nässjö Hässleholm  Malmö Göteborg  Växjö Växjö  

Avgång från: Växjö Växjö Växjö Summa: Växjö Växjö Summa: Kalmar Kalmar Summa 

00:00 – 00:59           
01:00 – 01:59           
02:00 – 02:59           
03:00 – 03:59           
04:00 – 04:59         1 1 
05:00 – 05:59  1 1 2 1  1    
06:00 – 06:59 1  1 2 1 1 2 1  1 
07:00 – 07:59   1 1 1  1 1  1 
08:00 – 08:59 1  1 2 1  1 1  1 
09:00 – 09:59 1 1  2 1  1 1 1 2 
10:00 – 10:59   1 1 1  1   0 
11:00 – 11:59  1  1 1 1 2 1 1 2 
12:00 – 12:59 1  1 2 1  1   1 
13:00 – 13:59 1 1  2 1 1 2 1  1 
14:00 – 14:59  1 1 2 1  1 1  1 
15:00 – 15:59 1 1  2 1  1 1 1 2 
16:00 – 16:59  1 1 2 1  1 1  1 
17:00 – 17:59  1  1 1 1 2   0 
18:00 – 18:59  1 1 2 1  1 1   
19:00 – 19:59 1  1 2 1  1 1  1 
20:00 – 20:59     1  1 1  1 
21:00 – 21:59 1  1 2 1  1 1  1 
22:00 – 22:59           
23:00 – 23:59           

Summa tåg per dag: 8 9 11 28 17 4 21 13 4 17 
Andel lördag 38% 78% 82% 68% 53% 75% 57% 54% 75% 59% 
Andel söndag/helg: 38% 56% 73% 57% 63% 125% 67% 54% 75% 59% 

Figur 4a. Trafikering per timme på Södra stambanan och Kust till Kustbanan 2019. 

Huvudriktning:  Öster ut         

Tåg: Krösatåg     Ö-tåg  SJ  Ö-tåg SJ  

Från: Värnamo Nässjö Hässleholm  Malmö Göteborg  Växjö Växjö  

Mot: Växjö Växjö Växjö  Växjö Växjö  Kalmar Kalmar  

Avgång från: Alvesta Alvesta Alvesta Summa: Alvesta Alvesta Summa: Växjö Växjö Summa 

00:00 – 00:59   1 1       
01:00 – 01:59           
02:00 – 02:59           
03:00 – 03:59           
04:00 – 04:59           
05:00 – 05:59        1  1 
06:00 – 06:59 1   1 1  1 1  1 
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07:00 – 07:59  1 2 3 1  1 1  1 
08:00 – 08:59 1   1 1 1 2  1 1 
09:00 – 09:59  1 1 2 1  1 1  1 
10:00 – 10:59 1   1 1  1 1  1 
11:00 – 11:59 1  1 2 1  1 1  1 
12:00 – 12:59  1  1 1 1 2  1 1 
13:00 – 13:59  1 1 2 1  1 1  1 
14:00 – 14:59 1   1 1  1 1  1 
15:00 – 15:59  1 1 2 1  1 1  1 
16:00 – 16:59  1 1 2 1  1 1  1 
17:00 – 17:59 1 1  2 1  1 1  1 
18:00 – 18:59  1 1 2 1 1 2    
19:00 – 19:59   1 1 1  1 1 1 2 
20:00 – 20:59 1 1  2 1 1 2  1 1 
21:00 – 21:59   1 1 1  1 1  1 
22:00 – 22:59   1 1 1  1    
23:00 – 23:59     1  1    

Summa tåg per dag: 7 9 12 27 18 4 20 13 4 17 
Andel lördag 71% 56% 75% 70% 56% 75% 65% 62% 75% 65% 
Andel söndag/helg: 57% 67% 67% 67% 67% 75% 75% 54% 75% 59% 

Figur 4b. Trafikering per timme på Södra stambanan och Kust till Kustbanan 2019. 

 

Markarydsbanan 

Tågavgångar per timme för trafikeringen på Markarydsbanan är samlad i en tabell. En kolumn 

för tåg i nordlig riktning, dvs. från Hässleholm till Markaryd och en kolumn för tåg i sydlig 

riktning, dvs. från Markaryd till Hässleholm. Timmen för avgångar norrut är angivet för 

avgångar från Hässleholms station. Tågen söderut är angivet från Markaryds station.  

Huvudriktning:  Norr Söder 

Tåg: Pågatåg 

Från: Hässleholm Markaryd 

Mot: Markaryd Hässleholm 

Avgång från: Alvesta Alvesta 

00:00 – 00:59   
01:00 – 01:59   
02:00 – 02:59   
03:00 – 03:59   
04:00 – 04:59   
05:00 – 05:59 1 1 
06:00 – 06:59 1  
07:00 – 07:59 1 1 
08:00 – 08:59  1 
09:00 – 09:59 1  
10:00 – 10:59  1 
11:00 – 11:59 1  
12:00 – 12:59  1 
13:00 – 13:59 1  
14:00 – 14:59  1 
15:00 – 15:59 1  
16:00 – 16:59 1 1 
17:00 – 17:59  1 
18:00 – 18:59 1 1 
19:00 – 19:59 1  
20:00 – 20:59  1 
21:00 – 21:59   
22:00 – 22:59 1  
23:00 – 23:59  1 

Summa tåg per dag: 11 11 
Andel lördag 82% 82% 
Andel söndag/helg: 100% 100% 

Figur 5. Trafikering per timme på Markarydsbanan 2019. 
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Alvesta-Växjö 
Sträckan Alvesta-Växjö är en hårt belastad järnvägssträcka. Sammanlagt trafikeras sträckan av 

98 persontåg per dygn. Därutöver trafikeras sträckan med tre till fyra godståg per vardag. Som 

jämförelse med sträckan Alvesta-Växjö kan sträckan Hässleholm-Kristianstad tjäna som 

exempel. Sträckan i Skåne trafikeras av fyra fler tåg per dygn, dvs. 102 tåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktfasthet i tågsystemet 
En av grundbultarna för en lyckad kollektivtrafik är att skapa en taktfast tidtabell (styv 

tidtabell), det vill säga avgång på samma minuttal alla timmar. Detta upplägg skapar tydlighet 

för resenärerna och genererar fler resenärer. Enligt utredningen Kollektivtrafik i Östra 

Kronoberg, Trivector 2017, beskrevs att en övergång från icke takttidtabell till strikt 

takttidtabell kan generera en resandeökning på 12 procent. Det är Trafikverket som lägger 

tidtabeller för tågen utifrån tågoperatörernas önskemål/ansökningar. Tidtabellerna läggs utifrån 

ett komplicerat system där hänsyn tas till olika parametrar. Man kan dock konstatera att 

takfastheten för Krösatåg som trafikerar till och från Växjö är mer eller mindre obefintlig. 

Något bättre är det för Öresundstågen. Av 17 avgångar från Växjö mot Skåne avgår 14 stycken 

på minuttalet tio över. Som jämförelse kan konstateras att taktfastheten mellan Hässleholm-

Kristianstad är betydligt bättre. Att det finns en dålig taktfasthet på sträckan Alvesta-Växjö kan 

framförallt härledas till man försöker få plats med fler tåg än vad järnvägens infrastruktur 

medger. 

Taktfasthet Krösatåg Öresundståg Pågatåg Öresundståg 
Från Växjö Alvesta Växjö Alvesta Hässleholm Kristianstad Hässleholm Kristianstad 

Mot: Alvesta Växjö Alvesta Växjö Kristianstad Hässleholm Kristianstad Hässleholm 

xx:00  1   1    
xx:03      21   
xx:06  1       
xx:07  2       
xx:08  1       
xx:09  4       
xx:10   14      

Figur 4. Tågtrafikering 2019 mellan Alvesta - Växjö respektive Hässleholm - Kristianstad 

samt uppgifter över godstrafik på sträckorna. 
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xx:11   1      
xx:12   1    20  
Xx:18   1      
xx:20 1 2       
Xx:21 2 4       
Xx:22 1 2       
Xx:21  4       
Xx:23  1       
xx:24 2 3      19 
Xx:25 2 1       
Xx:26    3     
Xx:27    1     
Xx:29  1       
xx:30 1    2    
xx:31 2    18    
Xx:32  1  2     
Xx:33  1       
Xx:34    1     
Xx:35 3        
Xx:36 2   1     
Xx:37 1   3     
Xx:38 1   7  11   
Xx:41 2        
Xx:42 2        
Xx:43 1        
Xx:45  1       
Xx:46 1        
Xx:48 2        
Xx:49 1        
xx:50     10    
Xx:54  1       
Xx:59  1       
Summa: 28 27 17 18 31 32 20 19 

Figur 5. Taktfastheten för tåg Alvesta - Växjö respektive Hässleholm - Kristianstad 2019, vardagar. Endast minuttal då tåg avgår har tagits 
upp.  
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Principer för planering 
Regionens remissförslag till trafikförsörjningsprogram och det tågstrategiska underlaget har 

delats in i tre tidsperioder för kollektivtrafikens utveckling: 2021–2025, 2026–2030 och utblick 

efter 2030. Nedan har viktiga händelser i de olika tidsintervallen sammanställts. Planerings-

principerna är inte uppdelade efter de olika tidsintervallen utan är vägledande på en 

övergripande nivå. Vissa principer kommer att kunna genomföras i takt med att trafiken 

förändras, medan andra kan genomföras först när ekonomin tillåter.  

Att ta hänsyn till 
Under de olika tidsperioderna finns det flera aspekter och händelser som direkt eller indirekt 

kommer att påverka tågtrafikeringen. Nedan följer en sammanfattning över viktiga händelser 

som tågplaneringen måste ta hänsyn och förhålla sig till. 

Perioden 2021–2025:  

• Planerade åtgärder på Markarydsbanan ska färdigställas 

• Byggnation av Rv 25 och trafikplats Fagrabäck är planerad till 2022–2023 

• Upphandling av Krösatåg (såväl operatör som fordon) inleds 

• Ny nationell plan samt länstransportplan ska tas fram 

 

Perioden 2026–2030:  

• Trafikverkets T25, dvs. kapacitetsstudier för år 2025 i Södra Sverige, kommer att 

påverka tidtabeller 

• Upphandling av Öresundståg (fordon) 

• Nytt akutsjukhus i Räppe ska vara klart 2028 

• Enligt Klimatlagen ska utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent 

senast år 2030 jämfört med 2010 

 

Perioden utblick efter 2030:  

• Regionsamverkan Sydsveriges målbild för kollektivtrafikens restider ska uppnås 2040 

• Öresundstågs strategiska plan för 2040 

• ”Y-et” i Jönköpings län är klar, dvs. uppgradering av sträckorna Jönköping-Vaggeryd- 

Värnamo och Nässjö-Vaggeryd-Värnamo 

• Sydostlänken, dvs. sträckan Älmhult-Karlshamn, kommer att färdigställas 

• Enligt Klimatlagen ska Sverige senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp 

• Nya stambanor ska binda samman Sveriges storstadsregioner 

 

Principer för tågtrafikens utveckling  
Under arbetet med tågstrategiskt underlag har ett antal vägledande principer lagts fast. 

Parallella tågsystem: I Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för kollektivtrafiken 

framhåller restidsmål mellan tillväxtmotorerna. En tågtrafik som ska klara de målen måste vara 

snabb och det är mycket svårt att uppnå om samma tågtrafik även ska stanna på alla stationer 

längs järnvägen. Positionspapperet framför att det behöver erbjudas parallella tågsystem med 
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olika hastighet och uppehållsbild, dvs. snabbare tåg med få stopp respektive långsammare tåg 

med många stopp. Nedan presenteras en princip för parallella tågtrafiksystem, uppdelat på fyra 

kategorier av tågtrafik – lokaltåg, regiontåg, storregiontåg och snabbtåg. 

• Lokaltåg stannar på alla stationer och körs med tåg för 160–180 km/h som har 

komfort för resor på 15–60 minuter. Lokaltågen kan i vissa fall agera insatståg och 

hoppa över stationer, och då gå under benämningen lokaltåg-express.  

• Regiontåg är tåg som har en uppehållsbild i linje med dagens Öresundståg och stannar 

alltså på regionalt stora stationer. Förutom Öresundståg räknas SJ-tåg på Kust till 

Kustbanan. Regiontågen körs med tåg för 180–200 km/h som har normal komfort för 

resor som är 30–60 minuter.  

• Storregiontåg är i princip dagens Öresundståg men med färre stopp, de planeras bara 

stanna vid stora stationer. Storregiontågen har som uppgift att knyta samman de 

sydsvenska tillväxtmotorerna och körs med tåg för 200–250 km/h som har hög 

komfort för resor som är en till två timmar. 

• Snabbtåg är tåg som framförs av kommersiell operatör. Snabbtåg stannar i större 

städer och körs med tåg för 250–320 km/h som har mycket hög komfort för resor som 

överstiger två timmar. 

Kategorierna och beskrivningarna ger en värdefull vägledning, men ska ses om en vägledning 

och inte en strikt uppdelning. Kategorin fjärrtåg, dvs. tåg som framförs av kommersiella 

aktörer som SJ, Snälltåget etc. och som inte framförs i de högre hastigheterna finns inte med i 

sammanställningen. Likaså anges att lokaltågen ska kunna framföras i hastigheter upp till 180 

km/h, men för upphandlingen av nya Krösatåg ligger kravet på att dessa ska kunna framföras i 

200 km/h.  

Snabbmultade tåg: Tågen som framförs i södra Sverige går mellan befolkningstäta områden 

och betydligt mindre befolkningstäta områden. Det finns också tre centrala tågnoder i 

Sydsverige, Emmaboda, Alvesta och Hässleholm, där byte idag sker utifrån vilka målpunkter 

resenären vill nå. För att kunna erbjuda snabba och bekväma resor är det viktigt att tågen 

snabbt kan formeras/multas upp eller ner (Multa är en förkortning av multipelkoppling). 

Ny stambana Hässleholm-Lund ska acceptera tåg med hastigheten 200 km/h: Den nya 

stambanan som planeras i Skåne måste anpassas så att regiontåg eller storregiontåg kan köra in 

på banan och angöra de stationer som ligger på sträckan, dvs. Lund och Malmö. Samma 

princip bör gälla för sträckan Borås-Göteborg. Utan detta skapas inte mervärden varken för 

den regionala kollektivtrafiken eller godstrafiken. 

Lokaltåg ska stanna vid nya stationer: Sträckan som passerar platsen där det nya 

akutsjukhuset ska ligga trafikeras idag av tre lokaltågslinjer, mot Nässjö, Värnamo respektive 

Hässleholm. Det är därför lämpligast att bygga vidare på detta tågsystem och arbeta för att 

lokaltågen stannar vid en ny tågstation i Räppe när sjukhuset öppnas 2028. Ytterligare tågstopp 

vid nya stationer som kan bli aktuella ska även i första hand trafikeras av lokaltåg. 

Minst tjugominuterstrafik Alvesta-Växjö: Sträckan Alvesta-Växjö bör trafikeras med 

tjugominuterstrafik, vilket således innebär stopp på de stationer som finns längs sträckan med 

lokaltåg. 
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Minst timmestrafik till tillväxtmotorer: Detta innebär att den trafik till och från 

tillväxtmotorer i södra Sverige som finns idag ska fortsätta i minst samma utsträckning.  

Tågtrafikens öppettider: För regiontåg bör öppettider på vardagar vara 05–00 och på helger 

07–00 samt erbjuda minst timmestrafik. För lokaltåg bör öppettider på vardagar vara 05–23 

och på helger 07–22. 

Taktfast tidtabell: Kollektivtrafiken ska vara enkel att förstå och enkel att resa med. 

Inriktningen måste därför vara att skapa ett regionalt kollektivtrafiksystem där tidtabellerna är 

taktfasta i möjligast mån. 

Ingen prisskillnad mellan buss och tåg för samma sträcka: Kronoberg är det enda länet i 

Sydsverige som har olika pris för samma sträcka om de åks med buss eller tåg. Denna 

snedvridning i konkurrensen är till tågets nackdel. På sikt bör denna ojämlikhet fasas ut.  

Parallell tåg- och busstrafik: Utgångspunkten bör vara att det inte samtidigt ska gå tågtrafik 

parallellt med busstrafik. Orter längs med sträckan som inte har tågstopp ska erhålla trafik 

enligt ortens storlek (basutbud). Parallell buss- och tågtrafik kan förekomma, men ska då med 

särskilda skäl. 

Ej försämrat tågutbud till Lessebo och Hovmantorp: Lessebo kommun har två tågstopp i 

kommunen vilket kan härledas till att Öresundståg har stannat för tågmöten vid stationerna. 

Samtidigt är dessa båda stationer de minsta i Öresundstågssystemet sett till antal av- och 

påstigande. Sett till antalet resenärer borde orterna då trafikeras med lokaltåg istället för 

regiontåg. Principen med ett stopp per kommun (för Öresundståg) bör hållas kvar så långt som 

möjligt, men framförallt ska orterna inte få ett märkbart sämre utbud än idag, dvs. 13 

dubbelturer per vardag. (SJ:s regionaltåg är ej inkluderat.) 
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Utveckling av Kronobergs tågtrafik 
För att öka det hållbara resandet, och i längden skapa ett mer hållbart samhälle, behöver stora 

satsningar göras i såväl kollektivtrafiken som i infrastrukturen. Ambitionen är att med 

utgångspunkt i det befintliga kollektivtrafikutbudet utveckla trafiken, såväl utbud som 

trafiklösningar, och tillhörande infrastruktur. Kollektivtrafiken ska anpassas i den takt som 

bedöms nödvändig för att tillgodose befintliga resenärers nuvarande och framtida behov samt 

för att attrahera nya resenärer. Samtidigt är det av vikt att kollektivtrafiken utvecklas utifrån vad 

som är ekonomiskt möjligt. 

Tågtrafik 2021–2025 

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik 2021–2025 

 

Start lokaltågstrafik Markaryd – Halmstad  
Tågtrafiken mellan Hässleholm och Markaryd förlängs till Halmstad med stopp i Knäred och 

Veinge, vilket skapar starkare koppling till städer längs med Västkustbanan från sydöstra 

Kronoberg samt till våra grannlän Halland och Skåne. Markarydsbanan fyller en viktig funktion 

för det lokala tågsystemet i Kronoberg och har även en nationell funktion som 

omledningsbana för Västkustbanan. Trafikeringen som föreslås förutsätter infrastrukturella 

investeringar: Nytt mötesspår i Knäred för att möjliggöra framtida timmestrafik på hela 

sträckan, nya stationslägen i Veinge och Knäred, kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan 

samt åtgärder på Halmstad bangård. Restiden är enligt en åtgärdsvalsstudie från 2017 

uppskattad till 35 minuter mellan Halmstad – Markaryd respektive 60 minuter hela sträckan 

mellan Halmstad – Hässleholm. Restiden med kombinationen tåg/buss är idag mellan 

Hässleholm – Halmstad 102 minuter, dock har hela denna sträcka enbart en avgång per dag i 

respektive riktning. Med bil uppskattas restiden på hela sträckan till 80 minuter. 
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Utveckling: Dagens 11 dubbelturer vardagar, 9 dubbelturer lördagar och 11 dubbelturer 

söndagar som trafikerar Hässleholm-Markaryd kommer under perioden att förlängas till 

Halmstad.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 5,6 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 27–31 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 3,9–4,1 miljoner kronor per år.  

 

Start lokaltågstrafik Växjö-Emmaboda 
Under perioden 2022–2023 planerar Trafikverket att bygga om Rv 25 och trafikplats 

Fagrabäck. Byggnationen är omfattande och även om det kommer att byggas omledningsvägar 

så kommer arbetet att leda till stora störningar under flera år. Som en ”Mobility management-

åtgärd i byggskedet”, men också som ett test av marknadens intresse, bör lokaltåg trafikera 

sträckan Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer i peaktider, dvs. två dubbelturer på 

morgonen och två dubbelturer på eftermiddagen. Trafikupplägg håller på att utredas. Ett 

möjligt upplägg är dock att Krösatågstrafiken Karlskrona-Emmaboda förlängs till Växjö. En 

fördel med ett sådant upplägg är att det skapas en ny direkt förbindelse mellan de två 

sydsvenska tillväxtmotorerna Karlskrona och Växjö. Restiden Karlskrona – Växjö uppskattas 

till 83 minuter för tåg och med bil 104 minuter. 

Utveckling: 4 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda på vardagar.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 8,2 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 32–36 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 5,2–5,6 miljoner kronor per år.  

Tågtrafik 2026–2030 

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik 2026–2030 
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Utveckling av lokaltågstrafik Värnamo-Växjö-Emmaboda 
Under perioden 2021–2025 startas trafikering på sträckan Emmaboda-Växjö som en åtgärd i 

samband med ombyggnad av RV 25 och Trafikplats Fagrabäck samt som ett test av 

marknadens intresse. Utvärdering bör löpande genomföras, men det måste också ställas i 

relation till att Öresundståg i sin strategiska plan för 2040 inte planerar att trafikera de mindre 

stationerna mellan Växjö och Emmaboda.  

En förhandsbedömning är att satsningen för sträckan Växjö-Emmaboda med fyra dubbelturer 

faller väl ut och att detta utökas med ytterligare fyra dubbelturer under perioden 2026–2030, 

dvs. att det totalt går åtta dubbelturer. Linjen bör kopplas samman med lokaltågen som går till 

Värnamo. Genom denna förlängning skapas en resmöjlighet för tågresenärer österifrån när 

stationen öppnar i Räppe. Vid slutet av perioden beräknas också det så kallade ”Y-et” i 

Jönköpings län vara klart. Således kan lokaltåg vid slutet av perioden 2026–2030 kunna 

trafikera från Karlskrona/Kalmar via Växjö, Värnamo till Jönköping. Av de åtta dubbelturerna 

är förslaget att vartannat tåg går till Kalmar och vartannat tåg till Karlskrona. Etableringen av 

linjen kommer att få större betydelse i utblick efter 2030 då planer finns att en station i 

Värnamo står klar för ny stambana.  

När utvecklingen under perioden 2026–2030 är genomförd kommer trafikeringen Emmaboda-

Växjö ligga i linje med den trafikering som idag (2019) sker mellan Värnamo-Växjö. Trafiken 

på helger är beräknad att var hälften av turerna på vardagar, dvs. fyra dubbelturer. 

Utveckling: Ytterligare 4 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda på vardagar samt 4 

dubbelturer på lördagar respektive söndagar. 

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 12,3 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34–36 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 7,6–8,1 miljoner kronor per år.  

 

Trafikering av Räppe station 
Det nya akutsjukhuset i Växjö planeras att vara klart 2028. Vid samma tidpunkt vill Region 

Kronoberg att stationen i Räppe är klar att tas i bruk. Att stationen bör vara klar samtidigt som 

sjukhuset beror framförallt på att man vill behålla den goda färdmedelsfördelning som finns i 

dag för personalen på centrallasarettet (dvs. hur de tar sig till och från sin arbetsplats), men 

också för att öka tillgängligheten till det nya sjukhuset för länets invånare.  

För att sjukhuset ska bli tillgängligt finns ett behov av 20-minuters trafik med lokaltågssystemet 

mellan Alvesta och Växjö. Dock behövs investeringar inte enbart i ny station utan också i 

själva järnvägsanläggningen, dvs. att spåren byggs ut. Under en övergångsperiod från det att 

station och sjukhus är klart till dess att spårutbyggnaden är klar bedöms att dagens Krösatåg 

som trafikerar sträckan kommer att stanna i Räppe. Detta innebär att det i princip kommer 

finnas 30-minuters trafik till Räppe station under denna period. 

Lokaltågen är också de tåg som kommer att angöra eventuella ytterligare nya stationer mellan 

Alvesta och Växjö, såsom Aringsås och Bäckaslöv. 

Utveckling: Under perioden 2026–2030 beräknas ny station i Räppe vara klar. 
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Uppskattad kostnad: Det finns inte några specifika kostnader kopplade till att göra ett 

uppehåll, kostnader är kopplade till trafikeringen på banan. Däremot finns en form av 

tidskostnad kopplad till uppehållet i Räppe, då det ger längre restider för de som inte ska stiga 

av och på. Troligtvis finns också en kostnad i att det initialt kommer att läggas begränsningar i 

hur många tåg som kan köra på sträckan, en begräsning som kommer att finnas till dess att 

banan är utbyggd med dubbelspår.  

 

Förbättrat utbud 
Ett förbättrat utbud för lokaltågssystemen, Krösatåg och Pågatåg, både under vardagar och 

helger ökar förutsättningarna för att skapa en mer attraktiv region och förbättrad tillgänglighet. 

Denna utveckling är relativt kostsam då antalet resenärer vid dessa tidpunkter vanligtvis är få, 

men dessa avgångar har en stor betydelse för våra stationssamhällens utveckling och för 

regionens invånare. Ett grundutbud, som bör uppnås under perioden, är därför tolv 

dubbelturer på vardagar och nio dubbelturer på helger på samtliga lokaltågslinjer 

Utveckling och uppskattad kostnad:  

• Krösatåg Emmaboda-Växjö-Värnamo-(Jönköping) föreslås ingen ytterligare förändring 

än det som har angetts ovan, dvs. åtta dubbelturer på vardagar och fyra dubbelturer på 

helger. 

• Krösatåg Växjö-Nässjö(-Jönköping) utökas med tre dubbelturer på vardagar, två 

dubbelturer på lördagar och fyra dubbelturer på söndagar. Trafikeringskostnaden för 

utvecklingen är uppskattad till cirka 9,6 miljoner kronor per år. Med en 

självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 6,0–6,3 miljoner kronor per år. 

• Krösatåg Växjö-Hässleholm utökas med en enkeltur på vardagar, ingen förändring för 

lördagar och en dubbeltur på söndagar. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 

2,3 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar 

nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 1,4–1,5 miljoner kronor per år. 

• Pågatåg Hässleholm-Markaryd-Halmstad utökas med en dubbeltur på vardagar, ingen 

förändring på helgen. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 0,6 miljoner kronor 

per år. Med en självfinansieringsgrad på 32–36 procent landar nettokostnaden för den 

tillkomna trafiken på cirka 0,4 miljoner kronor per år. 

• Öresundståg Malmö-Växjö: En enkeltur från Växjö mot Skåne på vardagar för att då 

dagligen trafikera sträckan med 18 dubbelturer. På lördagar ökar trafiken med två 

dubbelturer och en enkeltur för att totalt ligga på tolv dubbelturer. På söndagar ökar 

trafikeringen med tre enkelturer för att också ligga på tolv dubbelturer per söndag. 

Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 6,7 miljoner kronor per år. Med en 

självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 0,5–1,2 miljoner kronor per år. 

• Öresundståg Växjö-Kalmar: Med anledning av den öppnade Krösatågslinjen österut 

från Växjö mot Kalmar/Karlskrona föreslås inga förändringar på vardagar på 

Öresundstågstrafiken under perioden 2026–2030. Trafikeringen föreslås ligga kvar på 

13 dubbelturer per vardag. På lördagar ökar trafiken med två dubbelturer och en 

enkeltur för att totalt ligga på tio dubbelturer. På söndagar ökar trafikeringen med 3 

dubbelturer för att ligga på 10 dubbelturer. Trafikeringskostnaden är uppskattad till 
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cirka 3,9 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar 

nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 0,3–0,7 miljoner kronor per år. 

 

Tågtrafik utblick efter 2030 
Utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen efter år 2030 är osäker och beror till stor del politiska 

viljeriktningar. Utblick efter 2030 innebär inte att den föreslagna trafikeringen kommer att 

kunna genomföras i början av 30-talet. Dels kommer troligen inte järnvägens kapacitet vara 

utbyggd och klar förrän en bit in på 30-, 40- eller 50-talet och dels måste trafikeringen 

utvecklas i den takt som Region Kronobergs ekonomi tillåter. Utblick efter 2030 är dock 

Region Kronobergs viljeinriktning.  

 

Figur x. Utveckling av tågtrafik efter 2030 → 

 

Tät trafik till nytt akutsjukhus 
En av utgångsprinciperna för planering av det framtida tågsystemet har varit att skapa en bra 

trafikering till det nya sjukhuset i Räppe som beräknas stå klart 2028. Förutsättningen har varit 

att skapa 20-mintrafik till sjukhuset. Från Alvesta går det tre ben åt olika håll, mot Hässleholm, 

Värnamo samt Nässjö och om man förutsätter att samtliga dessa ben ska angöra Växjö skapas 

relativt enkelt 20-mintrafik. En förutsättning är dock att infrastrukturen på sträckan Alvesta-

Växjö kompletteras och utvecklas. För att möjliggöra 20-mintrafik under dagtid måste det i 

respektive riktning gå minst 16 dubbelturer i timmestrafik. Förslaget i detta underlag är dock 

att det enbart ska gå 12 dubbelturer för sträckan Växjö-Jönköping via Nässjö medan det för de 

övriga två linjerna ska det gå 16 dubbelturer. För att nå målsättningen måste det för de tre 

Krösatågslinjerna tillkomma sammanlagt 16 dubbelturer jämfört med de 28 dubbelturer som 

trafikerar 2019. Ökningen per linje på vardagar är: 
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• Växjö-Värnamo ökar med 8 dubbelturer 

• Växjö-Nässjö ökar med 3 dubbelturer  

• Växjö-Hässleholm ökar med 4 dubbelturer  

Trafikeringen på lördag och helger ska vara minst 75 procent av vardagstrafiken, dvs. det ska 

gå 12 dubbelturer per dag. 

Det är inte rimligt att Öresundstågen ska kunna göra uppehåll i Räppe, då principen i systemet 

är ett uppehåll per kommun. För att kunna erbjuda invånarna öster om Växjö möjlighet att 

med tåg kunna transportera sig till Räppe och det nya sjukhuset måste därför en linje med 

lokaltåg gå i östlig riktning mot Kalmar/Karlskrona. Ett lämpligt upplägg är att linjen Växjö-

Värnamo förlängs mot Kalmar/Karlskrona och att varannan tur går till respektive ort samt att 

linjen går vidare direkt från Värnamo till Jönköping. Av de 16 dubbelturerna på linjen bör 4 

dubbelturer trafikera som lokaltåg-express (dvs. stopp endast vid vissa stationer). 

Utveckling och uppskattad kostnad: 

• Krösatåg Emmaboda-Växjö-Värnamo-(Jönköping) föreslås öka med 8 dubbelturer 

varav 4 bör trafikera som lokaltåg-express på vardagar, för att totalt uppgå till 16 

dubbelturer. (ökningen gäller både Emmaboda-Växjö och Växjö-Värnamo). Lördagar 

utökas linjen med 7 dubbelturer och 2 enkelturer för sträckan Växjö-Värnamo samt 8 

dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda. Totalt ska det på lördagar gå 12 dubbelturer 

hela sträckan. Söndagar utökas linjen med 8 dubbelturer och 1 enkeltur på sträckan 

Växjö-Värnamo samt 8 dubbelturer sträckan Växjö-Emmaboda. Totalt ska det på 

helger trafikera 12 dubbelturer hela sträckan. Trafikeringskostnaden är uppskattad till 

cirka 44,1 miljoner kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent 

landar nettokostnaden för den tillkomna trafiken på cirka 27,3–29,1 miljoner kronor 

per år. Enbart Växjö-Värnamo för den tillkommande trafiken är uppskattad till 17,4 

miljoner kr (nettokostnad 10,8–11,5 miljoner kr) och för Växjö-Emmaboda uppskattad 

till 26,7 miljoner kr (nettokostnad 16,5–17,6 miljoner kr). 

• Krösatåg Växjö-Nässjö(-Jönköping) föreslås utökas med 2 enkelturer på lördagar. 

Trafikeringskostnaden för utökningen är uppskattad till cirka 0,5 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden för den 

tillkomna trafiken på cirka 0,3 miljoner kronor per år. 

• Krösatåg Växjö-Hässleholm utökas med 4 dubbelturer på vardagar, med 3 dubbelturer 

på lördagar och söndagar. Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 17,6 miljoner 

kronor per år. Med en självfinansieringsgrad på 34–38 procent landar nettokostnaden 

för den tillkomna trafiken på cirka 10,9–11,6 miljoner kr per år. 

 

Markarydsbanan 
Det viktigaste steget för att trafiken ska kunna utvecklas är när den genomgående trafiken kan 

starta, dvs. Hässleholm-Markaryd-Halmstad, vilket är beräknat att ske under perioden 2021–

2025. Under perioden 2026–2026 görs enbart en smärre justering i utbudet, medan trafiken 

efter 2030 bör utökas till att uppgå till 16 dubbelturer på vardagar och 12 dubbelturer på 

lördagar och söndagar. 
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Trafikeringen är planerad att gå mellan ändpunkterna Hässleholm och Halmstad, långsiktigt 

bör det dock utredas om linjen kan förlängas ytterligare. Detta för att då bidra till ett mer 

sammanknutet Sydsverige och för att ytterligare bidra till arbetsmarknadsförstoringen. 

Utveckling: Sträckan Hässleholm-Markaryd-Halmstad bör efter 2030 utökas med 4 

dubbelturer på vardagar, 3 dubbelturer på lördagar och 1dubbelturer på söndagar.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 3,3 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 34 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 2,1–2,2 miljoner kronor per år. 

 

Öresundståg 
Öresundstågen är stommen i det sydsvenska tågsystemet. Utbudet av trafik är relativt väl 

utvecklat och kör i princip i timmestrafik på vardagar mellan Kronoberg och Skåne. Mellan 

Kronoberg och Kalmar är utbudet inte fullt lika stort. Begränsningen för Öresundstågens 

utveckling ligger framförallt i de hinder som infrastrukturen ger, då främst på den enkelspåriga 

Kust till Kustbanan Alvesta – Kalmar/Karlskrona. 

Under perioden 2026–2030 planeras inte för några större förändringar i Öresundstågens 

trafikering i Kronoberg. Efter 2030 bör utbudet öka så att det går 18 dubbelturer i vardera 

riktningen räknat från Växjö på vardagar och att utbudet på helger ligger på cirka 80 % av 

vardagens utbud. Denna satsning bör dock särskilt prövas mot trafikeringen av SJ-tåg och 

utökad trafik med lokaltåg. 

Utveckling: För sträckan Växjö-Kalmar bör det under perioden efter 2030 öka med 5 

dubbelturer vardagar, 4 dubbelturer på lördagar och 7 dubbelturer på söndagar. För sträckan 

Växjö-Malmö bedöms att ingen förändring på vardagar behöver ske efter 2030. För lördagar 

bör trafikeringen öka med 2 dubbelturer och på söndagar öka med 2 dubbelturer samt 3 

enkelturer.   

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 31,6 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 82–92 procent landar nettokostnaden för den tillkomna 

trafiken på cirka 2,5–5,7 miljoner kronor per år. 

 

SJ Kalmar-Växjö-Göteborg 
SJ:s trafikering på Kust-till-Kustbanan för sträckan Kalmar-Växjö-Göteborg drivs i huvudsak 

på kommersiell grund även om visst regionalt bidrag ges till trafikeringen från berörda 

regioner. Det finns ett samspel mellan utbudet av Öresundståg och SJ:s trafikering där en 

ökning av Öresundstrafiken kan påverka SJ:s intäkter. Samspelet mellan SJ:s kommersiella 

trafik och Öresundståg kommer att öka ytterligare när SJ tar över trafikeringsansvaret av 

Öresundstågen vilket kommer att ske i december 2020. 

Kronoberg och sydöstra Sveriges möjligheter att ta sig till Sveriges näststörsta storstadsregion, 

dvs. Göteborgsregionen, måste utvecklas. Den långsiktiga inriktningen för Region Kronoberg 

att arbeta mot är att det på vardagar bör gå 6 dubbelturer Kalmar-Växjö-Göteborg och på 

helger minst 5 dubbelturer på sträckan. 
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Uppskattad kostnad: Storleken på ett eventuellt regionalt bidrag till trafikeringen har inte 

uppskattats.  

 

Sydostlänken 
Sydostlänken, dvs. sträckan Älmhult-Olofström och förlängt Karlshamn är i första hand en 

sträckning som är av betydelse för godstrafik på järnväg. Sträckan Älmhult-Olofström är 

oelektrifierad och sträckan Olofström-Karlshamn finns inte idag, men är planerad att byggas 

runt 2030 samtidigt som hela sträckan elektrifieras. För att kunna trafikera med persontrafik 

behöver också sträckan få ett par mötesspår. Region Kronoberg har ställt sig positiva till en 

samfinansiering av byggnationen av mötesspår genom att regionstyrelsen har beslutat att 

kommande Länstransportplan avsätta cirka 25 miljoner kronor. 

Större delen av Sydostlänken ligger i Skåne och i Blekinge, endast drygt sju kilometer ligger i 

Kronoberg. Detta innebär att den största kostnaden för trafikering ligger på dessa båda 

grannlän. Enligt en utredning som Region Blekinge tagit fram kommer självfinansieringsgraden 

för hela sträckan att ligga på 13–15 procent och för sträckan Karlshamn-Olofström på 22–25 

procent. Om persontrafik ska gå på hela sträckan bör det ske via en överenskommelse mellan 

de tre regionerna. I detta tågstrategiska underlag har beräkningar gjorts för en trafik med åtta 

dubbelturer på vardagar och fyra dubbelturer på helger. 

Utveckling: Älmhult-Olofström-Karlshamn trafikeras med åtta dubbelturer på vardagar och 

fyra dubbelturer på helger.  

Uppskattad kostnad: Trafikeringskostnaden är uppskattad till cirka 3,1 miljoner kronor per 

år. Med en självfinansieringsgrad på 15 procent landar nettokostnaden för den nya trafiken på 

cirka 2,7 miljoner kronor per år. Kostnader och intäkter för trafikering på Sydostlänken är 

inräknade under Pågatåg. 

 

Målsättning efter 2030 
De flesta satsningar som presenteras i detta underlag ligger efter 2030. Huvudanledningen är 

framförallt att infrastuturen måste utvecklas och vara på plats om den föreslagna trafiken ska 

kunna trafikera järnvägen. Den samlade målbilden för den framtida trafikeringen i Kronoberg 

och till grannregionerna presenteras i bilden nedan. 
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Figur 6. Förslag till utvecklingsmål för tågtrafiken i Kronobergs län efter 2030. 

 

Tågtrafik utblick efter 2030 – inriktningar 
Under perioden efter 2030 ligger ett antal betydelsefulla händelser som inte direkt kan kopplas 

till en utveckling av trafikutbudet, men som är av betydelse för Kronoberg och resor i samt till 

och från länet. För att ge vägledning presenteras i detta tågstrategiska underlag några av de 

betydande händelserna för att skapa inriktning för framtida beslut. 

 

Fler stationer 
På sträckan Alvesta-Växjö finns kommunala framtidsplaner för ytterligare tre stationer, t i 

Aringsås i Alvesta kommun och Bäckaslöv och Brände udde i Växjö kommun. I detta 

dokument har inte effekten av dessa stationer kartlagts, mer än ett konstaterande att fler 

uppehåll utmed banan leder till längre restider för genomgående resor, samtidigt bör det ställas 

mot att dessa områden planeras för en relativt stor befolkning. En långsiktig hållning är dock 

att dessa stationer skall trafikeras på samma sätt som Räppe, dvs. med 20-mintrafik. 

Sammanknutet Sydsverige  
I det sydsvenska positionspapperet för kollektivtrafiken läggs ambitionen och vikten av att 

knyta samman Sydsveriges tillväxtmotorer. Sträckan Jönköping-Växjö-Kalmar/Karlskrona är 

idag en svag länk och behöver förbättras. En långsiktig ambition bör vara att regiontåg 

trafikerar sträckan, men då det är långa avstånd och det idag inte finns någon stark marknad 

för trafikering mellan orterna kan en inledande ambition vara att trafikera med lokaltåg som 

gör färre stopp, dvs. lokaltåg-express, vilket kan minska restiderna mellan orterna.  
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Arbetsmarknadsregionerna Växjö och Jönköping är två starka regioner. Idag ligger för långt 

från varandra för att skapa en gemensam dynamik. Restid med bil och med tåg tar båda cirka 1 

timme och 45 minuter att resa mellan orterna. Genom en förbättrad järnvägsinfrastruktur 

skulle restiden mellan de båda orterna kunna förbättras och detta kommer att vara möjligt i 

början av 2030-talet när det så kallade Y-et i Jönköpings län är klart. Restiden för sträckan 

Växjö-Jönköping via Värnamo uppskattas att komma ner till cirka 1 timme och 20 minuter. 

För trafiken som planeras för Växjö-Jönköping via Värnamo skulle vissa avgångar kunna göras 

om för att vara lokaltåg-express eller att den utökas ytterligare med trafik. 

I Sverigeförhandlingens slutförslag pekades Värnamo ut som ort för att få ett tågstopp längs 

med den nya stambanan. Inga beslut har dock ännu fattats om byggnation av ny stambana. I 

åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan delen mellan Växjö och Värnamo gavs prognoser 

för restider med upprustning av Kust till Kustbanan och med ny stambana skulle restiden 

Växjö-Jönköping via Värnamo komma ner till under en timme. Om tåg från Kust-till-

Kustbanan också får köra in på den nya stambanan för en direktförbindelse mellan Växjö och 

Jönköping skulle restiden förbättras ytterligare.  

Ambition för framtidens tågtrafik är att under slutet av 2020-talet och i början av 2030 talet 

inleda arbetet med snabbare förbindelse i öst-västlig riktning genom lokaltåg-express eller att 

nya regiontåg startas. En djupare analys bör tas fram till kommande trafikförsörjnings-

program. 

 

Öresundståg i Kronoberg 
I Öresundstågs strategiska plan presenteras ett upplägg för trafikeringen 2040. I upplägget 

presenteras att tågen mer ska få en karaktär av att vara ett storregionalt tågsystem. Förslaget 

innebär att principen ett stopp per kommun ska slopas och att Öresundstågen enbart ska 

angöra större orter, medan det är lokaltåg respektive regiontåg som kommer att trafikera och 

stanna vid mindre orter. En förändring som är planerad för orter i hela systemet. I planen 

presenteras också att framtidens Öresundståg ska kunna gå i 200 km/h eller 250 km/h och att 

de ska få tillåtelse att köra in på de nya stambanorna. I förslaget kommer orterna i Sydsverige 

att komma närmare varandra genom att restiderna minskas. I upplägget räknar de med att 

restiden Växjö-Kalmar ska kunna komma under en timme. Den stora utmaningen för att nå 

under timmen mellan Kalmar och Växjö är att klara sträckan Växjö-Emmaboda klart under 30 

minuter. För att klara det måste uppehållen i Hovmantorp och Lessebo slopas för 

Öresundståg. Stationerna har i dagsläget ett ganska svagt resande med respektive 200–300 av- 

och påstigande per vardag. Öresundstågensstrategiska plan menar att sträckan Växjö-Kalmar 

behöver kompletteras med parallell lokaltågstrafik, som övertar uppehållen i Hovmantorp och 

Lessebo. En sådan lokaltågslinje öppnar även för möjligheten att införa fler nya stationer längs 

sträckan. Även om tågen kan framföras i högre hastigheter så finns det begränsningar i vad 

infrastrukturen klarar, dvs. vilken hastighet som är tillåtet att köra i. 

I Öresundstågs strategiska plan pekas på att järnvägen Växjö-Emmaboda, liksom Emmaboda-

Kalmar, snabbas upp för att Öresundståg ska klara delsträckorna med god marginal under 30 

minuter och därmed kunna upprätthålla knutpunkternas funktion även vid mindre störningar. 

Den strategiska planen föreslår att hastigheten på Kust till Kustbanan höjs till 180 km/h längs 

20 km på sträckan Växjö-Hovmantorp, 11 km på sträckan Hovmantorp-Lessebo och 19 km på 
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sträckan Emmaboda-Nybro. Dessa åtgärder ger två minuter kortare restid per delsträcka. 

Därmed kan Öresundståg köra Växjö-Emmaboda på 27 minuter och Emmaboda-Kalmar på 

28 minuter, inklusive uppehåll i Nybro. 

Öresundstågs strategiska plan ligger i linje med det som presenteras i detta tågstrategiska 

underlag, dvs. att en lokaltågslinje bör startas för trafik Växjö-Emmaboda, med ev. fortsättning 

både norrut och söderut. En av anledningarna till att Öresundstågen gör uppehåll i 

Hovmantorp är att tågen tidigare möttes här, innan mötesspåret i Åryd byggdes. Då 

möjliggjordes även passargerarutbyte på orten, som sedan har varit kvar. Tågtrafiken är idag en 

viktig del av ortens identitet och attraktivitet. I Lessebo tätort gör tågen däremot uppehåll 

utifrån principen ett stopp per kommun. En hållning från Region Kronoberg bör vara att 

Öresundstågen fortsatt ska göra uppehåll i Lessebo och att åtgärderna på Kust till Kustbanan 

anpassas så att sträckan Växjö-Emmaboda kan ske på under halvtimmen. 

 

Express till Älmhult 
Skånetrafiken kör på vardagar ett insatståg, dvs. lokaltåg-express från Malmö till Älmhult. 

Sträckan trafikeras med en dubbeltur per dag. Anledningen är framförallt för att det finns ett 

stort antal invånare från Malmö/Lund-regionen som har sin arbetsplats i Älmhult och för att 

avlasta fulla tåg. På samma sätt finns det ett relativt stort antal invånare i Helsingborg med 

omnejd som också dagligen reser till och från Älmhult. När Skånebanan tillåter bör det utredas 

om lokaltåg-express också kan trafikera Helsingborg-Älmhult. 

Lämpligt är också att dessa tåg fortsätter upp som lokaltåg till Växjö, detta framförallt för att 

bidra till kompetensförsörjningen av personal till nytt akutsjukhus vid Räppe. 
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Infrastukturbehov 
Ambitionen som läggs fram i detta dokument kan inte genomföras i sin helhet på grund av de 

begräsningar som järnvägens infrastruktur skapar. Som bilaga till detta tågstrategiska underlag 

har infrastrukturbehoven på sträckorna Alvesta-Emmaboda, Värnamo-Alvesta, Alvesta-

Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken sammanfattats. I bakgrundsarbetet för detta 

dokument har alltså ingen analys genomförts som direkt kopplar samman satsningar mot 

enskilda brister i järnvägsanläggningen. Trots att ingen sådan analys har tagits fram finns flera 

aktuella underlag som pekar på behovet av åtgärder. Underlag som tar upp behovet av 

infrastrukturinvesteringar är framförallt: 

• Åtgärdsvalsstudier för Kust-till-Kustbanan (PPT presentation 2020-06-01).  

• ”Strategisk plan för Öresundståg” (Rapport 2020-02-21)  

• ”Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan kollektivtrafik (Utkast 2020-09-07). 

• Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg (Konsultrapport 2017-11-25)  

 

Det bör poängteras att även om åtgärder på enbart dessa sträckor Alvesta-Emmaboda, 

Värnamo-Alvesta, Alvesta-Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken har sammanfattats så 

kan åtgärder utanför dessa sträckor ha stor betydelse för tågtrafikeringen i Kronoberg.  

 

Skötsel av stationer 
Inom ramen för infrastrukturbehov, eller rättare sagt för att undvika kostsamma 

infrastrukturåtgärder, finns behovet av bättre drift och underhåll av stationer och 

stationsmiljöer. Ansvaret för städning av stationer är idag uppdelat mellan kommuner och 

Trafikverket där det finns tydliga gränsdragningar över vad som ska utföras och av vem. 

Anledningen till denna uppdelning är framförallt de säkerhetskrav som finns för att utföra 

arbete i närheten av spårområdet. Men för att skapa en bättre attraktivitet måste både daglig 

och årlig städning av stationsanläggningarna bli bättre, gällande allt ifrån skräpplockning till 

rengöring av plattformar, väggar, tak, fönster, osv.  
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Trafikekonomi för Kronobergs tågsystem 
Att beräkna, uppskatta och prognostisera intäkter och kostnader 10–15 år in i framtiden är 

normalt en svår uppgift, som i och med covid-19 och dess effekter på kollektivtrafiken och 

övriga samhället har blivit betydligt mer komplicerad. Ambitionen med detta kapitel är att 

tydliggöra samtliga ekonomiska parametrar som finns för tågtrafikeringen i Kronoberg. 

Ekonomiskt utfall t.o.m. 2019 
Figurerna nedan visa utfallet av intäkter, kostnader och självfinansieringsgrad för tågtrafiken i 

Kronoberg. Från 2019 görs ingen uppdelning i redovisningen för Krösatåg nord respektive 

Krösatåg syd. Beslutad budget för 2020 finns också med i figurerna. 

Intäkter från tågresandet, dvs. biljettförsäljning, har under perioden 2014 till 2019 haft en årlig 

ökning på drygt 2,4 procent. Kostnaderna för tågtrafiken har ökat något mer än intäkterna för 

perioden 2014 till 2019. Årligen har kostnaderna ökat med cirka 2,9 procent. Detta kan ses i att 

den totala självfinansieringsgraden för tågtrafik har sjunkit något under perioden, från 75,6 

procent 2014 till 73,8 procent 2019, samt att den beräknas sjunka ytterligare under 2020. 

Självfinansieringsgraden för regionbussrana för samma period har legat på 44 procent och 

totalt för all trafik i länet på 56 procent. 

 

Intäkter tåg 
(miljoner kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Krösatåg nord 7,1 10,4 12,8 12,7 12,8   

Krösatåg syd 10,0 9,6 12,0 12,1 10,9   

Krösatåg totalt 17,2 20,0 24,8 24,7 23,6 24,4 23,7 

Pågatåg 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 

Öresundståg 111,8 110,7 115,6 115,2 118,2 119,2 120,1 

Summa intäkter 
tåg 129,5 131,2 141,0 140,5 142,7 144,4 144,7 

%-förändring mot 
föregående år 

 1,4% 7,5% -0,4% 1,6% 1,2% 0,2% 

Figur 7. Intäkter (miljoner kr) 2014 - 2019 samt budget för 2020. 

 

Kostnader tåg 
(brutto i miljoner 
kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Krösatåg nord -22,6 -25,0 -28,3 -28,5 -30,1   

Krösatåg syd -37,2 -40,3 -43,4 -43,9 -44,7   

Krösatåg totalt -59,8 -65,4 -71,7 -72,4 -74,8 -65,3 -66,6 

Pågatåg -1,9 -2,0 -2,0 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 

Öresundståg -109,6 -114,3 -115,0 -113,2 -119,7 -129,6 -140,8 

Summa kostnad 
tåg -171,3 -181,7 -188,7 -188,0 -196,0 -197,4 -209,9 

%-förändring mot 
föregående år 

 6,0% 3,8% 0,4% 4,2% 0,8% 6,3% 

Figur 8. Kostnader (miljoner kr) för 2014 - 2019 samt budget för 2020. 
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Självfinansierin
gsgrad 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Tåg samtliga 75,6% 72,2% 75% 75% 73% 73% 69% 

Krösatåg 29% 31% 35% 34% 32% 37% 36% 

Pågatåg 27% 26% 28% 22% 33% 32% 33% 

Öresundståg 102% 97% 101% 102% 100% 92% 85% 

Figur 9. Självfinansieringsgrad 2014 - 2019 samt budget för 2020. 

Tågtrafikens skattesubvention 
Kollektivtrafiken är en av grundbultarna i ett fungerande samhälle. Det är av så stor betydelse 

för ett fungerande samhälle att kollektivtrafiken till nästan hälften finansieras via den skatt som 

samhället tar in. Till störst del sker detta via den regionala skatten (landstingsskatt). För att 

kunna utveckla kollektivtrafiken måste Länstrafiken Kronoberg via Trafiknämnden göra en 

bedömning över resandeutvecklingen samt vilken budgetäskning som bör göras för kollektiv-

trafiken. För att bedöma möjligheten till utveckling och satsningar är det viktigt att också 

kunna ställa det mot förändringar i skattebasen. 

Tabellen nedan visar på nettokostnaden, dvs. skattebidraget, till tågtrafiken i Kronoberg. Under 

perioden 2014–2019 har tågtrafiken finansierats med i snitt 48,9 miljoner kronor per år. I 

kommande kapitel görs en jämförelse för Kronobergs nettokostnad med nettokostnaden för 

övriga regioner i Sydsverige. 

Nettokostnad 
(miljoner kr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Nettokostnad tåg -41,9 -50,5 -47,7 -47,5 53,3 -53,0 -65,2 

Figur 10. Nettokostnad 2014 - 2019 samt budget för 2020.(Nettokostnad = intäkter – bruttokostnad) 

Region Kronobergs skatteunderlag, dvs skatteintäkter, kommer i huvudsak från invånarna i 

länet, men vissa intäkter kan härledas från statliga bidrag och från utjämningsystemet som finns 

i Sverige. Av regionens skatteintäkt har bidraget till tågtrafiken legat på cirka en procent för 

perioden 2015 – 2019.  

Skatteintäkter för Region 
Kronoberg (miljoner kr) 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Prognos 
2020 

Skatteintäkter 4 132 4 336 4 529 4 818 5 014 4 917 

%-förändring mot föregående år  4,9% 4,5% 6,4% 4,1% -1,9% 

Stadsbidrag & utjämning 602 649 715 758 804 1 020 

%-förändring mot föregående år  7,8% 10,2% 6,0% 6,1% 26,8% 

Totala skatteintäkter 4 734 4 985 5 244 5 576 5 818 5 936 
%-förändring mot föregående år  5,3% 5,2% 6,3% 4,3% 2,0% 

Andel nettokostnad tågtrafik av 
totala skatteintäkter  1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 

Figur 11. Skatteintäkter för Region Kronoberg 2015–2019 och prognos 2020 före Corona samt andel tågtrafikensnettokostnad av totala 

skatteintäkten. 
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Prognoser 
Att prognostisera hur framtiden kommer att bli är alltid i större eller mindre grad kopplat till 

osäkerheter. Prognoser kan dock vara vägledande och ge ett stöd i bedömningen av 

utvecklingen. Här presenteras tre prognoser för framtiden. Samtliga prognoser har tagits fram 

före Corona-krisen. De tre prognoserna är: 

• Befolkningsprognos 

• Resandeprognos 

• Prognos för regionens skatteunderlag 

Befolkningsprognos 
Årligen publicerar Region Kronoberg en befolkningsrapport som beskriver 

befolkningsutvecklingen det senaste året samt presenterar regionens uppdaterade 

befolkningsprognos. Rapporten bygger på Statistiska Centralbyråns (SCB) demografiska 

databas och den senaste uppdateringen för helåret 2019. Syftet med rapporten är att beskriva 

hur befolkningen i Kronoberg utvecklats över tid och vilka komponenter i form av 

födelsenetto och flyttnetto som förklarar utvecklingen. Utöver den historiska utvecklingen 

beskrivs också Region Kronobergs befolkningsprognos för perioden 2020–2034 i rapporten.  

Den 31 december 2019 uppgick befolkningen i Kronobergs län till 201 469 invånare. Detta 

innebar en ökning med 1 583 invånare (0,79 procent) från föregående år och med 10 100 

invånare (5,3 procent) sedan 2015. Trots en växande befolkning har trenden de senaste åren 

varit en minskande befolkningstillväxt – från en tillväxt på 3 259 invånare under 2016 till en 

tillväxt på 2 367 invånare under 2018 till, slutligen, en tillväxt på 1 583 invånare under 2019.  

Region Kronobergs befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningstillväxt under de 

kommande åren. Perioden 2020–2026 beräknas en tillväxttakt på i genomsnitt 1 600 nya 

invånare per år. Efter 2026 förväntas tillväxten minska med cirka 50 personer per år för att 

hamna på 1 356 nya invånare under 2034. Enligt prognosen kommer länets totala folkmängd 

2034 att uppgå till 225 635 invånare, en ökning med 24 166 invånare från 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Befolkningsprognos 2019 - 2033 i Kronobergs län. 
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Resandeprognos tåg 
I stort sett har vi samma järnväg i funktion idag som vi hade när den invigdes, men vi har 

betydligt fler resenärer. Den tidigaste uppgiften över antalet resenärer är från 1950 och då 

utfördes i Sverige sammanlagt 6 600 miljoner personkilometer. Senaste uppgiften från 

Trafikanalys är från 2019 och då utfördes 14 617 miljoner personkilometer. Sedan 2000 har 

antalet personkilometer ökat med 43 procent. Trots de prövningar som resenärerna utsätts för 

kan man hittills inte se någon avmattning i resandeutvecklingen. 

 

Figur 13. Järnvägens persontransportarbete i Sverige. Källa Trafikanalys 2015 och 2020.   

I Kronoberg utfördes det 2019 cirka 3,2 miljoner resor med tåg. Det är cirka 31 procent av det 

totala kollektivtrafikresandet i länet. I trafikförsörjningsprogrammet för 2014–2025 sattes målet 

att resandet med kollektivtrafiken i genomsnitt skulle öka med minst 3 procent per år.  

Resandeprognosen för tåg bygger på en enkel framräkning av hur utvecklingen varit de senaste 

åren. Mellan 2015–2019 ökade resandet genomsnitt 4,6 procent per år. Det bör dock noteras 

att ökningen var högst i början och under de senaste åren legat på 2,0–2,3 procent. Om 

prognosen med en framtida ökning på 4,6 procent slår in kommer det att år 2032 vara 5,8 

miljoner tågresenärer i Kronoberg, dvs. en ökning med 2,4 miljoner resenärer. En försiktigare 

prognos är att ökningen kommer att ligga kvar på endast 2 procent årligen. Detta skulle i så fall 

innebära att det 2032 kommer att vara 4,2 miljoner tågresenärer, dvs. en ökning med cirka 1 

miljon resenärer. Vilken effekt Corona-pandemin kommer att få framöver och under hur lång 

tid den håller i sig är svårt att säga.  
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Figur 14. Resandeprognos tåg 2020 - 2032 i Kronobergs län. 

Prognos för regionens skatteintäkter 
Region Kronobergkontinuerligt fram prognoser över framtida skatteintäkter. Beräkningarna 

bygger på uppgifter som lämnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Prognosen som 

presenteras nedan bygger på uppgifter från början av maj 2020.  

Att prognosen över regionens skatteintäkter finns med i det tågstrategiska underlaget är 

framförallt för att visa på hur den framtida nettokostnaden kommer att förhålla sig till 

skatteintäkterna.  

Skatteprognos för Region 
Kronoberg (miljoner kr) 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Prognos 
2026 

Prognos 
2027 

Prognos 
2028 

Prognos 
2029 

Prognos 
2030 

Skatteintäkter 5 150 5 333 5 529 5 732 5 942 6 162 6 390 6 831 7 144 7 407 

%-förändring   3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 6,9% 4,6% 3,7% 

Stadsbidrag & utjämning 1 138 1 173 1 195 1 214 1 231 1 257 1 275 1 365 1 425 1 487 

%-förändring   3,1% 1,9% 1,5% 1,4% 2,1% 1,4% 7,1% 4,4% 4,4% 

Totala skatteintäkter 6 288 6 506 6 725 6 946 7 173 7 419 7 665 8 196 8 569 8 894 

%-förändring   3,5% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,3% 6,9% 4,6% 3,8% 

Figur 15. Prognos för Region Kronobergs skatteintäkter 2021 - 2030. 

Ekonomisk prognos för satsningar 
I detta kapitel görs en sammanfattning av kostnader och intäkter utifrån de satsningar som har 

presenterats i detta tågstrategiska underlag. Intäkter och kostnader är beräknade som medelår 

för perioderna 2021–2025, 2026–2030 samt efter 2030. Inledningsvis presenteras ingångs-

värden och antaganden som ligger till grund för beräkningar därefter de ekonomiska 

konsekvenserna av satsningarna. Det bör också poängteras att infrastrukturens begräsningar 

troligen kommer att hindra genomförandet av vissa satsningar.  

Ingångsvärden och antaganden vid beräkningar 
För att beräkna vad tillkommande trafik kommer att kosta och vilka intäkter som kan förväntas 

har vissa beräkningar och antagande gjorts. Beräkningarna tar upp: 
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• Kostnad för trafikering, dvs. kostnad per kilometer för tågsystemen Krösatåg, Pågatåg 

och Öresundståg samt vilken uppräkning som har skett. 

• Intäkter från resenärer, dvs. vilken självfinansieringsgrad som har legat till grund för att 

beräkna intäkterna. 

 

Kilometer järnväg i Kronoberg 

Kostnaden för trafikering av tåg baseras på antalet kilometer som tåget kör i Kronobergs län. 

Det är därför av central betydelse att utgå från den exakta sträckan vid beräkning av 

trafikeringskostnader. Uppgifterna har inhämtats från Trafikverket. 

Kilometer till länsgräns km 

Växjö – Länsgräns mot Jönköping via Värnamo 30,3 

Växjö – Länsgräns mot Jönköping via Nässjö 62,37 

Växjö – Länsgräns mot Skåne 69,5 

Växjö – Länsgräns mot Kalmar 47,2 

Markaryd – Länsgräns mot Skåne 5,1 

Markaryd – Länsgräns mot Halland 10,2 

Älmhult – Länsgräns mot Skåne 7,3 

• Figur 169. Kilometer järnväg mellan länsgräns och orter i Kronoberg 

Kostnad för trafikering  

Med utgångspunkt från kostnader och trafikarbetet som utfördes under 2019 har kostnader per 

kilometer för respektive tågsystem beräknats. Totalkostnaden för respektive tågsystem, dvs. 

Krösatåg, Pågatåg och Öresundståg, har delats med antalet fordonskilometer som tågsystemet 

utfört i Kronoberg under året. På så sätt har alltså kostnad per kilometer beräknats. Kostnaden 

per kilometer har sedan räknats upp utifrån det som anges nedan. 

• För Krösatågen har ett fordonsanskaffningsprojekt startats för att ersätta dagens 

fordon i Krösatågssystemet med nya fordon. Tilldelningsbeslut kommer att ske under 

2020 och Transitio AB är upphandlare. Denna investering är nödvändig eftersom 

Trafikverket kommer att installera ett nytt säkerhetssystem (ERTMS). Enligt preliminär 

leveransplan kommer fordon att levereras med ett fordon per månad med start i 

november 2023. Detta kommer att leda till högre hyreskostnader och således ökade 

kostnader per km. Enligt Länstrafikens budget kommer hyreskostnaderna att öka med 

1,05 mnkr 2023, 19,95 mnkr 2024 och 21 mnkr 2025. För beräkning av kostnad per km 

för Krösatåg adderades 20 miljoner kronor till kostnaden för 2019, men med bibehållet 

trafikarbete. Detta resulterar i att kostnaden per kilometer landar på 83,21 kr/km. 

Vilket blir utgångspunkten vid beräkning av Krösatågens kostnader 2021–2025. 

• I Länstrafikens trafikavtal med operatörerna ingår att kostnader ska indexuppräknas. I 

Länstrafikens budgetförslag för 2021 – 2023 är den beräknade indexuppräkningen satt 

till 3 procent. Kostnaden per kilometer har därför årligen räknats upp med 3 procent 

var efter medelkostnaden för den aktuella perioden har använts för beräkning av 

trafikeringskostnaderna. Undantag är Krösatåg för perioden 2021 – 2025 där enbart 

den ökade kostnaden för tågen har använts alltså indexuppräkningen har inte adderats. 

För perioden 2026 och framåt har dock en årlig ökning på 3 procent beräknats. 
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Notera att endast uppgifter för 2019 vad gäller kostnader och fordonskilometer har fått ligga 

till grund för beräkningen. Likaså har inte variationer över året kunna hanteras eller om tågen 

till exempel är multipelkopplade eller ej. 

Kostnad per km 
(kr/km) 2019 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Krösatåg 66,91 83,21 89,64 93,65 

Pågatåg 62,37 70,26 80,23 86,33 

Öresundståg 111,50 125,09 142,84 153,72 

Totalt 90,42 -- -- -- 

Figur 17. Utfall kostnad per km för 2019 och prognoskostnad per km för 2021–2025, 2026–2030 samt 2030 och framåt. 

Intäkter från tågresenärer 

Prognosen över resandet med tåg och befolkningsutvecklingen visar på en ökning om man 

bortser från osäkerheten som covid-19 skapar. Även om kurvorna visa på en ökning är det 

svårt att tydligt koppla det till förändringar i självfinansieringsgraden. Som förslag till mål i 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2021 – 2030 med utblick läggs målet att ”trafikintäkterna 

ska utgöra cirka 50 procent av trafikkostnaderna”. Det är en bra vägledning, men inte enkelt att 

applicera på en kalkyl för framtida intäkter från tågresor. Till detta ska läggas att en utökad 

trafik, dvs. en satsning på fler avgångar, normalt innebär att självfinansieringsgraden sjunker 

innan nya resenärer hittat till dessa resalternativ. Likaså kommer nya Krösatåg som har högre 

kostnader att innebära en sänkning av självfinansieringsgraden och mot slutet av perioden, dvs. 

runt år 2030 planerats det för nya Öresundståg. 

Ett korrekt sätt att beräkna framtida intäkter är att initialt beräkna beläggningen per avgång för 

att där efter aggregera det per linje och slutligen hela tågsystemet. Vid bedömningen av 

framtida intäkter, dvs. självfinansieringsgraden, har inte denna detaljnivå kunnat genomföras. 

Vid beräkning av framtida intäkter har en bedömning av Länstrafikens budget för 2020 samt 

medel för utfallet 2017–2019 vägts samman till ett intervall för självfinansieringsgraden. 

Intervallet för Öresundstågen är större än vad det är för Krösatåg och Pågatåg. Anledningen är 

att Länstrafiken i budget för 2020 har en betydligt lägre självfinansieringsgrad än vad medel för 

2017–2019 låg på. Vid beräkningarna har ingen hänsyn till minskning i resandet på grund av 

Coronapandemin vägts in. 

Självfinansieringsgrad Medel  
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Krösatåg 34% 36% 32–36% 34–38% 34–38% 

Pågatåg 29% 33% 27–31% 32–36% 32–36% 

Öresundståg 98% 85% 82–92% 82–92% 82–92% 

Totalt 74% 69% 66%-71% 65%-73% 65%-73% 
Figur 2018. Tågtrafikens självfinansieringsgrad 2017 - 2019, enligt budget 2020 samt prognos för 2021 - 2025, 2026 - 2030 samt 2030 och 
framåt. 

För perioden 2021 – 2025 har självfinansieringsgraden för Krösatåg och Pågatåg i princip fått 

ligga kvar som medelnivån för perioden 2017 – 2019, men med intervallet +/- 2 

procentenheter. För Öresundståg perioden 2021 – 2025 har självfinansieringsgraden sänkts 

under utfallet för perioden 2017 – 2019, detta på grund av en lägre nivå i budgeten för 2020. 

Intervallet för Öresundståg är +/- 5 procentenheter. För perioden 2026 – 2030 ökas 

självfinansieringsgraden för Krösatåg till 34 – 38 procent. Bedömningen är att vissa sträckor 

316



Version: 2020-12-22 

37 

kommer att utvecklas väl, men att ökningen hålls nere av att det också görs en satsning på 

avgångar som går sent på kvällar. För Pågatåg, vilket är trafik på Markarydsbanan, ökar 

självfinansieringsgraden till 32 – 36 procent framförallt för att förbindelsen till Halmstad 

kommer att generera ett ökat resande. Självfinansieringsgraden för Öresundståg ligger kvar 

inom samma intervall. För utblicken efter 2030 ligger självfinansieringsgraden kvar på samma 

nivå som föregående period. Det har alltså inte tagits någon hänsyn till ökade kostnader för att 

nya Öresundståg kommer att trafikera systemet. För trafiken som tillkommer på Sydostlänken 

efter 2030 har en självfinansieringsgrad på 15 procent antagits. 

 

Ekonomisk utveckling utan satsningar 
Ett noll-alternativ för kostnadsutvecklingen för tågtrafikeringen har tagits fram. Noll-

alternativet innebär att ingen satsning eller utveckling av tågtrafiken genomförs, dvs. den 

järnvägstrafik som trafikerade Kronoberg 2019 kommer att ligga kvar till utblicken efter 2030. 

Samtliga ingångsvärden har dock räknats upp, dvs. kostnad per kilometer och intäkter. 

Intäkterna är en beräkning utifrån uppskattningen av självfinansieringsgraden. 

 

Figur 21. Utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt noll-alternativ för intäkter, kostnader samt nettokostnader.  

 

Noll-alternativ 
(miljoner kr) 

Medel utfall 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 142,6 144,7 146,5–164,5 167,5–187,8 179,3–201,1 

Kostnader -193,8 -209,9 -230,1 -257,4 -274 309 

Nettokostnad -51,3 -65,2 -65,6 - -83,6  -69,6 - -90,0 -73,2 - -95,0 

Figur 22. Medel för utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt intäkter, kostnader och nettokostnader för noll-alternativ. 

Ekonomisk utveckling med satsningar 
Under varje satsning presenteras trafikkostnader, självfinansieringsgrad samt nettokostnad för 

den enskilda satsningen under perioden. Huruvida den tillkommande trafiken sker i början eller 

slutet av perioden tar inte detta tågstrategiska underlag upp. En satsning under till exempel 

första delen av perioden ligger kvar i de kommande perioderna, men beskrivs inte i de 

efterföljande perioderna. Nedan ges en samlad bild över kostnader och intäkter för samtliga 

satsningar. 

Figurerna visar utfallet för perioden 2017–2019, budgetuppgifterna för 2020 samt utveckling 

2021–2025, 2026–2030 samt efter 2030. De är också uppdelade på respektive tågsystem; 

Krösatåg, Pågatåg och Öresundståg. 
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Figur 23. Utfall 2017 - 2019, budget för 2020 samt intäkter, kostnader och nettokostnader vid utveckling av tågtrafiken i Kronoberg.  

Nedan visas beräknade kostnader, intäkter samt nettokostnaderna för den tillkommande 

trafiken. Satsningar som starta under första perioden är inkluderade i de kommande 

perioderna. Man kan tydligt konstatera att majoriteten av satsningarna är planerade att ske efter 

2030. För den tillkommande trafiken genom satsningarna måste Region Kronoberg skjuta till 

knappt 10 miljoner per år under 2021–2025, 26–28 miljoner per år för perioden 2026–2030 

och slutligen 72–80 miljoner per år efter 2030. 

Utveckling av 
tågtrafik (miljoner kr) 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 4,1–4,7 22,1–24,8 69,9–78,2 

Kostnader -13,8 -50,6 -150,5 

Nettokostnad -9,1 - -9,6 -25,8 - -28,5 -72,2 - -80,6 

Figur 24. Intäkter, kostnader samt nettokostnader för nya satsningar i tågtrafiken. Satsningar som starta under period 1 är med i kommande 
perioder, men då inräknade med en högre trafikeringskostnad. 

 

Nedan visas totala intäkter, kostnader och nettokostnader för befintlig trafik och den 

tillkommande trafiken för ett medelår i respektive period. Den totala nettokostnaden kommer 

att öka. Efter 2030 kommer nettokostnaden för tågtrafiken att ligga på 145–180 miljoner 

kronor per år. Jämfört med medel för 2017–2019 kommer den att öka med 98–128 miljoner 

kronor och jämfört med budgeten 2020 kommer den att öka med 80–110 miljoner kronor. 

(O.B.S. Budgeten för 2020 antagen före Coronakrisen.) 

Totalt tågtrafik 
(miljoner kr) 

Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Intäkter 142,5 144,7 150,6–169,1 189,6–212,6 249,2–279,3 

Kostnader -193,8 -209,9 -243,8 -308,1 -424,8 

Nettokostnad -51,3 -65,2 -74,7 - -93,2 -95,4 - -118,4 -145,5 - -175,6 

Figur 25. Intäkter, kostnader och nettokostnader totalt för befintlig tågtrafik samt nya satsningar. 

 

Stor eller liten satsning 
Genom satsningarna kommer antalet fordonskilometer i Kronoberg att öka. Fordonskilometer 

är den sammanlagda sträckan som tågen kör i länet. Under 2019 kördes sammanlagt 

218 348 000 km. Ökningen är beräknad till 144 939 000 km per år, således kommer det i 

Kronoberg efter 2030 att årligen köras 363 287 000 km. 
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För att ge perspektiv åt de planerade satsningarna och utvecklingen av tågtrafiken har två 

perspektiv tagits fram, dels nettokostnad per invånare, dels andelen av tågkostnader i 

förhållande till regionens skatteintäkter. Det bör poängteras att nedanstående uppgifter enbart 

är grova prognoser samt att de bygger på underlag som togs fram före Coronapandemin hade 

drabbat samhället. 

Nedan figur ger en prognos över hur befolkningen i Kronoberg kommer att utvecklas samt 

hur nettokostnaden per invånare kommer att bli. För att ge ytterligare perspektiv kan denna 

uppgift jämföras med motsvarande uppgift hos Kronobergs grannregioner. Dock finns ingen 

prognostisering för grannregionerna. 

Nettokost. per inv. Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Befolkning och 
prognos 199 833 204 138 210 037 219 680 224 915 

Nettokostnad per 
invånare 256 319 356–443 435–539 647–781 

Figur 26. Befolkningsprognos samt nettokostnad per invånare räknat i miljoner kronor. 

Nedan visas hur stor andel av Region Kronobergs skatteintäkter som kommer att läggas på 

tågtrafiken. Under perioden 2017–2019 låg kollektivtrafikens andel, dvs. både tåg och buss, på 

4,2 procent - tågtrafikens andel låg på 0,9 procent. De satsningar som presenteras i detta 

underlag kommer att innebära en ökning av skattesubventionerna för tågtrafikeringen.  

Andel skatt till tåg Medel 
2017–2019 

Budget 
2020 2021–2025 2026–2030 2030 → 

Prognos över 
skatteinkomster 
(miljoner kr) 

5 545 5 936 6 727 8 149 8 894 

Nettokost tågtrafik av 
totala skatteintäkter 0,9% 1,1% 1,1–1,4% 1,2–1,5% 1,6–2,0% 

Figur 27. Skatteprognos i förhållande till nettokostnaden för tåg. 

Jämförelse med regionerna i Regionsamverkan 
Sydsverige 
För att förstå och bedöma utvecklingen av tågtrafikeringen i Kronoberg måste man sätta in det 

i ett större sammanhang. Relevant är att göra en jämförelse med de regioner som ingår i 

Regionsamverkan Sydsverige. Samtliga tåg som trafikerar Kronoberg drivs i samverkan med 

flera av våra grannregioner. Kostnader och intäkter fördelas mellan regionerna.  

Genom samarbetet Sydtaxa, som har funnits sedan 2009, finns en gemensam hållning 

gentemot resenärer vilket reglerar biljettsortiment och villkor för resor över länsgräns i södra 

Sverige. Under 2019 fördjupades samarbetet genom Sydtaxa 2.0 och omfattar nu samtliga sex 

sydsvenska regioner. Även om det finns en gemensam hållning genom Sydtaxa 2.0 finns 

regionala avvikelser. 

Även om tågtrafiken går över regiongränser är det respektive region som står för kostnaden för 

den trafikering som utförs i länet. Fördelningen bygger på antalet fordonskilometer per region, 

dvs. antal tåg och hur långt de kör i respektive region. På samma sätt fördelas intäkterna, dvs. 

biljettförsäljningen mellan regionerna. När biljettintäkter fördelats mellan länen kan 

självfinansieringsgraden beräknas. Skillnaden mellan kostnader och intäkter är nettokostnaden, 

dvs. den del regionen måste tillskjuta från skatteintäkterna.  
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Tågtrafik som går över regiongränser måste således förhandlas och beslutas om i respektive 

region. Detta sker genom att respektive region fattar beslut om allmän trafikplikt inför 

upphandling. 

Kostnader för tågtrafikering 
Skillnaden mellan hur mycket eller lite respektive region lägger på tågens nettokostnad kan 

avgöra hur inställningen är till att utöka eller minska på trafikering över regiongränsen. En linje 

som är lönsam och av stor betydelse i ett län kan då gränsen passeras vara en linje med låg 

lönsamhet och ligga i periferin. Figuren nedan ger en sammanställning över regionernas 

kostnader, intäkter, självfinansieringsgrad samt hur stor nettokostnaden, dvs. skattebidraget, 

respektive region lägger på tågtrafikering.  

TÅG 2019 
(miljoner kr) Totalt Kronoberg Jönköping Kalmar Blekinge Skåne Halland Förändring 

2015–2019 

Kostnad -3 502 -197 -357 -282 -138 -2 150 -376 25 % 

SG 
(självfinansierin
gsgrad) 

65 % 73 % 24 % 63 % 47 % 69 % 85 % -- 

Intäkter 2 272 144 87 178 65 1 479 319 17 % 

Nettokostnad -1 230 -53 -270 -104 -74 -671 -57 45 % 

Inv. 2 681 795  201 469 363 599 245 446 159 606 1 377 827 333 848 5 % 

Nettokost per 
inv. 459 263 743 425 463 487 171 -- 

Figur 28. Sammanställning för regionerna i Regionsamverkan Sydsveriges kostnader, intäkter och självfinansieringsgrad för tågtrafik. Källa: 
Trafikanalys, 2019. 

Resor per invånare 
Möjligheten att resa med tåg varierar mellan de sydsvenska regionerna. Det finns också en 

skillnad mellan regionernas demografiska förutsättningar. Figuren nedan visar antalet tågresor 

som utförs i respektive region samt antalet resor i förhållande till befolkningsmängden. 

Tabellen tar också upp förändringen mellan 2015 och 2019 för antalet resor samt resor per 

invånare.  

Tåg 2019 Inv. Påstigande Resor/inv. 
Förändring 
2015–2019 
Påstigande 

Förändring 
2015–2019 
Resor/inv. 

Kronoberg  201 469 3 231 000 16,0 18 % 1 % 

Jönköping 363 599 2 623 000 7,2 -5 % -9 % 

Kalmar 245 446 1 955 000 8,0 -1 % -4 % 

Blekinge 159 606 2 031 000 12,7 6 % 4 % 

Skåne 1 377 827 50 309 000 36,5 12 % 6 % 

Halland 333 848 8 410 000 25,2 27 % 19 % 

Totalt 2 681 795 68 559 000 25,6 13 % 7 % 

Riket 10 327 589 246 972 000 23,9   

Figur 29. Resor per invånare i de sydsvenska regionerna. Källa: Trafikanalys, 2019. 
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Andel tågresenärer och kollektivtrafikens marknadsandel 
Trafikanalys sammanställa årligen uppgifter om svensk kollektivtrafik. Uppgifterna bygger på 

inrapporterade uppgifter från landets länstrafikbolag. I tabellen nedan har antalet påstigande, 

dvs resenärer med buss och tåg sammanställts. Utifrån uppgifterna kan man beräkna 

tågresandets andel av det totala kollektivtrafikresandet. Tågtrafikens adel av det totala 

kollektivtrafikresandet är störst i Halland där det utgår 42%. Lägst är den i Jönköping, med 

13%. I Kronoberg utgör tågresande 30% av det totala kollektivtrafikresande, vilket är samma 

nivå som i Skåne. I de sex sydsvenska regionerna utfördes det 2019 sammanlagt cirka 69 

miljoner tågresor. Flest tågresor utfördes i Stockholms län cirka 56% därefter kom Sydsverige 

med 28%. Närmast efter Sydsverige kommer Västra Götaland med cirka 20 miljoner tågresor, 

dvs 8%. 

Branchorganisationen Svensk Kollektivtrafik gör också årliga sammanställningar över landets 

kollektivtrafikuppgifter presenteras i rapporten Kollektivtrafikbarometern. En av deras 

sammanställningar berör kollektivtrafikens marknadsandel. I tabellen nedan presenteras också 

kollektivtrafikens marknadsandel, dvs både tåg och buss, för de sex sydsvenska regionerna. 

Tågstationer Påstigande 
totalt 

Påstigande 
buss 

Påstigande 
tåg 

Andeltåg 
av total 

Marknads-
andel 

Kronoberg 10 612 7 381 3 231 30% 14% 

Jönköping 20 910 18 287 2 623 13% 16% 

Kalmar 10 590 8 635 1 955 19% 14% 

Blekinge 8 897 6 866 2 031 23% 20% 

Skåne 169 973 119 664 50 309 30% 31% 

Halland 20 039 11 629 8 410 42% 15% 

Totalt 241 021 172 462 68 559 28% -- 

Riket 1 113 185 866 213 246 972 -- 31% 
Figur 29. Tågresornas andel av det totala kollektivtrafikresandet. Källa: Trafikanalys, 2019. Kollektivtrafikens marknadsandel. Källa 
Kollektivtrafikbarometern Årsrapport 2019. 

 

Sydsveriges stationer 
I Sydsverige finns det sammanlagt 167 tågstationer som trafikeras (uppgift från 2019). Det 

innebär att det finns drygt 0,3 stationer per kvadratmil eller cirka 16 060 invånare per station. 

Figuren nedan visar antalet stationer per region.  

Tågstationer jvstn Inv. mil2 Inv./jvstn jvstn/mil2 
Kronoberg 11  201 469 84,7 18 315 0,13 

Jönköping 40 363 599 105,0 9 090 0,38 

Kalmar 16 245 446 112,2 15 340 0,14 

Blekinge 8 159 606 30,4 19 951 0,26 

Skåne 77 1 377 827 110,3 17 894 0,70 

Halland 15 333 848 54,5 22 257 0,28 

Totalt 167 2 681 795 497,1 16 059 0,34 
Figur 30. Antal tågstationer i Sydsverige, antal invånare fördelat per station samt antalet järnvägsstationer per kvadratmil. (Normalt används 

kvadratkilometer, men för att öka förståelsen används här kvadratmil.) Källa: SCB, Befolkning 2019 samt egen sammanställning från 2019. 
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Trafik på några sydsvenska sträckor 
Även om det finns en samhörighet mellan de sydsvenska regionerna har tågtrafiken utvecklats 

på olika sätt. Förutsättningarna är också olika mellan de sex regionerna, exempelvis gällande 

befolkningstäthet och invånare i orter. För att bedöma utveckling och behov av trafik i 

Kronoberg är det relevant att göra några jämförelser med trafik på vissa sträckor i andra län. 

Figurerna nedan visar antalet avgångar med tåg och buss mellan några orter. Öppettider för 

kollektivtrafiken, dvs. när första och sista förbindelsen avgår, anges också. Uppgifterna är en 

sammanställning från Resrobot/Samtrafiken en vardag i februari 2019. 

Jönköping-Nässjö   Halmstad-Helsingborg 

 
 

Figur 191. Antal avgångar samt öppettider på sträckan Jönköping - Nässjö.  Figur 32. Antal avgångar samt öppettider på sträckan 
Halmstad - Helsingborg. 

 

Malmö-Kristianstad 

 
Figur 33. Antal avgångar samt öppettider på sträckan Malmö - Kristianstad. 
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Fortsatt arbete 
Detta dokument; Tågstrategiskt underlag, gör inte anspråk på att vara heltäckande över hur 

tågsystemet i Kronoberg ska utvecklas. Det finns en stor komplexitet i planering av framtidens 

infrastruktur och trafikering kopplat till tåg. Det finns också en lång tidshorisont som måste 

beaktas. I arbetet med Tågstrategiskt underlag har det framkommit olika frågeställningar som 

bör studeras vidare. Frågeställningar som berör Trafikverket, grannregioner och kommuner 

samt givetvis också Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg. Nedan beskrivs kortfattat 

några av dessa frågeställningar: 

• Trafikanläggningens begränsningar: Framtidens tågtrafikering i detta dokument har 

inte tagit hänsyn till vilka begränsningar som tåganläggningen ger. Som till exempel den 

kritiska bristen att det enbart är enkelspår mellan Alvesta-Växjö men även på andra 

sträckor där tåg måste mötas. En djupare analys av vad som är möjligt utifrån 

trafikeringssynpunkt på befintlig infrastruktur bör genomföras. 

• Nya stationer: År 2020 finns elva tågstationer i Kronoberg. Det förs 

diskussioner/planering om att ytterligare fem – sex tågstationer ska anläggas på 

framförallt Kust till Kustbanan. Denna diskussion/planering måste bli tydligare; Vilka 

planer finns i kommunernas översiktsplaner? När kan ytterligare stationer vara aktuella? 

Vilket resandeunderlag kan det ge? Vilka försämringar genom ytterligare tågstopp kan 

komma att skapas? Vilka brister i järnvägsanläggningen kommer att skapas?  

• Analys av marknadens intresse för att åka tåg: I detta underlag ges prognoser över 

resandeutvecklingen och ett antagande över självfinansieringsgrad. Dessa prognoser 

och antaganden bör studeras djupare för att ge en säkrare uppskattning över intäkter 

och kostnader.  

• Behov av fordon: I detta underlag ges en plan över antalet tåglinjer och avgångar som 

prognostiseras för framtiden. Vad detta innebär i fordonvagnar som behövs har inte 

analyserats. Behovet av vagnar kan också kopplas till vilka omloppstider det finns 

möjligheter till. Ytterligare trafikkala frågeställningar behöver studeras. 

• Behov av nyttoanalys: I utredningen Kollektivtrafiken i östra Kronoberg 2017 

genomfördes en samhällsekonomisk analys för beräkningen av olika nyttor för 

utveckling av tågtrafiken från Växjö mot Kalmar/Karlskrona. Beräkningar och 

slutsatser från den utredningen är applicerbara på delar av den trafikering som föreslås i 

detta tågstrategiska underlag. Det bör dock genomföras en uppdatering av utredningen 

för att belysa nyttor såsom samhälls- och socioekonomiska effekter samt vilket bidrag 

till regional utveckling en utbyggd och utvecklad tågtrafik, kommer att ge. 
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BILAGA: Infrastukturbehov 
Ambitionen som läggs fram i detta dokument kan inte genomföras i sin helhet på grund av de 

begräsningar som järnvägens infrastruktur skapar. I bakgrundsarbetet för detta dokument har 

dock ingen analys genomförts som direkt kopplar samman satsningar mot enskilda brister i 

järnvägsanläggningen. Trots att ingen sådan analys har tagits fram finns flera aktuella underlag 

som pekar på behovet av åtgärder. Underlag som tar upp behovet av infrastrukturinvesteringar 

är framförallt: 

• Åtgärdsvalsstudier för Kust-till-Kustbanan (PPT presentation 2020-06-01).  

• ”Strategisk plan för Öresundståg” (Rapport 2020-02-21)  

• ”Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan kollektivtrafik (Utkast 2020-09-07). 

• Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg (Konsultrapport 2017-11-25)  

I bilaga till detta tågstrategiska underlag har infrastrukturbehoven som lyfts fram i ovan 

nämnda rapporter och utredningar sammanfattats som berör sträckorna Alvesta-Emmaboda, 

Värnamo-Alvesta, Alvesta-Malmö, Markarydsbanan samt Sydostlänken. Det bör poängteras att 

även om åtgärder på enbart dessa sträckor har sammanfattats så kan åtgärder utanför dessa 

sträckor ha stor betydelse för tågtrafikeringen i Kronoberg.  

 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Emmaboda 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten för dålig, takfastheten undermålig, långa restider 

mellan tillväxtmotorer samt 26 bevakade plankorsningar. 

Sammanfattning av åtgärder: Dubbelspår Alvesta-Växjö, förbättrad kapacitet via 

mellanblockssignaler, fler stationer för passargerarutbyte, höjd hastighet. 

 

Åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan:  

I studien har beräkningarna utgått från en trafikering på 18/>28 dt lokaltåg 4–8 dt SJ-tåg, 13–

18 dt Öresundståg samt godståg varannan till var fjärde timme. 

Åtgärder som föreslås är: 

• Dubbelspår Aringsås-Växjö C uppdelat på tre etapper Aringsås-Gemla, Gemla-Räppe 

samt Räppe-Växjö C. 

• Kurvrätning Rudebro-Tollstorp, ca 12 km. Hastigheten höjs till 200 km/h. 

• Kurvrätning Skruv-Emmaboda, ca 10 km. Hastigheten höjs till 200 km/h. 

• Fyra stycken mellanblocksignaler: 1. Åryd-Hovmantorp. 2. Hovmantorp-Lessebo. 3. 

Lessebo-Skruv samt 4. Skruv- Emmaboda. 

• På Emmaboda station ska plattformarna byggas om så att byte av tåg från Karlskrona 

kan ske över plattformen. 

• ÅVS:en föreslår också fem nya stationer vid Aringsås/Grönsängen, Räppe, Bäckaslöv, 

Brände udde samt Skruv. 

Restidseffekter av åtgärderna för sträckan Alvesta-Emmaboda:  
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• Restiden med SJ-tåg kan minskas från dagens ca 47–49 minuter till ca 42–44 minuter. 

• Restid med Öresundståg kan minskas från dagens 47 minuter till ca 42–43 minuter. 

• Restid med Krösatåg kan bli ca 54 minuter. 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Handlingsplanens analys är uppdelad utifrån sträckorna mellan Sydsveriges tillväxtmotorer, 

sträckan Alvesta- Emmaboda ingår dels i analysen för Jönköping-Växjö, dels i analysen för 

Växjö-Kalmar.  

För delsträckan Alvesta-Växjö är bedömningen att det krävs utbyggnad till dubbelspår. 

För sträckan Växjö-Kalmar, vilken delsträckan Växjö-Emmaboda ingår, nämns att 

Kollektivtrafikens positionspapper har restidsmålet satts till 45 minuter. För att klara detta mål 

krävs ett dubbelspår för hastigheter upp till 200 km/h, samt att flertalet av uppehållen slopas. 

Att nå 45 minuters målet till 2040 har bedömts som alltför högt ställt. Däremot är det klart 

önskvärt att klara sträckan med marginal under en timme, uppdelat på under en halvtimme 

Växjö-Emmaboda respektive under en halvtimme Emmaboda-Kalmar. Detta kräver dock 

hastighetshöjning till 180 km/h längs 50 km och två slopade stopp för Öresundståg. 

Strategisk plan Öresundståg: 
Den strategiska planens analys är uppdelad i sträckorna mellan Sydsveriges tillväxtmotorer, 

sträckan Alvesta- Emmaboda ingår dels i analysen för Malmö-Växjö, dels i analysen för Växjö-

Kalmar.  

För delsträckan Alvesta-Växjö är bedömningen att det krävs utbyggnad av ett nytt mötesspår. 
 
För sträckan Växjö-Kalmar, vilken delsträckan Växjö-Emmaboda ingår, nämns att Kust till 

kustbanan Växjö-Kalmar kräver hastighetshöjning till 180 km/h. Längs cirka fem mil mellan 

Växjö och Nybro behövs en höjning av den möjliga hastigheten på järnvägen till 180 km/h för 

att Öresundståg ska klara att köra Växjö-Emmaboda respektive Emmaboda-Kalmar klart 

under 30 minuter. Denna åtgärd i samverkan med ny höghastighetsjärnväg Lund-Hässleholm 

ger en kvarts körtidsvinst Lund-Emmaboda, men kräver alltså Öresundståg som kör i minst 

200 km/h. 

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg 
I rapporten Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg, 2017 av Trivector studerades fem 

olika utredningsalternativ för utökad trafikering Växjö-Emmaboda. Rapporten studerade inte 

betydelsen av höjd hastighet på sträckan och vilket infrastukturbehov det skulle krävas fokus 

låg alltså till största del på en utökning av trafikeringen.  

Bedömningen i utredningen var att en utökad trafikering på sträckan Växjö-Emmaboda 

innebar att man skulle hamna nära banans kapacitetsgräns. Dock skulle de fem 

utredningsalternativen kunna genomföras i en körbar tidtabell kan åstadkommas med nedan 

föreslagna investeringar: 

• Ny lång mötesstation i Madesjö (ca 3 km v om Nybro) för att kunna köra långa 

godståg dagtid och för att ge förutsättningar för att Krösatåg ska kunna läggas mitt 

emellan Öresundstågen. 
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• Om tågstopp i Skruv ska ske, behöver stationen kompletteras med en plattform inkl. 

plattformsförbindelse. 

• Förlängning av mötesstationen i Åryd för att kunna hantera möten mellan fullängds 

godståg alternativt möten mellan fullängds godståg och Krösatåg. 

• Om tågstopp i Åryd ska ske, behöver stationen kompletteras med en plattform inkl. 

plattformsförbindelse 

• Ny mötesstation2 i Torskors (ca 10 km söder om Spjutsbygd 

Utredningen pekade på att även om dessa investeringar genomförs kan det inte uteslutas att en 

ökad trafikering kan ge ökad störningskänslighet, vilket innebär en försämrad punktlighet för 

befintlig tågtrafik. Eventuellt krävs fler mötesstationer. Eftersom de nuvarande och planerade 

mötesstationerna är relativt jämnt fördelade rör det sig i så fall om 4–5 nya mötesstationer 

Växjö – Emmaboda, d v s en ny mötesstation mellan varje befintlig station. Utredningen lyfte 

fram att det behövs fördjupade kapacitetsanalyser innan eventuellt beslut fattas om utökad 

tågtrafik. 

 
Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
Även om ingen detaljerad analys av behovet av infrastruktursatsningar för att kunna köra den 

trafik som föreslås i detta tågstrategiska underlaget har genomförts, är bedömningen att under 

kommande planperiod måste minst två av etapperna på sträckan Alvesta-Växjö få dubbelspår. 

Likaså behöver samtliga fyra mellanblockssignaler byggas. Huvudskälen är för att förbättra 

taktfastheten och kapaciteten för en utökad trafik. ÅVS:en har tagit höjd för >28 dubbelturer 

lokaltåg på sträckan Alvesta-Växjö, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska trafikera 

44 dubbelturer på sträckan. För storregiontåg har ÅVS:en tagit höjd för 17 dubbelturer, detta 

underlag ger förslag på att det efter 2030 ska trafikera 18 dubbelturer på sträckan. För sträckan 

Växjö-Emmaboda har ÅVS:en tagit höjd för 18 dubbelturer för lokaltåg, detta underlag ger 

förslag på att det efter 2030 ska trafikera 16 dubbelturer på sträckan. För storregiontåg har 

ÅVS:en tagit höjd för 13 dubbelturer, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska 

trafikera 18 dubbelturer på sträckan. 

En bedömning är också att hålla kvar vid kravet om att tågen ska kunna köra i 200 km/h på 

sträckan Alvesta-Emmaboda, framförallt så att infrastrukturen anpassas till de kommande 

Krösatågens maxhastighet samt ambitionerna för Öresundstågens hastighet, dvs. 200 km/h. 

Det finns alltså behov av att genomföra de i ÅVS:en föreslagna kurvrätningarna. 

 
Längs med sträckan Alvesta-Emmaboda finns det sammanlagt 26 bevakade plankorsningar. 
Med fler tåg och högre hastigheter bör dessa på sikt byggas om till planfriakorsningar. 
 
 

                                                 
 

2 En ny fullängds mötesstation kostar 80-100 mkr. Om det skulle räcka med en kort mötesstation reduceras 
kostnaden till 60-80 mkr. Här räknas med en kostnad mitt emellan = 80 mkr. 
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Brister och förslag till åtgärder Värnamo-Alvesta 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten för dålig, takfastheten undermålig, långa restider 

mellan tillväxtmotorer samt 15 plankorsningar. 

Sammanfattning av åtgärder: Infrastrukturen måste möjliggöra tåg som körs i 200 km/h. 

 

Åtgärdsvalsstudien för Kust till Kustbanan:  

I studien har beräkningarna utgått från en trafikering på 10 dubbelturer lokaltåg, 4–8 

dubbelturer SJ-tåg, inga regiontåg samt godståg varje till varannan timme. 

Åtgärder som föreslås är: 

• Två kurvrätningar vid Bor totalt ca 4 km, Hastigheten höjs till 160 km/h. 

• Kurvrätning öster om Rydaholm, ca 6 km. Hastigheten höjs till 160 km/h. 

• Kurvrätning öster vid Hjortsberga, ca 1 km. Hastigheten höjs till 160 km/h. 

Restidseffekter av åtgärderna för sträckan Värnamo-Alvesta: 

• Restiden med SJ-tåg kan minskas från dagens ca 25–27 minuter till ca 23–24 minuter. 

• Restid med Krösatåg kan minskas från ca 32 minuter till ca 30 minuter. 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Relationen Jönköping-Växjö har goda möjligheter att om några år trafikera via Värnamo med 

goda restider. Stråket Jönköping-Värnamo är i Positionspapperet för kollektivtrafiken en del av 

relationen Jönköping-Halmstad, medan Växjö-Värnamo är en del av Växjö-Borås. Stråket 

Jönköping-Värnamo-Växjö är intressant för att ny och uppgraderad järnväg Jönköping-

Värnamo ger goda förutsättningar för att förbättra både den regionala relationen Jönköping-

Värnamo och relationen mellan tillväxtmotorerna Jönköping och Växjö. 

Järnvägarna norr om Värnamo är delar av HNJ-banan, som trafikeras av Krösatåg och 

godståg. Befintlig sträckning till Jönköping går via Vaggerydsbanan, som slingrar sig längs 

Tabergsdalen ner till Jönköping. Sträckan norr om Vaggeryd, närmare bestämt norr om 

Byarum, ska enligt plan ersättas av en ny järnväg i sträckningen Byarum-Tenhult. I Tenhult 

ansluter den nya järnvägen till Jönköpingsbanan mellan Jönköping och Nässjö. Därtill 

uppgraderas hastigheten på befintlig bana mellan Värnamo och Vaggeryd. För att kunna 

bibehålla och utveckla trafik från Jönköping mot både Nässjö och Värnamo behöver 

Jönköpingsbanan mellan Jönköping och Tenhult byggas ut till dubbelspår. För att få riktigt bra 

förutsättningar i stråket Jönköping-Värnamo behöver även hastigheten i mötesstationernas 

växlar höjas. 

Sträckan Jönköping-Växjö har i dagsläget en restid på cirka 110 minuter med Krösatåglinjen 

via Nässjö. Positionspapperets restidsmål är satt till 70 minuter, vilket kräver infrastruktur som 

tillåter hastigheter upp emot 200 km/h. Med ny järnväg Tenhult-Byarum, hastighetshöjning 

Vaggeryd-Värnamo, samt en bättre framkomlighet Jönköping-Tenhult och Alvesta-Växjö, som 

helst löses med dubbelspår, är det möjligt att klara en restid på cirka 85 minuter. En sådan 

trafik utgörs i så fall av en regiontåglinje som kör utan uppehåll mellan Jönköping och 

Värnamo på cirka 45 minuter. 
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Strategisk plan Öresundståg: 
Öresundståg trafikerar idag inte sträckan Värnamo-Alvesta. Därför finns inga förslag till 

åtgärder. 

 

Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
Även om ingen detaljerande analys av behovet av infrastruktursatsningar för att kunna köra 

den trafik som föreslås i detta tågstrategiska underlaget har genomförts, är bedömningen att 

föreslagna åtgärder i ÅVS:en inte är tillräckliga. ÅVS:en har tagit höjd för att 10 dubbelturer 

lokaltåg för sträckan Värnamo-Alvesta, detta underlag ger förslag på att det efter 2030 ska det 

trafikeras med 16 dubbelturer, varav 4 dubbelturer lokaltåg-express. 

Idag finns inget beslut om sträckning för ny stambana, i Sverigeförhandlingens slutförslag var 

dock Värnamo utpekad som station. I det perspektivet är det inte tillräckligt med 160 km/h 

som ambition för hastighetshöjningar via kurvrätningarna. Ambitionen bör vara 200 km/h.  

 

Brister och förslag till åtgärder Alvesta-Malmö 
Sammanfattning av brister: Kapaciteten dålig. Framförallt hindras persontåg av 

långsamtgående godståg. 

Sammanfattning av åtgärder: Förbigångspår i närheten av Älmhult. Ny stambana Lund-

Hässleholm. Möjlighet för anslutning mellan Södra stambanan och ny stambana i närheten av 

Hässleholm 

 

RSS handlingsplan kollektivtrafiken:  
Sträckan Hässleholm-Växjö är en del av relationen Lund-Växjö. Tågtrafiken går via Kust till 

kustbanan Alvesta-Växjö, där Öresundstågen avviker från Södra stambanan. Södra stambanan 

är ett dubbelspår med hög standard, som klarar relativt mycket trafik, allt från godståg till 

snabbtåg. För att snabbare tåg ska kunna upprätthålla sin snabbhet behöver långsammare tåg, 

mestadels godståg, kunna köras förbi. Det finns förbigångspår längs Södra stambanan, men det 

behövs fler framförallt på sträckan Hässleholm-Alvesta.  

Öresundståg har i dagsläget en restid på cirka 105 minuter mellan Lund och Växjö. 

Restidsmålet är satt till 90 minuter. Analys visar att det målet klaras med ny stambana Lund-

Hässleholm och tåg i minst 200 km/h. 

 

Strategisk plan Öresundståg: 
Södra stambanan Hässleholm-Alvesta förbigångspår: För Öresundståg är det ett primärt behov 

att godstågen får förbigångspår i närheten av Älmhult, så att spår 3 på Älmhults station kan 

frigöras till vändande insatståg. 

Ny stambana Lund-Hässleholm: Åtgärden finns med i beslutad nationell plan och även om det 

är ett mycket stort projekt som inte är fullt finansierat i planen är det eftersträvansvärt att 

328



Version: 2020-12-22 

49 

förverkliga järnvägen till senast 2035. Öresundståg ska trafikera järnvägen som storregiontåg, 

vilket kommer att ge klart förbättrade restider. 

 
Slutsats och koppling till tågstrategiskt underlag: 
En ny stambana mellan Hässleholm och Lund är viktig för att dagligen transportera människor 

till jobb och utbildning i orter i Kronoberg. Byggnationen måste påbörjas omgående och kan 

inte vänta till slutet av planperioden. I Hässleholm måste också en växel byggas för att skapa 

ett system mellan den nya och gamla stambanan.  

För att möjliggöra en överföring av godstransporter från lastbil till järnväg och samtidigt öka 

persontrafiken behövs också kapacitetsförstärkningar på Älmhults bangård. Spår 3 förlängs 

norrut för att fungera som kombinerat utdrags- och förbigångspår samt att spår 4 ansluts till 

Sydostlänken (Olofströmsbanan).  

Brister och förslag till åtgärder Markarydsbanan 
Den föreslagna trafiken enligt detta tågstrategiska underlag bedöms kunna trafikera på sträckan 

Halmstad-Markaryd-Hässleholm. I gällande nationella plan ligger ombyggnad av Halmstad 

central samt reinvestering på Markarydsbanan och mötesstation i Knäred och Veinge med. 

Viktigt är att dessa åtgärder sker så snart som möjligt så att persontrafik kan startas på hela 

sträckan. I åtgärdsvalsstudien för Markarydsbanan har det också konstaterats en hög nationell 

nytta då banan är en omledningsbana för Västkustbanan. Utökad tågtrafik på Markarydsbanan 

kommer att bidra till att bättre knyta ihop sydöstra Sverige med den svenska västkusten och 

Göteborg. 

Brister och förslag till åtgärder Sydostlänken 
Om trafikering av persontrafik ska kunna ske på sträckan Älmhult-Olofström-Karlshamn 

måste Sydostlänken samt åtgärder på Blekingebanan genomföras. På sträckan måste också två 

mötesstationer byggas för att möjliggöra persontrafik. I gällande nationell plan finns spårbyte 

på sträckan Älmhult – Olofström. Det är bra att sträckan säkerställs för förbättrad 

järnvägstrafik då godsvolymerna är stora på banan och en eventuell överflyttning till lastbil 

skulle få stora negativa konsekvenser i vägsystemet. Järnvägens miljönytta skulle avsevärt 

förbättras om sträckan elektrifieras. 
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Bakgrund och förutsättningar 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg ansvarar för den långsiktiga och 

strategiska planeringen av kollektivtrafiken i länet, vilket fastslås i trafikförsörjnings-

programmet. Trafikförsörjningsprogrammet omfattar även hur hållplatser ska utformas, hur 

tillgänglighet för personer med funktionsvariation ska tillgodoses samt tillgänglighet till 

hållplatser för kommersiella aktörer. Detta har slagits fast i §10 pp. 4–5 av kollektivtrafiklagen 

(SFS 2010:1065). 

Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg och då skatteväxlades länets kollektivtrafik, 

dock inte hållplatserna. Detta innebär att Region Kronoberg inte äger och ansvarar för att 

bygga samt underhålla hållplatserna. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska emellertid 

fastställa vilka krav som ställs på hållplatser vad gäller funktion, tillgänglighet, utseende, drift 

och underhåll. I enlighet med tidigare reglering enligt förbundsordningen för Regionförbundet 

södra Småland är det även fortsättningsvis respektive väghållare (kommun, stat eller 

vägsamfällighet) som ansvarar för drift och underhåll av hållplatser. 

Hållplatser bör utvecklas genom nära samverkan med det omgivande samhället, då detta ger 

mereffekter. Lokalisering av bostäder, verksamheter och service kring hållplatser ökar 

tillgängligheten till kollektiva resor och kan på så sätt bidra till ett mer hållbart transportsystem 

och en hållbar samhällsutveckling.  

Hållplatsers utformning och funktion spelar en stor roll för att öka attraktiviteten och 

tryggheten samt göra den kollektiva resan till en positiv upplevelse. Av flera skäl är det 

eftersträvansvärt att hållplatser utformas efter en enhetlig och given standard. Som resenär ska 

man känna igen sig och veta vad man har att förvänta. Det är grundläggande att platsen där 

man väntar upplevs som trygg och säker av alla resenärer – vana eller ovana, med eller utan 

funktionsvariation. Som resenär ska man också kunna nå hållplatsen på ett säkert och enkelt 

sätt. Ett annat viktigt skäl till ovanstående krav är det samlade intrycket av en attraktiv region 

som såväl boende som förbipasserande resenärer får när kollektivtrafiken ger ett enhetligt, 

tillgängligt, välvårdat och välskött intryck. 

Hållplatshandboken är framtagen som en del av trafikförsörjningsprogrammet. Syftet med den 

är att tydliggöra riktlinjer, roller och ansvar gällande länets hållplatser. Den är avsedd att vara 

ett planeringsunderlag för länets kommuner och övriga väghållare. Den ska ge riktlinjer för 

utformning, trafiksäkerhet och tillgänglighetsanpassning för nya och gamla hållplatser samt för 

drift och underhåll. Vidare ska hållplatshandboken även fungera som ett underlag i det 

fortsatta arbetet med att tillgängliggöra hela kollektivtrafiksystemet, vilket bland annat 

inkluderar informationskanaler, biljettsystem, reseplanerare och fordon. 

Ekonomiska förutsättningar 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att de medel som finns till förfogande används på 

ett resurseffektivt sätt, det vill säga där det ger optimal effekt. Det är inte rimligt eller 

ekonomiskt hållbart att alla hållplatser har samma standard, byggs om eller justeras efter alla 

334



 
 
 

2 
 

krav och synpunkter. Med god planering och framförhållning kan emellertid förbättringar och 

utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga och tillgängliga hållplatser successivt 

genomföras. Oavsett standard ska samtliga hållplatser underhållas med samma kvalitet. Både 

förbättringar och underhåll bör ske i samverkan mellan berörda aktörer. 

Hållplatsfakta 
I Kronoberg finns det lite drygt 2200 hållplatslägen knutna till den allmänna kollektivtrafiken. 

Dessa är av olika standard och har ett mycket varierande antal påstigande. I varje kommun 

finns minst en större hållplats, såsom tågstation eller bussterminal. Information om utrustning 

och material, hållplatsernas koordinater, tillgänglighet och kategorisering finns samlat i 

Länstrafiken Kronobergs planeringsverktyg Rebus, varför det är viktigt att hållplatsregistret 

uppdateras kontinuerligt. I tabellen nedan visas antalet hållplatslägen per kommun. 

Tabell 1. Antal hållplatslägen per kommun. 

Kommun Antal hållplatslägen 

Alvesta 277 

Lessebo 96 

Ljungby 391 

Markaryd 79 

Tingsryd 190 

Uppvidinge 141 

Växjö 863 

Älmhult 145 

Totalt 2182 

 

Under 2019 genomfördes drygt 10,6 miljoner resor med Länstrafiken Kronoberg. Genom 

denna statistik, som kommer ifrån biljettsystemet, är det möjligt att se var resenärer stiger på. 

Även om det finns en viss osäkerhet i uppgifternas exakthet så ger statistiken en uppskattning 

av hur frekvent länets hållplatser används. 

Intervallen för påstigande per år, i tabellen nedan, har tagits fram för att överensstämma med 

kategoriseringen av länets hållplatser. Kategoriseringen bygger inte enbart på antalet 

påstigande, utan även fler aspekter vägs in. 

Tabell 2. Andel påstigande per år utifrån hållplatskategori. 

Påstigande per år Andel av totala antalet hållplatslägen Kategori 

Fler än 20 000 3 % A, B eller C 

7 500 – 20 000 5 % A, B eller C 

4 000 – 7 499 5 % A, B eller C 

2000 – 3 999 5 % D 

250 – 1 999 24 % D 

50 – 249 21 % D 

1 – 49 34 % D 

0 3 % - 
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Mål, indikatorer och åtgärder i trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande målbild är att i Gröna Kronoberg är kollektivtrafiken 

en naturlig del av våra öppna och hållbara livsmiljöer. För att på ett tydligt sätt kunna arbeta mot detta 

har två strategiska områden, attraktiv respektive klimatsmart och resurseffektiv kollektivtrafik, 

med tillhörande mål tagits fram, varav ett antal berör tillgänglighet, enkelhet och trygghet. 

Mål 

• Ökad trygghet i kollektivtrafiken samt på väg till och från den 
• Stärkt tillgänglighet i länet till service, fritid, arbete och studier 

Indikatorer och åtgärder 

• Det känns tryggt att resa med kollektivtrafik 

• Tryggheten generellt 

• Det är enkelt att resa med kollektivtrafik 

• Det är enkelt att få information inför resan 

• Det är enkelt att köpa biljetter och kort 

• För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka kollektivt 

• Hållplatser med minst 4000 påstigande per år ska tillgänglighetsanpassas och 

underhållas enligt hållplatshandbokens prioriteringar 

Dessa mål, indikatorer och åtgärder är de som främst berör tillgänglighet, enkelhet och 

trygghet, och är viktiga frågor att samverka med tillsammans med länets aktörer. Utöver 

angivna mål, indikatorer och åtgärder för 2030 arbetar regionen i samverkan med kommuner 

och Trafikverket för att undermåliga, osäkra eller dåligt fungerande väderskydd ersätts eller 

avlägsnas efter hand. Detta innebär alltså att hållplatser med färre resenärer kan komma att 

åtgärdas under programperioden.  
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Roller och ansvarsfördelning 
Det konkreta ansvaret för hållplatser beror på vem som är väghållare. Länstrafiken Kronoberg 

ansvarar i regel för hållplatstoppar och information, vid tågstationer ansvarar för Trafikverket 

för dessa element. 

Trafikverket ansvarar för anläggande, drift och underhåll av hållplatser på det statliga vägnätet. 

Kommunerna ansvarar för anläggande, drift och underhåll av hållplatser på det kommunala 

vägnätet. Vid hållplatser på enskilda vägar ansvarar respektive markägare eller vägsamfällighet 

för anläggande, drift och underhåll. 

I planeringsskedet av en hållplats ska det tydliggöras vem eller vilka som ska anlägga, bekosta 

och underhålla hållplatsen samt utformning och utrustning. 

Tabell 3. Ansvarsfördelning på hållplatser i Kronobergs län. 

Hållplatsdel Ansvaret omfattar Ansvar på statligt 
vägnät 

Ansvar på kommunalt 
vägnät 

Kör- och markytor 
Renhållning, snöröjning, 
halk-bekämpning, underhåll 

Trafikverket Kommun 

Allmän belysning, 
pendlarparkering och 
planteringar 

Renhållning, skötsel, 
underhåll, elabonnemang 

Trafikverket Kommun 

Väderskydd 
Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Kommun Kommun 

Belysning i väderskydd 
och övrig utrustning 
samt el till dessa 

Armatur, utrustning, 
elabonnemang, underhåll 

Kommun Kommun 

Hållplatsutrustning 
(bänkar, papperskorg, 
cykelställ, osv. 

Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Kommun Kommun 

Informationsbärare 
(hållplatstopp och 
stolpe) 

Renhållning, skötsel, 
underhåll 

Länstrafiken 
Kronoberg 

Länstrafiken Kronoberg 

Anslutande gång- och 
cykelväg 

Renhållning, snöröjning, 
drift, underhåll 

Trafikverket Kommun 

 

Många aktörer är inblandade i planering och utförande av kollektivtrafiken inom Region 

Kronoberg, bland annat den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken Kronoberg, 

trafikentreprenörer, kommuner och Trafikverket. 

Region Kronoberg har som uppgift att se till att länets invånare har god tillgång till 

kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas resbehov 

och länets politiska målsättningar. Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att samordna, planera, 

utveckla och marknadsföra allmän och särskild kollektivtrafik. Vidare ansvarar även 

Länstrafiken Kronoberg för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild 

överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av privata entreprenörer och 

upphandlas i konkurrens. 

Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av markanläggning vid hållplatser i anslutning 

till det kommunala väg- och gatunätet. I det kommunala åtagandet ingår anslutning med säkra 
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gång- och cykelvägar samt att behovet av parkering för cykel och i förekommande fall även bil 

tillgodoses. Kommunerna kan genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 

Kronoberg ansöka om statliga bidrag för vissa kollektivtrafikåtgärder via Länstransportplanen, 

bidragsdelen uppgår till 50 procent av den totala summan för åtgärden. Åtgärder ska utgå ifrån 

de riktlinjer och prioriteringar som trafikförsörjningsprogrammet och hållplatshandboken 

fastställer. När åtgärder planeras bör avstämning ske med hållplatsansvarig hos Länstrafiken 

Kronoberg, och i förekommande fall Trafikverket, innan ansökan om bidrag lämnas till den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Trafikverket ansvarar för transportsystemets långsiktiga planering vad avser väg- och 

järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll 

av statliga vägar och järnvägar samt äger och underhåller alla spårområden och plattformar 

längs med järnvägen. Större busshållplatser är som regel lokaliserande intill järnvägsstationer, 

men är oftast placerade på kommunal mark och därmed utanför Trafikverkets område.  
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Marknadstillträde för kommersiell trafik 
I den proposition som föregick kollektivtrafiklagen, 2009/10:200, poängterar regeringen vikten 

av att alla kollektivtrafikföretag på neutrala och icke-diskriminerande villkor ska få tillgång till 

infrastruktur och andra gemensamma funktioner. Inom ramen för Partnersamverkan för en 

förbättrad kollektivtrafik har det tagits fram en vägledning till process och principer för tillträde 

till och prissättning av bytespunkter. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region 

Kronoberg avser att i största möjliga utsträckning följa dessa rekommendationer. 

Kortfattat innebär rekommendationerna i vägledningen att: 

• Infrastrukturen är fri att utnyttja på allmän platsmark och på allmän väg inom ramen 

för gällande trafikregler 

• På tomtmark kan tillgången regleras genom avtal och tilldelning kan ske antingen 

kontinuerligt eller via en tidsstyrd process (till exempel vid vissa tidpunkter, liknande 

Trafikverkets tilldelning av tåglägen) 

I Kronoberg bedöms eventuell kapacitetsbrist på angöringsplatser och tidtabellsutrymme 

endast kunna uppstå vid Växjö resecentrum, Alvesta resecentrum och Ljungby terminal. Det är 

främst för dessa hållplatser som principer gällande hur och vem som ska få tillgång till olika 

funktioner eventuellt kan behöva fastställas, vilket i så fall hade indikerat en prioritering av 

olika former av trafik.  

339



 
 
 

7 
 

Trafiksäkerhet och tillgänglighet 

Trafiksäkerhet 
En attraktiv kollektivtrafik erbjuder en trygg och säker resa för alla resenärer. Att åka kollektivt 

är generellt sett ett säkert sätt att resa på. Säkerheten handlar om att minimera risken för 

olyckor och minska konsekvenserna av fel. 

Olyckor med oskyddade trafikanter kan inträffa var som helst, även vid hållplatser. Hållplatser 

kan i de flesta fall byggas om för att bli mer trafiksäkra. Ur trygghets- och säkerhetsskäl är det 

en fördel ifall väderskydd utformas så att väntande resenärer och chaufför ser varandra på 

långt håll. Hållplatser på landsbygd och i glesa miljöer är i stor utsträckning utformade för att 

utgöra minsta möjliga hinder för övriga motortransporter. Trygghets- och säkerhetsaspekter 

för väntande resenärer får för den skull inte glömmas bort vid utformning av dessa hållplatser. 

En avgörande betydelse för trafiksäkerheten vid hållplatser är hastigheten på vägen, antalet 

fordon som trafikerar samt antalet av- och påstigande resenärer. Hållplatser på landsbygd och i 

glesa miljöer används ofta av barn och ungdomar, vilket ställer högre krav på utformningen. 

Dessa hållplatser saknar ofta plattformar, gång- och cykelväg samt planskild passage över 

vägen, vilket ökar känslan av otrygghet och osäkerhet. Om möjligt bör dessa hållplatser ligga 

avskilt från körbanan. 

Trafiksäkerheten vid hållplatser gäller inte enbart relationen mellan väntande resenärer och 

motortransporter. En ökad trafiksäkerhet är också av stor betydelse mellan väntande resenärer 

och omgivande gång- och cykeltrafik. Placering av hållplats och väderskydd i förhållande till 

passerande gång- och cykelväg är viktigt att ta hänsyn till, framförallt med tanke på att 

användningen av elcyklar och andra delade mobilitetstjänster ökar. Trafiksäkerheten i 

anslutning till hållplatser ska särskilt beaktas, med hänsyn till såväl oskyddade trafikanter och 

annan trafik som till chaufförernas arbetsmiljö. 

Tillgänglighet 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg har i uppdrag att tillhandahålla 

en kollektivtrafik som tillgodoser alla människors resbehov. Människor ska kunna leva sina liv 

självständigt och utan begränsande hinder. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för olika behov 

och upplevas som ett attraktivt alternativ, även av personer med olika funktionsvariationer. 

Tillgänglighet och utveckling 

Kollektivtrafiken ska kontinuerligt utvecklas och göras mer användbar. De åtgärder som idag 

kallas anpassningar ska vara norm och standard. För kollektivtrafikens aktörer innebär detta 

att: 

• Skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med olika 

funktionsvariationer 

• Arbeta för att undanröja hinder att använda kollektivtrafiken 

• Ställa krav på tillgänglighet, användbarhet och enkelhet vid all planering och 

upphandling av kollektivtrafik 

• Ställa krav på att tillgänglighetsutrustning i alla fordon kontinuerligt kontrolleras 
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• Stimulera alla berörda aktörer till att beakta behovet av tillgänglighet, användbarhet och 

enkelhet 

• Samråda med berörda organisationer som en naturlig del i det ordinarie arbetet 

• Informera och utbilda all personal i tillgänglighetsfrågor för att skapa motivation och 

engagemang kring dessa frågor i det dagliga arbetet 

Strävan ska vara att erbjuda tillgängliga resor med allmän kollektivtrafik till de som idag har 

färdtjänst eller väljer egen bil. Samtidigt ska den åldrande befolkningen som idag använder den 

allmänna kollektivtrafiken kunna vara kvar i detta system framöver. 

Tillgänglig kollektivtrafik 

Utgångspunkten för utveckling och utformning av kollektivtrafiken i regionen är att den ska 

ske på ett jämlikt och jämställt tillvägagångssätt. Det innebär i längden att kollektivtrafiken ska 

vara ett väl fungerade alternativ för Kronobergs invånare och besökare, oavsett kön, ålder, 

funktionalitet, nationalitet etc. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för olika behov och hänsyn 

måste tas till att olika grupper reser på olika sätt. 

Hela fordonsflottan, både tåg och buss, är idag tillgänglighetsanpassad, men för att 

kollektivtrafiken ska bli helt tillgänglig för personer med funktionsvariation samt barn, unga 

och äldre krävs fortsatt stora satsningar, framförallt på att tillgängliggöra information på olika 

sätt och tillgänglighetsanpassa hållplatser utifrån olika behov. Detta kräver hårt arbete och en 

fortsatt samverkan mellan Region Kronoberg, länets kommuner och Trafikverket. 

I detta arbete har Region Kronoberg definierat att en tillgänglig kollektivtrafik innebär att 

följande moment är möjliga att genomföra för alla resenärer i den upphandlade kollektiv-

trafiken: 

Planera resan. Det ska vara möjligt för alla resenärer att använda något av de verktyg som finns 

för att planera kollektivtrafikresan innan den genomförs. 

Köpa och använda biljett. Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, uppfatta, 

kunna se, klara av och kunna förstå hur biljetten ska köpas. Försäljnings- och informations-

platser ska gå att hitta samt vara tillgängliga för personer med funktionsvariation. 

Vistas och orientera sig på hållplats. Hållplatser ska vara tillgängliga och säkra. Enkla, säkra och 

trygga byten ska eftersträvas på alla hållplatser. All möblering och belysning samt vinter-

underhåll ska anpassas så att vistelsen och orienteringen underlättas för personer med 

funktionsvariation. Samtliga resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service 

som erbjuds.  

Ta del av information. Trafikinformation ska anpassas så att alla resenärer har möjlighet att ta 

del av informationen, såväl före som under resan, via någon av de olika informationskanaler 

som finns. 

Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet. Det ska vara möjligt för alla resenärer att 

ta sig ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga 

resenärer ska kunna ta del av information samt eventuell service ombord på fordon. Tydligt 

utmärkta prioriterade sittplatser och rullstolsplatser ska finnas.  
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Koppling mellan kvalitetsfaktorer och hållplatser 
En attraktiv kollektivtrafik innefattar många olika faktorer, men något som bedöms vara 

grundläggande är trygghet, enkelhet, tillgänglighet och punktlighet. Faktorerna är viktiga för 

alla resenärstyper, vare sig man åker ofta eller sällan.  

Hållplatsers lokalisering och utformning liksom anslutande gång- och cykelvägnät samt 

eventuella pendlarparkeringar är viktiga aspekter att beakta i förhållande till faktorerna. 

Hållplatsen ska vara överblickbar i alla ljusförhållanden och belysning kan behövas för att öka 

tryggheten såväl som för att skapa bättre förutsättningar för att kunna ta del av information. 

Belysning kan också vara nödvändigt för att chauffören tidigt ska kunna upptäcka väntande 

resenärer. 

Såväl väderskydd som själva hållplatsen ska upplevas som trygg. Hållplatsen ska vara tydligt 

markerad och det ska framgå vilka linjer som trafikerar hållplatsen. Som nämns ovan är det 

viktigt att hållplatsen syns på långt håll, området ska därför hållas rent från skymmande 

växtlighet och skyltar ska placeras så att de inte skymmer.  

Det är samtidigt inte rimligt eller ekonomiskt genomförbart att alla hållplatser har samma 

standard, byggs om eller justeras efter alla krav och synpunkter. Med en god planering och 

framförhållning kan förbättringar och utveckling mot säkrare, tillgängligare och mer 

ändamålsenliga hållplatser successivt genomföras. 

Information 
Som resenär behöver man information före, under och efter resan – information på olika sätt, 

via olika informationsbärare. Detta skapar säkerhet och trygghet hos resenären. Utformning 

och placering av information, vare sig det gäller fysisk eller digital sådan, ska vara av ett sådant 

slag att alla kan ta del av den. Information till resenären är Länstrafiken Kronobergs ansvar. 

Rökning är enligt lag inte tillåten i utomhusområden i anslutning till av- och påstigning 

(busshållplatser, perronger) eller som på annat sätt är avsedda för resenärer (exempelvis 

biljettområden och gångbanor i anslutning till hållplats) och det är viktigt att denna information 

framgår tydligt. 

Underhåll och skötsel 
Komfort, trivsel och trygghet är lika viktigt på fordonet som på hållplatsen. Material, 

utrustning och utformning är aspekter som ökar detta, men ännu viktigare är fungerande 

underhåll och skötsel av hållplatsen. 

Snöröjning och halkbekämpning av hållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar är 

väghållarens ansvar och ska prioriteras högt. Detsamma gäller grundläggande underhåll av 

markytan på och runt hållplatsen samt gång- och cykelvägar. Väghållaren ansvarar för eventuell 

tvätt och städning av markytan. 

Utformning 
Som resenär upplevs väntetiden som mer besvärlig än själva åktiden. En sittplats är betydelse-

full då eftersom att den ökar upplevelsen av bekvämlighet, även under väntetiden. Resenären 
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vill också kunna skydda sig mot regn, blåst och snö. Väderskydd med sittplatser värderas, som 

nämns ovan, högt och är motiverat på hållplatser med minst 10 påstigande per dag. På vissa 

platser kan väderskydd även vara motiverat vid färre antal påstigande. 

Både ekonomiskt och ur igenkänningsfaktor är det en fördel med standardiserade väderskydd 

och annan utrustning, både när nya hållplatser byggs eller gamla hållplatser åtgärdas. Som regel 

innebär också upphandling av en större volym minskade kostnader. 
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Kategorisering, utformning och prioritering av hållplatser 

Riktlinje 
De riktlinjer och anvisningar som finns i Vägars och Gators utformning (VGU) beaktar i ökad 

utsträckning trafiksäkerhet, tillgänglighet och bussprioritering. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg fastslår att VGU ska vara styrande när åtgärder 

genomförs utifrån hållplatshandbokens prioriteringar. 

VGU har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Reglerna är 

obligatoriska inom Trafikverket, men frivilliga och rådgivande för Sveriges kommuner. De 

krav och råd som VGU föreskriver innebär att man på ett tydligt sätt beskriver den färdiga 

väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Detta medför att krav- och rådsdokumenten i VGU 

kan användas som bland annat underlag för upphandling av projektering och entreprenad. 

Samtliga dokument tillhörande VGU och ytterligare information finns tillgängligt på: 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vgu/ 

Skapande och nedläggning av hållplatser 

Kollektivtrafik är ett verktyg för tillgänglighet, varför det är viktigt att arbeta aktivt med 

hållplatsers läge och utformning. Det är viktigt att analysera hållplatser kopplat till nya lägen 

och ibland avveckling ifall en hållplats inte används. Analysen är central för att ta rätt beslut 

och därför är det centralt att samverkan med Trafikverket och kommunerna berör ämnet. 

Både vid eventuellt skapande och nedläggning av hållplats måste önskemål, synpunkter och 

information om bostäder, verksamheter, fritid, osv. tas in från olika aktörer. Platsens specifika 

egenskaper ligger till grund för analysen samt samverkan med väghållaren. 

När det kommer till att testa nya hållplatser är det viktigt att man ger det tid, eftersom det tar 

tid att skapa nya vanor. Eventuellt kan man börja med en avskalad ”testvariant” som efterhand 

permanentas och då byggs om för att bli en fullt tillgänglig och trafiksäker hållplats enligt 

VGU. En konsekvensanalys är viktig att göra inför och under detta skede för att få en 

uppfattning av behov och förutsättningar framöver.  

När det kommer till att lägga ned hållplatser som inte används är även här analys av platsens 

specifika egenskaper och förutsättningar grundläggande. Analysen ska belysa om hållplatsen 

ska finnas kvar, flyttas eller läggas ned. Om nedläggning föreslås ska samråd ske med 

kommunen samt eventuellt Trafikverket. Om bedömningen är att hållplatsen ska finnas kvar 

ska den uppfylla samtliga grundläggande utformningskriterier enligt VGU. 

Kategorisering 
Hållplatserna i Region Kronoberg är indelade i fyra huvudkategorier vilka baseras på ett antal 

kriterier, bland annat geografisk lokalisering och antal påstigande per dag eller år. Vid 

hållplatser med stor andel yngre påstigande bör även säkerhetsaspekter beaktas. 
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Kategori A: Resecentrum eller station med byte buss/buss eller buss/tåg 

Resecentrum: Bytespunkt för både buss och tåg. Personlig service för köp av biljetter och 

information, minst dagtid. Biljettköp kan även genomföras i automat. Fysisk tillgänglighet i 

enlighet med VGU. 

Station: Bytespunkt för både buss och tåg. Biljettköp i automat. Låg eller ingen personlig 

service. Fysisk tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori B: Terminal buss/buss eller huvudhållplats i tätort 

Terminal möjliggör byten för buss, är i vissa fall även huvudhållplats i tätort. Fysisk 

tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori C: Större hållplats 

Större hållplats på statlig eller kommunal väg. Minst 4000 påstigande per år. Fysisk 

tillgänglighet i enlighet med VGU. 

Kategori D: Mindre hållplats 

Mindre hållplats (D1): Minst 250 påstigande per år. Enklare utrustning. Hållplats ska vara 

trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig fysisk tillgänglighet kan inte garanteras. 

Mindre hållplats (D2): Mindre än 250 påstigande per år. Hållplatsen når inte kravet för att 

tillhöra kategori D utifrån antalet påstigande, men bedöms ändå som en viktig hållplats. 

Enklare utrustning. Hållplats ska vara trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig 

fysisk tillgänglighet kan inte garanteras. 

Ej kategoriserade hållplatser 

Mindre hållplats: En bedömning ska göras om hållplatsen ska finnas kvar, flyttas eller läggas 

ned. Om nedläggning föreslås ska samråd ske med kommunen. Om bedömningen är att 

hållplatsen ska finnas kvar ska den kategoriseras enligt kategori D och samtliga grundläggande 

utformningskriterier uppfyllas. 

Skolhållplats: Hållplatser som enbart trafikeras av skolskjutstrafik för grundskoleelever 

kategoriseras inte i denna hållplatshandbok. Därför ges inga riktlinjer gällande utformning. 

Utformning 
Utformningsfunktionerna som beskrivs nedan är en sammanvägning av åtgärder utifrån 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och kvalitetsfaktorer. Istället för att detaljstyra hållplatsernas 

utformning anges ett minimum som ska uppfyllas för respektive kategori. Det görs ingen 

distinktion om hållplatsen är placerad i tätort eller i mer glesa miljöer.  

I trafikförsörjningsprogrammet har Region Kronoberg en ambition i att se hela resan. Vägen 

till och från hållplats för gående och cyklister är av stor betydelse. Det finns inga exakta krav 

för detta, men ett generellt krav för samtliga kategorier är att tillgängligheten och 

trafiksäkerheten till hållplatserna ska vara god för gående och cyklister samt att konfliktpunkter 

ska minimeras mellan cyklister och väntande resenärer. 

Utformningsfunktionerna är enbart kortfattat presenterade nedan. En mer utförlig beskrivning 

återfinns i VGU. 
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Kategori A: Resecentrum eller station med byte buss/buss eller buss/tåg 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Plattform med fullängd och bredd på minst 3 m 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Taktil markbeläggning längs plattform 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Allmän belysning (max 25 m från hållplats) 

• Väderskydd (dimensionerat utifrån antal påstigande) 

• Sittbänk med rygg- och armstöd i väderskydd 

• Gångbana med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Belyst tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. 

kontaktuppgifter för upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad 

utifrån olika funktionsvariation) 

• Realtidsskylt 

• Papperskorg 

• Cykelparkering under tak med olika fastlåsningsmöjligheter 

• Bilparkering för kollektivtrafikresenärer och samåkning 

• Biljettautomat 

Kategori B: Terminal buss/buss eller huvudhållplats i tätort 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Plattform med fullängd och bredd på minst 2 m 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Allmän belysning (max 25 m från hållplats) 

• Väderskydd (dimensionerat utifrån antal påstigande) 

• Sittbänk med rygg- och armstöd i väderskydd 

• Belyst tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. 

kontaktuppgifter för upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad 

utifrån olika funktionsvariation) 

• Realtidsskylt 

• Papperskorg 

• Cykelparkering under tak med olika fastlåsningsmöjligheter 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 
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• Taktil markbeläggning längs plattform 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Gångbana med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Bilparkering för kollektivtrafikresenärer och samåkning 

Kategori C: Större hållplats 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Hållplats i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats 

• Hållplats på landsbygd ska vara fick- eller vägrenshållplats om hastigheten är 60 km/h 

eller mer 

• Plattform efter behov 

• Markbeläggning med asfalt/plattor 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 cm på landsbygd 

• Väderskydd med sittbänk 

• Tidtabellsinformation i väderskydd med allmän information, dvs. kontaktuppgifter för 

upplysning och störningsinformation (placering ska vara anpassad utifrån olika 

funktionsvariation) 

• Cykelparkering 

• Bilparkering behovsprövas av berörd väghållare 

• Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

• Realtidsskylt behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 

• Hållplats på landsbygd ska placeras på plan vägbana och vara väl synliga inom 1,5 x 

stoppsikt på ömse sidor av hållplatsen (exempel på stoppsikt vid olika hastigheter är 60 

km/h = 120 m, 80 km/h = 200 m) 

•  Hållplats på landsbygd kan placeras vid mindre vägkorsning eller utfart om hastigheten 

underskrider 60 km/h 

• Taktil markbeläggning vid påstigning 

• Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande 

• Gångbana eller vägren på minst 50 cm med jämn yta till och från hållplats 

• Max 5% lutning till och från hållplats 

• Belyst tidtabellsinformation (i tätort) och allmänbelysning (efter rimlighetsbedömning 

av kostnad) 

Kategori D: Mindre hållplats 

• Hållplatstopp med information gällande namn och linjer samt vem som trafikerar 

hållplatsen 

• Hållplats i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats 
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• Hållplats på landsbygd ska vara fick- eller vägrenshållplats om hastigheten är 60 km/h 

eller mer 

• Information gällande biljettköp och var det går att söka avgångstider 

• Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg 

• Väderskydd vid minst 10 påstigande per dag 

Vid ny- och ombyggnad gäller även: 

• Hållplats på landsbygd ska placeras på plan vägbana och vara väl synliga inom 1,5 x 

stoppsikt på ömse sidor av hållplatsen (exempel på stoppsikt vid olika hastigheter är 60 

km/h = 120 m, 80 km/h = 200 m) 

• Hållplats på landsbygd kan placeras vid mindre vägkorsning eller utfart om hastigheten 

underskrider 60 km/h 

• Belyst tidtabellsinformation (i tätort) och allmänbelysning (efter rimlighetsbedömning 

av kostnad) 

• Plattform 

• Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 cm på landsbygd 

Prioritering 
Trafiksäkerhet prioriteras alltid först. Hållplatser med många resenärer, många skolbarn eller 

med stor utvecklingspotential prioriteras alltid före hållplatser med färre resenärer. Hållplatser i 

stråk prioriteras alltid före hållplatser utanför stråk. Tillgänglighet prioriteras i enlighet med 

kategorisering. För att uppnå målen behöver de åtgärder som krävs prioriteras vid revidering 

av såväl nationell som regional transportinfrastrukturplan. 

Stråk i trafikförsörjningsprogrammet 
Nedan redovisas de linjer och stråk som är prioriterade utifrån trafikutveckling och utveckling, 

upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Det är också dessa linjer som ska vara 

fullt tillgängliga för samtliga resenärer. 

Storregionalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Växjö – Alvesta – Malmö (Köpenhamn) SJ-tåg, Öresundståg, Krösatåg, Pågatåg, 144, 145 

Växjö – Lessebo – Kalmar/Karlskrona SJ-tåg, Öresundståg, Krösatåg, 218, 219 

Växjö – Ljungby – Halmstad 144, 145, 845 

Växjö – Värnamo – Göteborg SJ-tåg, Krösatåg 

Växjö – Värnamo/Nässjö – Jönköping SJ-tåg, Krösatåg 

Jönköping – Värnamo – Ljungby – 
Helsingborg 

150, 850, 273, 873, 521 

Hässleholm – Markaryd – Halmstad  Pågatåg, 325, 532 

Regionalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Älmhult – Ljungby 157, 857 

Ljungby – Alvesta – Växjö 144, 145, 270, 845 

Växjö – Alvesta – Älmhult Öresundståg, Krösatåg, 111, 123, 129 
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Växjö – Åseda/Lenhovda 310, 320, 340, 350, 355, 358 

Tingsryd – Växjö 240, 840 

Markaryd – Ljungby 150, 850 

Lokalt viktiga stråk 

Stråk Trafikeras helt eller delvis av 

Lammhult – Växjö  Krösatåg, 141, 142 

Lagan – Ljungby  273 

Älmhult – Diö  Krösatåg, 123  

Tingsryd – Ryd  361 

Lidhult – Ljungby  145, 153 

Tingsryd – Olofström  361, 682 

Tingsryd – Karlshamn  370 

Tingsryd – Ronneby  240, 840 

Lidhult – Halmstad  145, 153 

Åseda – Oskarshamn  310 

Åseda – Vetlanda  345, 352 

Förutom stråken ovan omfattas följande linjer i stadsbusstrafiken (Älmhults stadstrafik 

markerat med grönt): 

Stråk Linje 

Älmhult station – Handelsområdet 1 

Kronoberg – Hovshaga – Stortorget – Teleborg 1 

Älmhult station – Klöxhult/Norregård 2 

Stortorget – Araby – Norr – Stortorget  2, 6 

Älmhult station – Möckeln  3 

Universitetet – Stortorget – Arenastaden – Samarkand  3 

Högstorp – Stortorget – Öjaby – Flygplatsen  4 

Sandsbro – Stortorget – Telestad – Teleborg  5 

Östra Lugnet – Stortorget – Vikaholm  7 

Sandsbro – Hovshaga C – Araby – Samarkand  8 

Bredvik – Stortorget  9 

Resecentrum – Västra Industriområdet 12 

Resecentrum – Norra Industriområdet  15 

Hållplatser i Kronoberg som ska vara tillgänglighetsanpassade till 
år 2030 
Nedan redovisas de hållplatser som har över 4 000 påstigande per år, samt kommun och 

kategorisering. Dessa hållplatser är prioriterade för tillgänglighetsanpassning till år 2030 och 

alltså ska vara fullt tillgängliga för samtliga resenärer. Även andra hållplatser kan komma att 

tillgänglighetsanpassas efter hand om resandet ökar eller om hållplatsen inte bedöms 

trafiksäker. Arbetet med att analysera och tillgänglighetsanpassa länets hållplatser görs 

kontinuerligt.  

Hållplatsnamn Kommun Kategori 

Älghultskolan Uppvidinge C 

Kexagatan Uppvidinge C 
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Fröseke Uppvidinge C 

Larmgatan, Alstermo Uppvidinge C 

Stationsgatan, Älghult Uppvidinge C 

Järnvägsgatan, Lenhovda Uppvidinge C 

Lenhovda terminal Uppvidinge B 

Riksvägen Uppvidinge C 

Nottebäck terminal Uppvidinge B 

Åseda terminal Uppvidinge B 

Alstermo terminal Uppvidinge B 

Bikupan Lessebo C 

Mejerigatan, Skruv Lessebo C 

Glasblåsarvägen, Kosta Lessebo C 

Kosta Glasbruk Lessebo C 

Åkervägen, Kosta Lessebo C 

Folkets Hus, Kosta Lessebo C 

Hovmantorp station Lessebo A 

Västergatan, Hovmantorp Lessebo C 

Industrigatan, Lessebo Lessebo C 

Parkgatan Lessebo C 

Stationsgatan, Lessebo Lessebo C 

Lessebo station Lessebo A 

Postvägen, Konga Tingsryd C 

Dackeskolan Tingsryd C 

Wasaskolan Tingsryd C 

Vipan Tingsryd C 

Väckelsång centrum Tingsryd C 

Ryd terminal Tingsryd B 

Torget, Ryd Tingsryd C 

Stationsvägen, Urshult Tingsryd C 

Tingsryd terminal Tingsryd B 

Vislanda Skola Alvesta C 

Mohedaskolan Alvesta C 

Aspvägen, Grimslöv Alvesta C 

Alvesta Kyrka Alvesta C 

Hagaparken Alvesta C 

Sköldstavägen Alvesta C 

Odlingsvägen Alvesta C 

Riksdagsmannagården Alvesta C 

Trädgårdsgatan, Alvesta Alvesta C 

Bäckvägen Alvesta C 

Moheda Station Alvesta A 

Björkerydsvägen, Torpsbruk Alvesta C 

Lyckevägen Alvesta C 

Alvesta resecentrum Alvesta A 

Vårdcentralen, Alvesta Alvesta C 

Vislanda Centrum Alvesta C 

Haganässkolan Älmhult C 

Folkets Hus, Älmhult Älmhult C 
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Älmhult station Älmhult A 

Skolgatan, Traryd Markaryd C 

Strömsnäsbruk Markaryd C 

Mjärydsvägen Markaryd C 

Skolgatan, Markaryd Markaryd C 

Markaryd station Markaryd A 

Stortorget Växjö C 

Linnéparken Växjö C 

Simhallen Växjö C 

Skogsuddevägen Växjö C 

Teleborg centrum Växjö C 

Romalyckan Växjö C 

Furutåskolan Växjö C 

Elin Wägners väg Växjö C 

Bondevägen Växjö C 

Slåttervägen Växjö C 

Allmogevägen Växjö C 

Löparvägen Växjö C 

Teleborgshallen Växjö C 

Blidens väg Växjö C 

Klangens väg Växjö C 

Ljungfällevägen Växjö C 

Frövägen Växjö C 

Vallanäsvägen Växjö C 

Gamla Risingevägen Växjö C 

Tärnvägen Växjö C 

Örnvägen Växjö C 

Västra Esplanaden Växjö C 

Spetsamossen Växjö C 

Vintervägen Växjö C 

Dalbo Centrum Växjö C 

Dalbovägen Växjö C 

Sommarvägen Växjö C 

Nydalavägen Växjö C 

Kalendervägen Växjö C 

Murvägen Växjö C 

Blockhusvägen Växjö C 

Värnvägen Växjö C 

Paradvägen Växjö C 

Lugnetvägen Växjö C 

Kronobergs slottsruin Växjö C 

Islandsvägen Växjö C 

Bokelundsrondellen Växjö C 

Pettersberg Växjö C 

Bokelundsvägen Växjö C 

Mariakyrkan Växjö C 

Oxtorget Växjö C 

Norrtullskolan Växjö C 
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Skogslyckevägen Växjö C 

Blomstervägen Växjö C 

Surbrunnsvägen Växjö C 

Elleholmsvägen Växjö C 

Prebendevägen Växjö C 

Kristina Nilssons väg Växjö C 

Teknikum Växjö C 

Pär Lagerkvists väg Växjö C 

Nygatan Växjö C 

Norrgatan Växjö C 

Sandsbro badplats Växjö C 

Vikingagatan Växjö C 

Arabygatan Växjö C 

Samarkand norra Växjö C 

Bergsnäs Växjö C 

Östra Räppevägen Växjö C 

Runvägen Växjö C 

Lillängsvägen Växjö C 

Gullregnsvägen Växjö C 

Ekliden Växjö C 

Bollgatan Växjö C 

Arenastaden norra Växjö C 

Liedbergsgatan Växjö C 

Sjöuddevägen Växjö C 

Fagrabäck Växjö C 

Ekebovägen Växjö C 

Brände Udde Växjö C 

Lineborgsplan Växjö C 

Katedralskolan Växjö C 

Björnvägen Växjö C 

Sandsbro skola Växjö C 

Östra Räppe Växjö C 

Norremark Växjö C 

Hedvägen Växjö C 

Åkervägen Växjö C 

Sandvägen Växjö C 

Hovshaga centrum Växjö C 

Skimmelvägen Växjö C 

Kampen Växjö C 

Vingavägen Växjö C 

Påskvägen Växjö C 

Lasarettet, Växjö Växjö C 

Samarkand södra Växjö C 

Småland Airport Växjö C 

Linnéuniversitetet Växjö C 

Georg Lückligsväg Växjö C 

Fredrik Bondes väg Växjö C 

Slottstaden Växjö C 
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Trummenvägen Växjö C 

Deltavägen Växjö C 

Minnesotavägen Växjö C 

Seglarevägen Växjö C 

Olsberg Växjö C 

Vattentornet Teleborg Växjö C 

Schwerinvägen Växjö C 

Lyckebo Växjö C 

Kurortsvägen Växjö C 

Saturnusvägen Växjö C 

Jupitervägen Växjö C 

Gransholm Växjö C 

Parkvägen, Ingelstad Växjö C 

Inglingehög Växjö C 

Ingelstad centrum Växjö C 

Kvarngården, Ingelstad Växjö C 

Kyrkan, Ingelstad Växjö C 

Furuby, V 25 Växjö C 

Billavägen, Åryd Växjö C 

Lammhult Station Växjö A 

Lövskogsgatan Växjö C 

Sjösåsvägen, Braås Växjö C 

Fritidsvägen, Braås Växjö C 

Lottas väg, Braås Växjö C 

Braås Volvo CE Växjö C 

Eke terminal Växjö B 

Falkvägen, Rottne Växjö C 

Skansvägen, Rottne Växjö C 

Fabriksvägen, Rottne Växjö C 

Gullebovägen, Rottne Växjö B 

Strålagårdsvägen Växjö C 

Nebulosavägen Växjö C 

Arenastaden södra Växjö C 

Furumovägen Växjö C 

Vikaholmsallén Växjö C 

Ages väg Växjö C 

Flygplatsvägen Växjö C 

Hagen Växjö C 

Växjö resecentrum Växjö A 

Astradskolan Ljungby C 

Kungshögsskolan Ljungby C 

Sunnerbogymnasiet Ljungby C 

Ringvägen, Lagan Ljungby C 

Åbyskolan Ljungby C 

Torggatan, Lagan Ljungby C 

Skolvägen, Vittaryd Ljungby C 

Storgatan, Ryssby Ljungby C 

Kyrkogatan, Ryssby Ljungby C 
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Harabergsgatan Ljungby C 

Lasarettet, Ljungby Ljungby C 

Lidhult, Torggatan Ljungby C 

Ljungby terminal Ljungby A 

Agunnaryd terminal Ljungby B 
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MISSIV   
Datum 2021-04-30 

Diarienummer: 19RGK393 
 
 

 
 

Följebrev remissutgåva av Trafikförsörjningsprogam 
Kronobergs län 2021-2030 med utsikt (enligt 
sändlista) 

 

 

Remiss av Regionalt 
trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 
2021 - 2030 med utblick 
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Region 
Kronoberg tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021 – 2030 med utblick. Region 
Kronoberg ger nu möjlighet för er att lämna yttrande på förslaget. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kronobergs 
inriktning för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under det kommande 
årtiondet. Den pågående coronapandemin (covid-19) kan i ett nära perspektiv ge 
effekter på kollektivtrafiken, såväl beteendemässigt som ekonomiskt. De 
långsiktiga målsättningarna för kollektivtrafikens utveckling ska dock inte 
påverkas av detta. 

Remissperioden sträcker sig från 2021-04-30 till 2021-07-31. Efter att 
remissvaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska 
trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Kronobergs fullmäktige. 

Synpunkterna skickas digitalt till e-postadress: region@kronoberg.se 

Vänligen ange diarienummer: 19RGK393 

 

Vid eventuella frågor kontakta Christoffer Jansson 
christoffer.jansson@kronoberg.se 

 

Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang! 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Mikael Johansson (M) 
Regionstyrelsens ordförande 
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Bifogade handlingar 
• Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick 

• Tågstrategiskt underlag 

• Hållplatshandbok 

• §61 RS Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – 
godkännande av remissutgåva 

 

Sändlista 
Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun 

Älmhults kommun 

 

Region Blekinge 

Region Halland 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Skåne 

 

Länsstyrelsen i Kronoberg 

Trafikverket Region Syd 

 

Linnéuniversitetet 

Svenskt näringsliv 

Handelskammaren 

Företagarna i Kronoberg 

 

PRO 

SPF Seniorerna 

SKPF Pensionärerna 

Idé- och kunskapscentrum Kronoberg 
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Tågoperatörerna 

Svensk kollektivtrafik 

Sveriges Bussföretag 

Svenska Taxiförbundet 

 

Moderaterna Kronoberg 

Socialdemokraterna Kronoberg 

Vänsterpartiet Kronoberg 

Sverigedemokraterna Kronoberg 

Kristdemokraterna Kronoberg 

Centerpartiet Kronoberg 

Liberalerna Kronoberg 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Remiss - Regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglag, Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 
Diarienummer: RJL 2021/536 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat remiss 
om regional fysisk planering enligt plan och bygglag Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-03 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan daterad 

2021-03-15 
 Faktaunderlag Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 

daterad 2021-03-1 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2021-06-03 RJL 2021/536 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Regional fysisk planering enligt plan- 
och bygglag, Västra Götalandsregionen 
som regionplaneorgan 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra Götalandsregionen. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat remiss om 
regional fysisk planering enligt plan och bygglag Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan.  

Information i ärendet 
Västra Götalandsregionen har under 2019 och 2020 fått frågan från 
finansdepartementet om regionen vill skicka en hemställan till departementet om 
att vid nästa revidering av plan- och bygglagen utgöra ett regionplaneorgan. 
Västra Götalandsregionen har skickat frågan på remiss till berörda aktörer. 
 
Region Jönköpings län anser att frågan är upp till regionen och de aktörer som 
jobbar med strategisk planering inom regionen att svara på, men framhåller att 
region Jönköpings län vill fortsätta att utveckla och förbättra samarbetet mellan 
regionerna. 
 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-03 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan daterad 2021-03-

15 
 Faktaunderlag Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan daterad 

2021-03-1 
 

Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/536 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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YTTRANDE 1(1) 

 2021-06-23 RJL 2021/536 

 

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

 

                      
                      

Västra Götalandsregionen Regional utveckling 
      
            
 

Regional fysisk planering enligt plan- 
och bygglag, Västra Götalandsregionen 
som regionplaneorgan 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över remiss om regional 
fysisk planering enligt PBL- VGR som regionplaneorgan. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har under 2019 och 2020 fått förfrågan från 
finansdepartementet om huruvida regionen vill skicka in en hemställan till 
departementet om att bli ett regionplaneorgan enligt PBL. 
 
Remissen frågar berörda aktörer om Västra Götalandsregionen ska skicka in en 
hemställan eller inte till finansdepartementet om att vid nästa revidering av plan- 
och bygglagen bli ett regionplaneorgan. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län anser att frågan är riktad till de kommuner och de aktörer 
som jobbar med strategisk planering inom Västra Götalandsregionen. För att 
framgångsrikt arbeta med regionplanering krävs ett välfungerande samarbete 
mellan regionen och samtliga kommuner i länet samt att samtliga aktörer som 
jobbar med strategisk planering är engagerade och delaktiga i den regionala 
planeringen. Dessutom är ett politiskt stöd, såväl i regionen som i de enskilda 
kommunerna, grundläggande. 
 
Region Jönköpings län ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion med Västra 
Götalandsregionen och lägger stor vikt vid att samarbetet mellan våra båda 
regionen fortsätter att utvecklas och förbättras. 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering 

enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan  
 

Innehåll 
Fakta om lagstiftningen ........................................................................................................................... 1 

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande ............................................................................ 2 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö .................................................................................... 2 

Behovet av Regional fysisk planering ....................................................................................................... 2 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL ................................................................................ 3 

Regional fysisk planering utanför PBL ...................................................................................................... 3 

Samverkan är en förutsättning ................................................................................................................ 4 

Regional utblick, exempel från andra regioner ........................................................................................ 4 

Avslutande kommentar ........................................................................................................................... 5 

Lästips, länkar .......................................................................................................................................... 5 

 

 

Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  
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Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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1 (4) 

Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     3 (4) 
 
 

I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     4 (4) 
 
 

 
Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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From:                                 Martin Elofsson
Sent:                                  Mon, 15 Mar 2021 15:15:22 +0000
To:                                      diariet@regionvarmland.se;regionen@regionhalland.se;Region Jönköpings 
län;regionen@regionorebrolan.se;trafikverket@trafikverket.se;vastragotaland@lansstyrelsen.se;kommu
n@ale.se;kommunstyrelsen@alingsas.se;kommun@bengtsfors.se;kommunen@bollebygd.se;boras.stad
@boras.se;kommun@dalsed.se;kommun@essunga.se;kommunen@falkoping.se;kommun@fargelanda.s
e;kommun@grastorp.se;info@gullspang.se;goteborg@goteborg.se;gotene.kommun@gotene.se;Herrlju
nga 
Kommun;kommunen@hjo.se;kommun@harryda.se;kommun@karlsborg.se;kommun@kungalv.se;komm
un@lerum.se;kommun@lidkoping.se;kommun@lillaedet.se;registrator@lysekil.se;info@mariestad.se;m
arkskommun@mark.se;kommunen@mellerud.se;kommun@munkedal.se;stad@molndal.se;kommun@o
rust.se;kundcenter@partille.se;skara.kommun@skara.se;skovdekommun@skovde.se;info@sotenas.se;k
ommun@stenungsund.se;kommun@stromstad.se;kommun@svenljunga.se;kommun@tanum.se;kommu
n@tibro.se;tidaholms.kommun@tidaholm.se;kommun@tjorn.se;kommun@tranemo.se;Trollhättans 
stad;kommunen@toreboda.se;kommunen@uddevalla.se;kommun@ulricehamn.se;vara.kommun@vara.
se;kommunen@vargarda.se;kommun@vanersborg.se;kommun@amal.se;kommun@ockero.se;info@bor
asregionen.se;info@skaraborg.se;Fyrbodals kommunalförbund;gr@goteborgsregionen.se
Cc:                                      Anita Rynvall Mårtensson;Georgia Larsson
Subject:                             Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan
Attachments:                   Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan.PDF, Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL.PDF

Hej! 
 
Västra Götalandsregionen efterfrågar genom denna remiss svar på hur er organisation ser på att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli ett regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen.  
 
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  Regioner kan här få i uppdrag 
att bedriva regional fysisk planering för sitt respektive territorium. Det är endast 
regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra 
Götalandsregionen som kan vara det. 
 
Bifogat finns ett remissbrev samt ett faktaunderlag.  
 
Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar Regional 
fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
 
 
Mvh, 
---------------------------------------------------------------------------
Martin Elofsson 
Regionutvecklare 
--------------------------------------------------------------------------- 
Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur  
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Koncernkontoret, Regional utveckling  
Västra Götalandsregionen 
--------------------------------------------------------------------------- 
Telefon: 0730-83 78 58 
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg 
Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg 
Epost: martin.elofsson@vgregion.se 
--------------------------------------------------------------------------- 
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Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Residenset, Torget 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
regionstyrelsen@vgregion.se 

 

1 (4) 

Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     3 (4) 
 
 

I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     4 (4) 
 
 

 
Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering 

enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan  
 

Innehåll 
Fakta om lagstiftningen ........................................................................................................................... 1 

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande ............................................................................ 2 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö .................................................................................... 2 

Behovet av Regional fysisk planering ....................................................................................................... 2 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL ................................................................................ 3 

Regional fysisk planering utanför PBL ...................................................................................................... 3 

Samverkan är en förutsättning ................................................................................................................ 4 

Regional utblick, exempel från andra regioner ........................................................................................ 4 

Avslutande kommentar ........................................................................................................................... 5 

Lästips, länkar .......................................................................................................................................... 5 

 

 

Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  
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Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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Denna rapport utgör underlag för avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning av 

revidering av gällande nationell plan för transportsystemet 2018-2029 för att presentera 

ett förslag för åren 2022-2033.  

Information om samrådet samt hur synpunkter lämnas finns i missiv för 

avgränsningssamråd samt på trafikverket.se 

 

Bakgrund 
Strategisk miljöbedömning av revidering av nationell plan  
Regeringen lade den 15 april 2021 fram proposition 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – 

hållbara investeringar i hela Sverige. Nu pågår ett förberedande arbete på Trafikverket inför 

regeringens uppdrag att revidera den gällande nationella planen för 2018-2029 och 

presentera ett förslag för åren 2022-2033 (i dokumentet fortsatt kallat för planförslag) 1.  

Som en del av arbetet med planen ska det göras en strategisk miljöbedömning 

(fortsättningsvis i detta dokument även kallad miljöbedömning). Miljöbedömningen är en 

process med flera steg, varav det första är avgränsningssamråd. Miljöbedömningen 

resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Enligt miljöbalken är syftet med 

miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 

utveckling främjas (6 kap. 1 § MB).  

 

Avgränsningssamråd 
Avgränsningssamrådet avser miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och 

detaljeringsgrad, med hänsyn till de punkter som anges i 6 kap. 12 § miljöbalken. 

Syftet med avgränsningen är att koncentrera miljöbedömningen på de delar av miljön 

(miljöaspekter) som är mest relevanta för det aktuella planeringssteget så att 

miljökonsekvensbeskrivningen kan utgöra ett ändamålsenligt beslutsunderlag. 

Avgränsningen kan även bidra till transparens i miljöbedömningsprocessen.  

Genom avgränsningssamrådet ges möjlighet för Trafikverket att ta hänsyn till synpunkter 

inför det fortsatta miljöbedömningsarbetet.  

Enligt miljöbalken ska ett avgränsningssamråd ske med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 

planen eller programmet (6 kap. 10 § MB). Trafikverket bedömer att landets samtliga 

kommuner och länsstyrelser omfattas.  

Trafikverket väljer att påbörja samrådet innan vi har fått ett uppdrag att revidera gällande 

plan. Ett skäl är att möjliggöra att synpunkter kan beaktas i fortsatt arbetet med tanke på en 

begränsad tid för uppdraget. Ett annat skäl är att propositionen bedöms ge tillräckligt 

underlag för att vara möjligt att föra en lämplig avgränsning. 

Om regeringens uppdrag till Trafikverket innehåller förutsättningar som väsentligen 

påverkar avgränsningen planerar vi att genomföra ett kompletterande samråd. 

                                                           
1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/ 
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Undersökningssamråd 
Trafikverket har med stöd av 6 kap. § 5 miljöbalken samt § 2 Miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) gjort bedömningen att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 

ska genomföras vid revidering av den gällande nationella planen för 2018-2029 och 

presentation av ett förslag för åren 2022-2033. Undersökningssamråd (enligt 6 kap. § 6 

miljöbalken) samordnas med detta avgränsningssamråd. 

 

Revidering av nationell plan 
I juni 2020 togs det första steget i arbetet med en ny nationell trafikslagsövergripande plan. 

Regeringen gav då uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den 

kommande planperioden2. I uppdraget ingick att Trafikverket skulle redovisa inriktningen 

inom transportsystemet för två alternativa planeringshorisonter3. Inriktningsunderlaget 

ligger till grund för propositionen 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige4 som lades fram 15 april 2021.  

Av den totala ekonomiska ramen föreslås att 437 miljarder kronor ska användas till 

utveckling av transportsystemet. Vidare föreslås 165 miljarder kronor gå till drift, underhåll 

och reinvesteringar av statliga järnvägar och 197 miljarder till drift, underhåll och 

reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar.  

 

 

Figur 1. Förslag på ekonomisk ram i propositionen 

 

                                                           
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Inriktningsunderlag/  
3 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Inriktningsunderlag/inriktningsunderlag-202220332037/  
4 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/framtidens-infrastruktur---
hallbara-investeringar_H803151  
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I propositionen framgår att den beslutade nationella planen 2018-20295 ska fullföljas. Den 

omfattar i huvudsak utveckling för väg, järnväg, sjö och luftfart samt vidmakthållande av 

statlig infrastruktur. 

Riksdagen förväntas fatta beslut om propositionen i juni 2021. Därefter förväntas 

regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på nationell plan för åren 2022-

2033.  

 

Transportpolitiska mål, miljömål, klimatmål och andra utgångspunkter 
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Riksdagen har 

dessutom beslutat om ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Hänsynsmålet anger att 

transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. 6  

Regeringen konstaterar i propositionen (2020/21:151) att funktions- och hänsynsmålen är 

jämbördiga samt att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås 

behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Vidare 

konstaterar regeringen att ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas 

inom ramen för hänsynsmålet. Med detta avses att den samlade utvecklingen inom 

transportsystemet ska leda till att klimatmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje 

enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet. 

Klimatmålen är en utpekad utgångspunkt för planeringen. Riksdagen har beslutat om ett 

etappmål under hänsynsmålet som innebär att växthusgasutsläppen från inrikes 

transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 

med 2010. Det klimatpolitiska ramverket har ett långsiktigt mål som innebär att Sverige inte 

ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 

Ytterligare utgångspunkter som är relevanta för planrevideringen och för miljöbedömningen 

framgår i regeringens proposition 2020/21:151 samt i kommande uppdrag till Trafikverket 

att ta fram ett planförslag.  

 

Strategisk miljöbedömning 
Ambitionen med denna miljöbedömning är att vara ett verktyg som skapar förutsättningar 

för att planen i än högre utsträckning tar hänsyn till miljön, bidrar till miljömålen och bidrar 

till en omställning till ett mer hållbart samhälle.  

Detta åstadkoms genom integrering av miljöbedömningen i planeringsarbetet. Genom 

delaktighet och framtagande av underlag i planeringsarbetet, påverkar miljöbedömningen 

Trafikverkets planförslag.  

                                                           
5 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-20182029/ 
6 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-
och-infrastruktur/  
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Miljökonsekvensbeskrivningen, den rapport i vilken planförslagets miljökonsekvenser 

beskrivs, är underlag för regeringens fortsatta beredning och fastställelse av planen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med planförslaget (enligt 6 kap. 15 § 

miljöbalken) som underlag för regeringens fortsatta beredning och fastställelse.  

Denna miljöbedömning har alltså två olika beslutsfattande målgrupper:  

 Trafikverket i dess arbete med att ta fram ett planförslag. Miljöbedömningens 

uppgift att synliggöra miljökonsekvenser och därmed möjliggöra att planförslaget 

utvecklas i en mer hållbar riktning där miljömål nås i en högre grad.  

 Regeringen i dess arbete att bereda och fastställa planen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör beslutsunderlag.  

 

Miljöbedömningen resulterar utöver en miljökonsekvensbeskrivning även förbättrade 

förutsättningar och medskick till kommande planeringssteg så att genomförande av planen 

utvecklas i ”miljövänligare” riktning och på så sätt främjar hållbar utveckling.  

 

 

Figur 2. Miljöbedömningen är en integrerad del av planeringensprocessen. Miljöbedömningen 

resulterar i en MKB som beskriver planförslagets miljökonsekvenser. Utöver miljöbedömningen sker 

parallellt arbete med effektbedömningar, vars resultat förväntas levereras vid ett senare tillfälle.   

 

I nuläget antas att Trafikverket kommer överlämna ett planförslag tillsammans med 

miljökonsekvensbeskrivning, samt att dessa följs av en samlad effektredovisning vid ett 

senare tillfälle. Det innebär att miljökonsekvensbeskrivningen, i jämförelse med kommande 

effektredovisning, utgår från ett mer preliminärt och ej komplett underlag. Det gäller 

särskilt underlag om hur planförslaget påverkar trafikarbetet.  Dessutom finns mindre tid 

för ingående analyser jämfört med den samlade effektredovisningen. Det påverkar 

miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad. Den efterkommande effektredovisningen 

inkluderar miljö, och blir ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen. Det innebär 

att effektredovisningen kan bekräfta eller justera miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

och slutsatser. 

 

Mål-ledd bedömning 
Trafikverket avser som tidigare att göra en mål-ledd bedömning. Det vill säga att inte enbart 

beskriva planförslagets miljökonsekvenser, utan att sätta utvecklingen med planförslaget i 

relation till en önskvärd utveckling eller ett önskvärt tillstånd, vilka i flera fall är uttryckta i 
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politiskt beslutade mål. Bedömningen avser i vilken utsträckning planförslaget bidrar eller 

motverkar målen. 

Utgångspunkten för den mål-ledda bedömningen är politiskt beslutade transportpolitiska 

mål, miljömål och andra mål. Målen är vid behov operationaliserade till det relevanta 

planeringssammahanget, det vill säga svenska transportsystemet och den statliga 

transportinfrastrukturen. Trafikverksinterna mål och riktlinjer, såsom riktlinje landskap, 

kan utgöra stöd i operationaliseringen av mål.  

 

Fokus på relevanta vägval och beslut 
Denna miljöbedömning fokuserar på att bistå med underlag för de beslut och vägval som är 

aktuella och relevanta för planeringsskedet. Regeringen anger i sin proposition 

(2020/21:151) att den beslutade planen 2018-2029 ska fullföljas. Därför fokuserar 

miljöbedömningen på tillkommande åtgärder utöver planen 2018-2029, såväl tillkommande 

namngivna investeringar som ändringar medel till i vidmakthållande och trimnings- och 

miljöåtgärder.   

För de vägval och beslut som bättre lämpar sig i andra planeringsskeden hänvisas till dessa 

skeden. Vad gäller sådant som tillhör kommande planeringsskeden kan detta komma att 

beskrivas som osäkerheter och/eller vara föremål för medskick till kommande skeden. 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs effekter och konsekvenser för planförslaget i sin 

helhet, i enlighet med hur jämförelsealternativet beskrivs nedan. 

 

Jämförelsealternativ 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 

sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs (6 kap. § 11 p. 3a MB). 

Förekommande benämningar för en sådan utveckling i miljöbedömningssammanhang är i 

andra sammanhang bland annat nollalternativ och framskrivet nuläge. I denna 

miljöbedömning används benämningen jämförelsealternativ.  

Skälet till det är att använda samma benämning som i övriga effektbedömningar som görs i 

planarbetet. I Trafikverkets samhällsekonomiska analyser syftar begreppet 

Jämförelsealternativ (JA) på en beskrivning av de förutsättningar som antas gälla om den 

utvärderade åtgärden inte genomförs. (I miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

av planförslaget 2018-2029 användes istället benämningen referensalternativ.) 

Jämförelsealternativet är förenklat en utveckling om planförslagets namngivna 

investeringar (investeringar större än 100 mkr) inte genomförs, men att åtgärder inom 

vidmakthållande och trimnings- och miljöåtgärder (investeringar mindre än 100 mkr) 

genomförs i enlighet med årliga medel enligt gällande nationell plan. Det innebär att olika 

principer används för jämförelsealternativet vad gäller å ena sidan namngivna investeringar 

och å andra sidan trimnings- och miljöåtgärder samt vidmakthållande.   

Både jämförelsealternativet och bedömning av planförslaget (som i andra analyser och 

effektbedömningar kan kallas utredningsalternativ (UA)) bygger på samma antaganden om 

socioekonomiska förhållanden, markanvändning, beslutad och aviserad politik och övriga 

parametrar, enligt gällande basprognos med basår 2017 och prognosår 2040.  
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Beskrivning av jämförelsealternativet 

Namngivna investeringar: Jämförelsealternativet beskriver en fiktiv situation år 2040 

med dagens infrastruktur samt med de namngivna investeringar som byggstartat före 1 

januari 2022 (preliminärt datum som kan komma att revideras utifrån direktivet). Med 

byggstart avses verklig byggstart, alltså inte endast byggstartsbeslut.  

Trimnings- och miljöåtgärder: Gällande planen genomförs till 2029, sedan samma 

penganivå per år 2029-2033 (uppdelat utifrån preciserade åtgärdsområden).  

Vidmakthållande: Gällande planen genomförs till 2029, sedan samma penganivå per år 

efter 2029  

 

I miljöbedömningen för nationell plan 2018-2029 var jämförelsealternativet utformat på ett 

annat sätt avseende namngivna investeringar. Förenklat utgjordes jämförelsealternativet då 

av att genomföra då gällande nationell plan 2014-2025: 

Huvudsakliga skäl till att jämförelsealternativet utformas på ett annat sätt: 

 Harmonisering med jämförelsealternativet mellan miljöbedömning och övriga 

effektbedömningar av nationell plan 

 Tillmötesgå inkomna synpunkter i avgränsningssamråd och på MKB för nationell 

plan 2018-2029  

 Få en tydligare skillnad mellan planförslag och jämförelsealternativ. Vad gäller 

namngivna investeringar blir skillnaden i stort sett alla investeringar i planförslaget 

(ej de som har byggstart innan 1 januari 2022) 

 Jämförelsealternativet stödjer att ge svar på beslutsrelevanta alternativ och vägval; 

medel till vidmakthållande, medel till trimnings- och miljöåtgärder samt namngivna 

investeringar  

 

Mot valt jämförelsealternativ (för namngivna investeringar) kan anföras att det inte 

beskriver en sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs, utan att det är mer 

sannolikt att avsedda medel för utveckling hade använts till andra namngivna investeringar. 

Vad som skulle vara den mest sannolika alternativa användningen av dessa medel kan dock 

endast spekuleras i, och det går därför inte att definiera ett jämförelsealternativ som skulle 

vara mer sannolikt än något annat.  

Eftersom jämförelsealternativet gällande trimnings- och miljöåtgärder följer en annan 

princip än för namngivna investeringar så kommer en kompletterande analys att göras. I 

denna kompletterande analys, där trimnings- och miljöåtgärder följer samma princip som 

namngivna investeringar, bedöms de trimnings- och miljöåtgärder som har byggstart efter 1 

januari 2022. Den bedömningen syftar till att beskriva effekterna av de trimnings- och 

miljöåtgärder som ingår i planförslaget, till inte ”endast” effekter av en annan penganivå  

 

Alternativhantering 
I miljöbalken (6 kap. 11 § p .2) föreskrivs att MKB ska innehålla en identifiering, 

beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 

programmets syfte och geografiska räckvidd. I Naturvårdsverkets vägledning formuleras 
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detta: Med rimliga alternativ med hänsyn till den geografiska räckvidden menas olika 

alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet”. 

Trafikverkets inriktningsunderlag, som ligger till grund för propositionen, kan ses som ett 

förberedande steg där olika alternativ formats och bedömts. Där fanns alternativa 

fördelningar av den ekonomiska planeringsramen utifrån varierande förutsättningar vad 

gäller total ram och planperiod. 

I denna miljöbedömning innebär alternativ inte alternativa kompletta planförslag. 

Trafikverket bedömer att det för denna typ av plan tillsammans med givna förutsättningar 

lämpar det sig bättre att forma alternativ inom ramen för planförslaget.  

Inriktningen är att generering av alternativ sker som en integrerad del av planframtagandet 

genom att identifiera viktiga vägval i planarbetet, och för dessa ställa upp alternativ. 

Exempel på sådana vägval med tillhörande alternativ är olika inriktningar och fördelning av 

åtgärdsramar inom de olika anslagen.  

Utöver alternativ som övervägs i framtagandet av planförslaget kan miljöbedömningen 

också identifiera, beskriva och bedöma alternativ som inte övervägs i planförslaget, men 

som skulle kunna användas som underlag i fortsatt beredning och fastställelse av planen.  

I arbetet med att ta fram en samlad effektbeskrivning av planen kommer ett antal 

känslighetsanalyser att göras, bland annat med olika parametrar som påverkar utvecklingen 

av trafikarbete och transportsektorns klimatpåverkan. 

 

Avgränsningar 
Avgränsning i rum 
Miljöbedömningen avser generellt miljöpåverkan och effekter inom Sveriges gränser. Den 

geografiska avgränsningen varierar mellan de olika aspekterna. Se bilaga Aspekter.  

 

Miljöpåverkan i annat land 
Enligt Esbokonventionen och 6 kap. § 13 miljöbalken ska samråd ske med de grannländer 

där planen eller programmet bedöms ha en betydande miljöpåverkan. Trafikverket har gjort 

en preliminär bedömning att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 

andra länder. Bedömningen baseras på analys av att åtgärder i gällande plan har försumbar 

påverkan på transporter i andra länder, och därmed en försumbar positiv och negativ 

miljöpåverkan. Utifrån regeringens kommande uppdrag till Trafikverket kommer 

Trafikverket i samråd med Naturvårdsverket ta ställning till om ett eventuellt samråd.  

 

Avgränsning i tid 
Miljökonsekvensbeskrivningen använder generellt 2040 som jämförelseår. Det främsta 

motivet är att andra effektbedömningar använder 2040 som prognosår. Avvikelser 

förekommer för de olika aspekterna, se bilaga Aspekter, t.ex. med anledning att väsentliga 

mål har varierande målår. I de fall det bedöms relevant att komplettera med ett kortare eller 

längre tidsperspektiv kan detta redovisas i MKB. 
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Avgränsning i sak 
Aspekter 
I 6 kap. 2 § miljöbalken listas olika delar av miljön för vilka effekter ska beskrivas. Dessa 

brukar benämnas som aspekter. Aspekterna har olika ursprung och är av olika karaktär. De 

kan överlappa eller efterfölja varandra (i effektkedja). Aspekterna anpassas lämpligen till det 

aktuella planeringssammanhang de tillämpas.  

I bilaga Aspekter beskrivs hur aspekterna definieras, avgränsas och preciseras för det 

svenska transportsystemet och i synnerhet för tillämpning i miljöbedömning av nationell 

plan. Således görs en avgränsning i sak inom respektive aspekt.  

Aspekterna skiljer sig något från de som tidigare7 använts för att hantera de förändringar 

som gjorts av miljöbalken (6 kap. 2 §) från och med 1 jan 2018.  

Miljöaspekterna är i några fall uppdelade i delaspekter. Anledningen till detta är att vissa 

aspekter, när till tillämpas på transportsystemet, rymmer väsensskilda skilda delar, vilka 

tjänar på att lyftas fram var för sig i bedömningen. Ett exempel är aspekten människors 

hälsa som är uppdelad i tre olika perspektiv av hälsa som är mest relevanta för 

transportsystemet: buller och vibrationer, aktivt resande och trafiksäkerhet.  

 

 

 Figur 3. Fokusområden, aspekter och delaspekter samt deras relation.  

 

Fokusområden 
Fokusområden är valda utifrån de miljöområden som kan anses vara mest relevanta att 

beskriva i MKB för den aktuella tillämpningen. Förenklat är fokusområdena en aggregering 

av aspekter, såsom illustreras i figur 3. Men i verkligenheten finns flera aspekter (och 

                                                           
7 Bilaga 2, Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 
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delaspekter) som kan sägas ingå i flera fokusområden. Fokusområdena är i stort sett 

desamma som tidigare använts8.  

Syftet med fokusområden är att miljökonsekvensbeskrivningen får en omfattning och 

detaljeringsgrad som är anpassad till bland annat planens detaljeringsgrad, planens 

beslutsnivå och kunskapsunderlag samt får ett fokus på de miljöfrågor som såväl 

Trafikverket som andra uppfattar som mest relevanta och intressanta.  

Trafikverket bedömer att fokusområden ger en översiktlighet som är lämplig för ett ökat 

genomslag i planeringsprocessen och i beslutsfattande. Det blir också ett lämpligare format 

för de intressenter och allmänhet som är mindre bevandrade i lagstiftning och praktik inom 

miljöbedömning. 

Fokusområden är också ett sätt att hantera inbördes förhållande och kumulation mellan 

aspekterna samt att inkludera andra delar av miljön (aspekter) som är relevanta i 

sammanhanget men som inte anges uttryckligen i miljöbalken. 

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer fokusområdena få en mer framträdande plats och 

ges större tyngd jämfört med tidigare miljökonsekvensbeskrivning. Ett skäl är att göra 

miljökonsekvensbeskrivningen mindre omfattande. Trafikverket har tagit intryck av andra 

aktörers synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen9 och avser därför att MKB blir 

mindre omfattande och mindre svårbegriplig. Effekter kommer även att redovisas för 

respektive aspekt och delaspekt. 

Fokusområde Klimat 

Klimatpåverkan är den enskilda aspekt som av många anses vara den mest relevant vad 

gäller transportsystemet och nationell plan. Därför är klimat ett fokusområde. Klimatfrågan 

handlar dels om klimatpåverkan från trafik och infrastrukturen, men också om hur statlig 

transportinfrastruktur kan bidra till omställning och anpassas till ett samhälle där 

klimatmålen nås. (Klimatanpassning tillhör inte fokusområde klimat då det handlar om 

infrastrukturens anpassning och förmåga att stå emot ett förändrat klimat)  

Fokusområde Hälsa och livskvalitet 

Transportsystemet har betydelse för effekter på människors hälsa, och statlig 

transportinfrastruktur är en del. Till hälsa och livskvalitet hör till exempel trafikbuller, 

luftföroreningar, möjligheten till fysisk aktivitet genom säker gång och cykel samt hur olika 

delar av befolkningen berörs av planen.  

Fokusområde Landskap  

Transportinfrastrukturen och trafiken har omfattande påverkan på det omgivande 

landskapet inklusive dess natur- och kulturvärden. Åtgärder i planförslaget har stor 

betydelse. Påverkan på biologisk mångfald är av särskild vikt.  

Fokusområde Hushållning av resurser 

Åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen innebär, direkt och indirekt, användning av 

resurser. Det handlar om användning av energi och material, men också användning av eller 

påverkan på mark som är av värde för andra intressen och näringar eller som är skyddade. 

 

                                                           
8 TRV 2017:32405 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029, Bilaga 2 
9 Trafikanalys, rapport 2017:22 Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029 – delredovisning; Lundberg K. (et al.)  Strategisk miljöbedömning i 
långsiktig transportplanering, KTH. 
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Kumulativa och sekundära effekter 
Kumulativa effekter mellan olika miljöaspekter beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ett sätt att hantera sådan kumulation är användning av fokusområden.  

Ambitionen är att samverkande effekter mellan planförslagets olika åtgärder fångas genom 

underlag för åtgärders lokalisering och typ, i den utsträckning åtgärdernas planeringsläge 

möjliggöra att sådan kunskap finns.  

Samverkan med åtgärder i andra planer, som regionala transportplaner och kommunala 

planer, hanteras som regel inte.  

Sekundära effekter hanteras i den utsträckning som underlaget medger. Den mest relevanta 

sekundära effekten är genererad trafik av planens åtgärder. Andra sekundära effekter som 

miljöpåverkan vid t.ex. bebyggelse och exploatering, som kan uppstå till följd av att planens 

åtgärder ändrar förutsättningar, hanteras som regel inte.  

Utvecklingen i transportsystemet och i samhället i övrigt beror i stor utsträckning på sådant 

som ligger utanför nationell plan, såsom samhällsutveckling, teknik och beslutade 

styrmedel. Grunden för miljöbedömningen är de antaganden som ligger till grund för 

Trafikverkets basprognos, vilka är desamma för de alternativ som beskrivs. Dessa 

antaganden kan komma att diskuteras utifrån osäkerheter och betydelseför bedömningen. 

 

Bedömningsgrunder 
Trafikverket har sedan tidigare bedömningsgrunder för användning av aspekterna i 

miljöbedömning av nationell plan. De togs fram 201210 och vidareutvecklades 201711. Dessa 

bedömningsgrunder vidareutvecklats ytterligare.  

Bedömningsgrunderna syftar bland annat till att:  

 Utgöra avgränsning av miljöaspekterna (6 kap. § 2 MB) som är relevant för 

Nationell plan för transportsystemet 2022-2033  

 Redovisa systematik och på så sätt ge transparens i hur planens miljöpåverkan 

bedöms  

 Utgöra ett stöd för de sakområdesexperter som genomför miljöbedömningen  

Bedömningsgrunderna utgör således också en metodbeskrivning. Bedömningsgrunderna i 

sin helhet redovisas i anslutning till miljökonsekvensbeskrivningen. 

En del av bedömningsgrunderna är hur respektive aspekt definieras, avgränsas och 

preciseras för den aktuella tillämpningen. Definition, avgränsningar och preciseringar tar 

sin utgångspunkt i lagstiftade samhällsmål och andra samhälleliga policys som kopplar såväl 

till transportsystemet som miljö- och hållbarhetsområdet.  

Definition, avgränsningar och preciseringar av aspekterna ingår detta samrådsunderlag i 

Bilaga Aspekter. Inkomna synpunkter i samrådet kan användas för att justera 

bedömningsgrunderna.   

 

                                                           
10 Trafikverket 2011:134 Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet 
11 TRV 2017:32405 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2018-2029, Bilaga 2 
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Miljökonsekvensbedömningens omfattning och 
detaljeringsgrad 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innehålla de punkter som anges i miljöbalken 6 

kap. 11 §. I detta samrådsunderlag beskrivs hur flera av dessa punkter kommer att hanteras.  

Enligt miljöbalken 6 kap. 12 § ska miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och 

detaljeringsgrad vara rimlig med hänsyn till  
   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och 

program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och 

   5. allmänhetens intresse. 

Dessa punkter berörs i på flera ställen i detta samrådsunderlag.  

Bedömningen utgår från de metoder, underlag och kunskap som finns tillgänglig. Det gäller 

uppgifter om transportsystemet och miljön, uppgifter om planförslagets innehåll samt 

effektbedömningar av planförslagets olika delar, inte minst påverkan på trafikarbete. I de 

fall det finns brister som väsentligen påverkar bedömningen redovisas detta.  

Planförslagets effekter kommer att redovisas mer utförligt i ett senare skede när ingående 

åtgärder analyserats (t.ex. i samhällsekonomiska modeller). Det innebär att vid framtagande 

av miljökonsekvensbeskrivningen kommer väsentligt underlag i form av planförslagets 

effekter på trafikarbetet och dess fördelning vara preliminära. Vidare varierar kunskapen 

kring de åtgärder som ingår i planförslaget då dessa kommit olika långt i planeringen.  

Ambitionen är inte att miljökonsekvensbeskrivningen aggregerat redovisar effekter av 

planförslagets ingående åtgärder med så god precision som möjligt. Syftet är att utgöra ett 

ändamålsenligt och användbart beslutsunderlag för de beslut som fattas i Trafikverkets 

planeringsarbete och i regeringens arbete att fastställa planen. Underlag för beslut som 

fattas i andra planeringsskeden eller prövningar överlåts till dessa. Däremot kommer 

medskick till kommande planeringsskeden göras där det är påkallat. 
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Bilaga Aspekter 
 

I denna bilaga redovisas hur aspekter enligt 6 kap. 2 § miljöbalken definieras, avgränsas och 

preciseras. Det är totalt 12 aspekter. Några av dem är uppdelade i delaspekter.  

 

 

 

ASPEKT KLIMATPÅVERKAN 
Definition och avgränsningar 

Begreppet klimatpåverkan definieras som påverkan från transportsystemet i form av 

växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO2e)12, samt hur 

transportsystemet passar in i ett mer transporteffektivt samhälle. 

Miljöaspekten avgränsas till att omfatta utsläpp från trafik samt utsläpp från 

transportsektorns byggande, drift och underhåll.  Utsläppen från trafiken avgränsas till 

inrikes transporter (i enlighet med Sveriges klimatrapportering).  

Vid bedömning av planförslaget omfattas inte klimatpåverkan som beror på 

trafikförändringar av andra orsaker än planens åtgärder. Det är alltså endast 

klimatpåverkan som uppstår till följd av planens åtgärder som bedöms, till exempel 

inducerad trafik av en ny väg eller överflyttning från väg genom byggnation eller förbättring 

av järnvägsförbindelse. Modellerna har här olika begränsningar. En EVA-kalkyl tar 

exempelvis inte hänsyn till vare sig inducerad trafik eller överflyttning. SAMPERS kan 

hantera inducerad trafik och överflyttning men inte heller den hanterar effekter genom 

förändrad markanvändning till exempel lokalisering av nya bostäder, service eller 

arbetsplatser som den nya infrastrukturen kan ge upphov till långsiktigt. För stadsmiljöavtal 

bedöms både åtgärderna och motprestationerna.   

Klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av transportinfrastruktur avgränsas till 

åtgärder som ingår i planen. För åtgärder i statlig väg- och järnväg görs en kvantitativ 

uppskattning av klimatpåverkan. Vad gäller infrastruktur för övriga trafikslag görs ingen 

kvantitativ bedömning då det saknas verktyg. Bedömningen avser klimatpåverkan i ett 

livscykelperspektiv utifrån ingående material och energiresurser och inkluderar även 

utsläpp som sker utomlands (till exempel produktion av räls som inte sker i Sverige). Även 

avskogning ingår. Utgångspunkten för bedömningen är att en utveckling sker i branschen 

som är i linje med Trafikverkets klimatkrav, det vill säga till exempel att framställning av 

klimatintensiva material förbättras. Analysen omfattar även möjligheten att så inte sker. 

 

Delaspekter och precisering 

Klimatpåverkan från transportsystemet delas i miljöbedömningen in i tre delaspekter med 

tillhörande preciseringar.  

                                                           
12 Ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. 
Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma 
klimateffekt. 

399



17 (29) 

Trafikens klimatpåverkan 

 Klimatpåverkan, omfattar koldioxidutsläpp från den förändrade trafik som uppstår 

genom investeringar i väg och järnväg, investeringar i sjöfart samt luftfart, 

stadsmiljöavtal samt övriga åtgärder på grund av planen.  

 Transportarbete, omfattar ett förändrat transportarbete för personbil, gång, cykel, 

kollektivtrafik, flyg, lastbilstrafik, godstransporter på järnväg och sjöfart på grund 

av planen.  

 Elektrifiering av transportsystemet, omfattar i vilken omfattning planförslaget 

bidrar till elektrifiering av transportsystemet, till exempel genom laddplatser för 

fordon. 

Planering för ett transporteffektivt samhälle 

 Hur åtgärderna passar in i ett transporteffektivt samhälle. 

Infrastrukturhållningens klimatpåverkan 

 Klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av väg- och 

järnvägsinfrastruktur, inklusive färjedrift. 

 

ASPEKT LANDSKAP 
Definition och avgränsningar 

Form och rumslighet tillhör de grundläggande parametrar som bygger upp landskapets 

karaktär. Miljöbalkens aspekt Landskap avgränsas till landskapets form och rumslighet. I 

preciseringen av landskapets form och rumslighet inbegrips landskapets skala, struktur och 

visuella karaktär.  

Landskapets skala och struktur konstitueras av topografi, riktning och brutenhet medan den 

visuella karaktären (och i viss grad också strukturen) även påverkas av landskapets olika 

grad av öppenhet/slutenhet samt lokalisering och utformning av bebyggelse och 

infrastruktur. En väg i gränsen mellan odlingsmark och skogsmark – ofta i en jordartsgräns 

– kan till exempel förtydliga landskapets egen struktur. 

Öppenheten/slutenheten i landskapet är starkt kopplad dels till naturgivna förutsättningar 

(som berg‐ och jordarter, klimat och vattenförhållanden), dels till dagens markanvändning 

och historiska brukande. 

 

Delaspekter och precisering 

Aspekten har preciserats till att omfatta följande:  

 Landskapets skala  

 struktur  

 visuella karaktär. 
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ASPEKT NATURMILJÖ 
Definition och avgränsningar 

Biologisk mångfald innefattar allt levande i naturen. Den viktigaste innebörden är enligt 

’Konventionen om biologisk mångfald’ betydelsen av variationsrikedom (FN 1993). 

Grundläggande för biologisk mångfald är alla olika ekologiska processer, till exempel 

fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor, och 

vattenregleringen i skogslandskapet. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för 

ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, vilka är en grund för vår 

välfärd och en hållbar samhällsutveckling. 

Trafikverket har valt en något vidare tillämpning än vad som ingår i definitionen för 

biologisk mångfald. Därför benämns aspekten ’Naturmiljö’ i miljöbedömningen.  

Omfattningen av miljöaspekterna biologisk mångfald och växt- och djurliv är bred, och 

kopplar till flera av miljökvalitetsmålen. Att omfatta allt det som aspekterna innehåller i 

föreslagna indikatorer är såväl ogörligt som oöverskådligt. Transportinfrastrukturens 

påverkan på och anpassning till biologisk mångfald, växtliv och djurliv har därför 

kondenserats i enlighet med Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323) som är Trafikverkets 

metod för att identifiera de mest väsentliga påverkansfaktorerna och styra planeringen av 

dessa. Riktlinje landskap ställer övergripande och funktionella krav på anläggningens 

landskapsanpassning, men täcker inte allt och innebär därför i sig en avgränsning.  

Alla aspekter av infrastrukturens påverkan beaktas inte, till exempel omfattas inte 

artskyddförordningens arter i Riktlinje landskap. Ett viktigt skäl är att de så tydligt omfattas 

av lagstiftning och behöver inte specifikt behandlas i riktlinjen. Miljöbedömningen 

avgränsas till planens uppfyllelse av dessa krav. 

 

Delaspekter och precisering 

 Fyra preciseringar har identifierats för aspekten. Preciseringarna täcker in aspekterna ’djur- 

eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken samt och biologisk mångfald i 

övrigt’ som pekas ut av 6 kap. 2 § miljöbalken. Formuleringen av preciseringarna utgår från 

de övergripande funktionella krav som presenteras i Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). 

Preciseringarna representerar den viktigaste påverkan som transportinfrastrukturen har på 

naturmiljö och biologisk mångfald (Trafikverket och Triekol 2015). De fyra preciseringarna 

utgörs av följande: 

• Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet (säkra passager för djur). 

• Artrika infrastrukturmiljöer (konnektivitet, livsmiljöer: sköta, utveckla och tillföra). 

• Intrång och störning (motverka, kompensera). 

• Invasiva arter (begränsa och bekämpa). 
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Vad gäller ’grön infrastruktur’ uttrycks det av Naturvårdsverket (2015) som ”Ett ekologiskt 

funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element13 

som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 

samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.” Grön infrastruktur omfattar 

därför infrastrukturens hela påverkan på naturmiljö. 

 

ASPEKT KULTURMILJÖ 
Definition och avgränsningar 

Människan formar landskapet genom sin användning. De fysiska spår i landskapet som 

människan genom alla tider åstadkommer är vår kulturmiljö. De fyra delaspekterna 

(infrastrukturens kulturmiljöer, riksintressen och kulturreservat, forn- och 

kulturlämningar och bebyggelse) som denna bedömningsgrund omfattar ingår i 

paraplyaspekten Kulturmiljö. Kulturmiljön hjälper till att förklara varför vår omgivning ser 

ut som den gör och varför regioner och områden uppfattas på ett visst sätt. 

Aspekten definieras här som kulturvärden i infrastrukturen såsom alléer, solitära träd, 

kulturvägar, kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och järnvägsanknutna kulturminnen, 

stenmurar, bevarandevärda broar och trummor, samt landskapets kulturvärden.  

Transportsystemet påverkar kulturmiljön genom de förändringar som infrastrukturarbetet 

medför i landskapet och i tätorter. Samtidigt är transportsystemet en del av kulturmiljön 

genom att vägar och järnvägar utgör spår av mänskligt skapande och användning. Väg- och 

järnvägsmiljöer som särskilt tydligt visar infrastrukturens utveckling och betydelse genom 

tiderna utgör infrastrukturens egna kulturarv14. 

Trafikverket använder företrädesvis, men inte uteslutande, begreppet kulturmiljö i denna 

bedömningsgrund eftersom den nationella planens effekter främst förväntas röra fysisk 

kulturmiljö. Konsekvenserna av dessa effekter kan dock röra kulturarv i vidare bemärkelse. 

Resonemang om detta förs i miljöbedömningen.  

Aspekten kulturmiljö avgränsas på följande sätt:  

 med bebyggelse avses skyddad bebyggelse enligt kulturmiljölagen (KML) och plan- 

och bygglagen (PBL), 

 med forn- och kulturlämningar avses skyddade lämningar enligt KML, 

 med annat kulturarv avses, dels landskapets övergripande karaktär i form av till 

exempel strukturer, samband och markbruk, dels infrastrukturens egna kulturarv 

till exempel kulturhistoriskt värdefulla väg- och järnvägsmiljöer.15  

Aspekten mark (inklusive skyddsvärda områden) hanteras som en separat aspekt. Inom 

aspekten kulturmiljö avses områden inom miljöbalkens kapitel 3, 4 och 7, vilket inkluderar 

riksintressen för kulturmiljövård samt kulturreservat. 

                                                           
13 Med anlagda element avses här ett brett spektrum av artificiellt skapade strukturer i landskapet, 
till exempel vandringstrappor för fisk, ekodukter och andra faunapassager, skapade biotoper, 
vägkanter eller anlagda grönområden. 
14 Kulturmiljö är en del av det vidare begreppet kulturarv. Det sistnämnda täcker i högre grad in 
även immateriella uttryck (till exempel traditioner). 
15 Detta är Trafikverkets definition, en vedertagen definition av annat kulturarv saknas idag. 
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Delaspekter och precisering 

 Bedömningsgrunden är indelad i fyra delaspekter, inom vilka olika preciseringar har 

identifierats. Utgångspunkterna för preciseringarna är de övergripande funktionella krav 

som presenteras i Riktlinje landskap (TDOK 2015:0323). Preciseringarna representerar den 

viktigaste påverkan som transportinfrastrukturen har på kulturmiljöns bestånd och 

utveckling.  

Infrastrukturens kulturmiljöer 

 Landskapets kulturvärden 

 Infrastrukturens kulturvärden såsom alléer, solitära träd, kulturvägar, 

kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och järnvägsanknutna kulturminnen, 

stenmurar, bevarandevärda broar och trummor.   

Riksintressen och kulturreservat 

 Riksintressen för kulturmiljövård och kulturreservat 

Bebyggelse 

 Skyddad bebyggelse enligt KML och/eller PBL 

Forn- och kulturlämningar 

 Forn- och kulturlämningar enligt KML. 

 

 

ASPEKT HÄLSA 
Definition och avgränsningar 

Hälsa definieras av WHO som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Såväl fysisk som 

psykisk skada omfattas. 

Analysen inkluderar effekter av samtliga trafikslag men med ett fokus på väg och järnväg. 

De tre delaspekter av hälsa med tydligast koppling till infrastrukturplanering bedöms vara: 

• Buller och vibrationer 

• Trafiksäkerhet 

• Fysisk aktivitet (cykel och gång) 

Transportsystemet kan medföra konsekvenser för hälsan även genom förorening av 

dricksvatten, luft och markområden, strålning, användning av kemikalier och arbetsmiljön 

för dem som arbetar med infrastrukturen. Sekundär hälsopåverkan kan även finnas kopplad 

till klimatförändringar. Dessa aspekter bedöms antingen påverkas i ringa grad av planen 

eller så hanteras de inom ramen för andra aspekter än hälsa. 
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Den tillgänglighet till utbud och aktiviteter, exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och 

arbetsmarknad, som transportsystemet skapar påverkar fysisk respektive psykisk hälsa 

positivt, och det finns även negativa aspekter såsom stress av att sitta i köer. 

Följande avgränsas bort på grund av att omfattningen på effekterna bedöms vara mindre 

betydande på i sammanhanget; olyckor vid sjöfart och flyg, buller från sjöfart till havs och 

inre vattenvägar, buller från fritidsbåtar och hamnar, utformning ur estetiskt perspektiv, 

stress vid köande samt strålning.  

Följande delaspekter avgränsas bort då de i ringa omfattning påverkas av planen; 

kemikalieanvändning samt arbetsmiljö (som även regleras av annan lagstiftning). Följande 

delaspekter inom hälsa avgränsas bort då de hanteras inom ramen för andra miljöaspekter; 

förorening av luft, mark och vatten samt klimatpåverkan.  

I de transportpolitiska målen nämner regeringen begreppet hälsa i samband med effekter på 

människors hälsa av buller, luftföroreningar samt ökad fysisk aktivitet som exempel. 

Trafiksäkerhet nämns förvisso också men som en egen del av det transportpolitiska 

hänsynsmålet. Luftföroreningar är också en viktig delaspekt av människors hälsa med 

koppling till infrastruktur men utgör i denna sammanställning en egen miljöaspekt. 

Buller och vibrationer 

Avseende buller anses negativ miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för buller från 

vägtrafik‐ eller järnvägstrafik med ljudnivåer överstigande de riktvärden i bostäder som 

anges i proposition 1996/97:53 samt de riktvärden för övriga områdestyper som anges i 

Trafikverkets riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 

2014:1021. 

Avseende vibrationer och stomljud anses negativ miljöpåverkan uppstå när bostäder eller 

vårdlokaler utsätts för störning från väg‐ eller järnvägstrafik med nivåer överstigande de 

riktvärden som Trafikverket anger i riktlinje TDOK 2014:1021. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet avser när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots inom 

transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett bidrag då detta sätt att resa medför ett 

betydande inslag av gång i resandet. 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet avgränsas i detta sammanhang till döda och allvarligt skadade i väg- och 

järnvägssystemet, inklusive fallolyckor och suicid. 

 

Delaspekter och precisering 

 För de tre delaspekterna har följande preciseringar identifierats.  

Buller och vibrationer 

 Buller och vibrationer, vilket utgörs av emissioner av trafikbuller från väg- och 

järnvägstrafik samt exponering av trafikbuller och vibrationer från väg- och 

järnvägstrafik 

Fysisk aktivitet 

 Fysisk aktivitet, vilket innebär rörelse genom cykel och gång 
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Trafiksäkerhet 

 Trafiksäkerhet, vilket innebär risk för trafikolyckor i väg- och järnvägssystemet som 

resulterar i döda eller allvarligt skadade, risk för skadade i singelolyckor till följd av 

ökad cykling samt risk för olyckor bland gående samt risk för suicid. 

 

 

ASPEKT BEFOLKNING 
Definition och avgränsningar 

Miljöaspekten befolkning är bred och omfattar många delar. I denna 

miljöbedömningsgrund är aspekten begränsad till förändrad tillgänglighet för befolkningen i 

förhållande till sociala kategorier och geografier. Sådant som inte hanteras inom denna 

bedömningsgrund är konsekvenser för befolkningens hälsa (trafikolyckor, buller, avgaser, 

fysisk aktivitet, trygghet, stress). Delar av detta hanteras istället under aspekten människors 

hälsa men är förstås delaspekter av samma helhet. 

I de fall tidigare sammanhängande stadsmiljö eller landsbygd splittras av 

infrastrukturanläggningar, kan det, utöver effekter på lokal och regional tillgänglighet, också 

få annan betydelse för de människor som påverkas.  Detta hanteras i viss utsträckning under 

bedömningsgrunderna för landskap (form och rumslighet) respektive kulturmiljö (forn- och 

kulturlämningar, bebyggelse och annat kulturarv) men inkluderas inte i denna 

bedömningsgrund. 

 

Delaspekter och precisering 

 Aspekten befolkning har inte delats upp i delaspekter, däremot har olika preciseringar 

ställts upp utifrån i första hand de transportpolitiska målens preciseringar:  

 Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand - Önskvärt är en 

bedömning av hur planförslaget påverkar barns möjligheter att säkert förflytta sig 

på egen hand. Kunskapen om hur barn säkert och på egen hand kan ta sig till skola 

och fritidsaktiviteter längs/tvärs statlig infrastruktur är begränsad, och en 

bedömning av hur de faktiska förändringarna blir genom åtgärder i åtgärdsplanen 

är sannolikt svår att göra.  

 Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning - Önskvärt 

är en bedömning av förändringen av tillgängligheten på makronivå, alltså hur 

möjligheten för personer med funktionsnedsättning att nå olika 

funktioner/målpunkter förändras.  

 Tillgänglighet i relation till socioekonomisk status - Detta område avser skillnader i 

tillgänglighet i relation till socioekonomisk status och bedömer hur olika åtgärder 

kommer olika samhällsskikt till del. Det kan vara skillnader i tillgänglighet beroende 

på sådant som ekonomisk situation, sysselsättning, kön, bakgrund, 

funktionsvariationer och ålder. Detta kan även antas variera mellan olika delar av 

landet och mellan olika urbana miljöer.  
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 Jämställdhet mellan kvinnor och män - Transportsektorn spelar en viktig roll för 

att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. 

Skillnader i resmönster och erfarenheter av resande mellan kvinnor och män 

speglar skillnader mellan könen i samhället i stort. Generellt har fler kvinnor dock 

större omsorgsansvar om barn och gamla, större ansvar för hemarbete samt arbetar 

i större utsträckning deltid på mer lokala arbetsmarknader.  

 Skillnader i tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 

behov - I storstadsområdena och stora delar av angränsande områden är 

transportsystemen generellt mer utbyggda samtidigt som tillgången till service 

tenderar att vara hög. Samtidigt präglas trafiken i de större städerna inte sällan av 

långa restider och trängsel. I landsbygdskommuner är tillgängligheten till framför 

allt kollektivtrafik betydligt sämre samtidigt som service oftare kräver längre resor.  

 Möjlighet att resa med cykel och till fots och Möjlighet att resa med kollektivtrafik 

- Såväl möjligheter till säker gång och cykel som tillgång till en användbar 

kollektivtrafik kan ses som medel för att individer i grupper som kan vara utsatta för 

bristande tillgänglighet får tillgång till funktioner i samhället på mer likartade 

villkor, och är samtidigt medel för en hållbar utveckling i framförallt städerna.  

 

 

ASPEKT LUFT 
Definition och avgränsningar 

Luft definieras här som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan 

på luftkvaliteten, det vill säga koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. 

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människans 

hälsa och/eller miljön. 

Denna miljöbedömningsgrund fokuserar på påverkan på människors hälsa. Motivet är att 

hälsoperspektivet är dimensionerande för insatserna inom området. Den påverkan på 

naturmiljö och kulturvärden, till exempel genom bidrag till försurning och övergödning kan 

bedömas i senare led utifrån planens betydelse för emissioner. Transportsektorns 

emissioner och deras påverkan på naturmiljö och kulturvärden är förvisso betydande, men 

åtgärder som ryms inom Trafikverkets förslag till infrastrukturplan har en mycket liten 

inverkan på dessa emissioner. Det kan däremot finnas utrymme inom budgeten för 

vidmakthålla att genom miljöförbättrande åtgärder dämpa trafikens hälsopåverkan, som 

t.ex. dammbindning och miljöanpassade hastigheter.  

Transportsektorns hälsopåverkande utsläpp domineras av vägtrafikens avgasutsläpp samt 

slitagepartiklar. Bedömningsgrunderna fokuserar därför på vägtrafiken. Sjöfartens utsläpp 

har totalt sett en relativt liten hälsopåverkan, men i närheten av farleder och i hamnar kan 

utsläppen bidra till förhöjda halter av kväveoxider och partiklar. Luftfartens påverkan på 

hälsan är begränsad då de helt dominerande utsläppen sker på hög höjd och i de område där 

människor normalt inte vistas. De åtgärder som normalt ingår i en infrastrukturplan har en 

mycket liten påverkan på luftfartens utsläpp. Utsläppen från järnvägstrafik har i stort en 

mycket liten betydelse för halter i utomhusluft men kan lokalt på enskilda överdäckade eller 
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underjordiska stationsmiljöer i storstäderna ha betydande påverkan på människors hälsa. 

En enskild bana som elektrifieras kan också ha viss betydelse för de lokala utsläppen. 

Vid bedömning av en infrastrukturplan avgränsas transportsektorns utsläpp till vägtrafiken, 

samt eventuell lokal sjöfart. De åtgärder som normalt ingår i en plan har en liten påverkan 

på sjöfartens utsläpp. 

I bedömningen av konsekvenserna för aspekten luft används i denna MKB följande 

luftföroreningsmarkörer: 

 Emissioner av kväveoxider (NOx), 

 Emissioner av partiklar (avgaser respektive slitage), 

 Halter av kvävedioxid (NO2), 

 Halter av partiklar (PM10). 

Valet motiveras av att det är dessa parametrar som har störst betydelse för 

transportsektorns hälsopåverkan, samt transportsektorns bidrag till överskridanden av 

miljökvalitetsnormer och mål. NOx kan i vissa fall användas som en indikator för övriga 

avgasrelaterade luftföroreningar. 

 

Delaspekter och precisering 

Miljöaspekt luft delas inte upp i delaspekter, däremot har aspekten delats upp i 

preciseringar för bedömning. Det som bedöms relevant att bedöma är transportsektorns 

emissioner av luftföroreningar, halter av luftföroreningar i utomhusluft samt 

exponeringsbedömning (för människor) av luftföroreningar. 

Som underlag för att bedöma planens påverkan på aspekten luft används indikatorer som är 

kopplade till tillståndet i transportsystemet, miljökvalitetsnormer för luft samt 

hälsopåverkan (enhet DALY) längs statlig infrastruktur och hela transportsystemet.  

 

 

ASPEKT MARK 
Definition och avgränsningar 

Med aspekten mark avses areella näringars markanvändning.  

Aspekten avgränsas till transportinfrastrukturens påverkan på de areella näringarna 

jordbruk, skogsbruk och renskötsel sett till dess förmåga att producera material och föda. 

Aspekten behandlar inte yrkesfiske, då planens påverkan på delaspekten bedöms som 

försumbar. Vidare avgränsas aspekten ytterligare till: 

 Påverkan på förutsättningarna för de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och 

renskötsel som sker till följd av förändrad produktionsförmåga vid ianspråktagande 

av eller påverkan på mark för transportinfrastruktur. Aspekten avgränsas till 

markens produktionsförmåga. Påverkan på näringars förutsättning genom ändring 

av infrastrukturens funktion, till exempel ökad bärighet, omfattas inte. 
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 Påverkan på förutsättningarna för renskötsel som sker till följd av förändrade risker 

för mortalitet av ren samt barriäreffekter och fragmentering som beror på vidtagna 

åtgärder i transportinfrastrukturen.  

Biologiska och kulturhistoriska värden kopplade till dessa areella näringar omfattas inte av 

materiella tillgångar utan inkluderas till viss del i miljöaspekterna biologisk mångfald, 

växtliv och djurliv respektive forn‐ och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse. 

 

Delaspekter och precisering 

 Aspekten saknar delaspekter. Aspekten är indelad i tre preciseringar:  

 Jordbrukets produktionsförmåga – utgörs av både direkt samt indirekt påverkan av 

transportplanen, samt andelen yta som ianspråktas av planen.  

 Skogsbrukets produktionsförmåga - utgörs av både direkt samt indirekt påverkan av 

transportplanen, samt andelen yta som ianspråktas av planen. 

 Förutsättningar för renskötsel – avser både direkt och indirekt påverkan på 

förutsättningarna för renskötsel såsom mortalitet av ren, barriäreffekter och 

fragmentering av renbetesområden, samt andelen ianspråktagen yta av områden för 

renskötsel. 

 

 

ASPEKT VATTEN 
Definition och avgränsningar 

Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både grundvatten och 

ytvatten. Ytvatten omfattar sjöar, vattendrag och våtmarker. 

Med vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen avses sådana 

vattenförekomster som används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning 

(det finns även ett fåtal ytvatten som utgör allmän vattentäkt även fast de inte når 

arealkraven för att benämnas vattenförekomst, dessa inkluderas dock ändå). Avgränsas vid 

bedömningen till alla utpekade grundvattenförekomster, exklusive 

kustvattenförekomsterna, samt alla ytvatten som omfattas av vattenskyddsområde eller som 

innehåller allmän vattentäkt men som saknar vattenskyddsområde (VSO).  

Med vattenförekomster med stora ekologiska värden avses utpekade ekologiskt skyddsvärda 

vatten. Avgränsas vid bedömningen till alla av Havs- och vattenmyndigheten utpekade 

värdefulla och särskilt värdefulla vatten (ej kultur) liksom av Naturvårdsverket utpekade 

skyddade Natura 2000-områden där våtmarker utgör skyddsobjektet, samt alla 

grundvattenförekomster som pekats ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som 

nödvändiga för grundvattenberoende ekosystem inom Natura 2000-områden. 

Avgränsning av aspekten i det här sammanhanget, omfattar följande: 

 Statlig väg och järnväg, 
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 Risk för förorening av vattnet från i anläggningar och trafikerande fordon ingående 

ämnen och komponenter, 

 Skador till följd av påverkan på vattnets flöden och nivåer, framför allt vid 

undermarksbyggande med grundvattenbortledning i urbana miljöer med stora 

mängder skadeobjekt men även vid grundvattenbortledning och markavvattning 

som påverkar utpekade skyddsvärda naturmiljöer utanför tätorterna. 

 Banvallar/vägbankar som avsnörar värdefulla/sårbara vattenområden och genom 

otillräcklig vattengenomledning riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt. 

Aspekten omfattar inte: 

 Påverkan på havsmiljön. Dock omfattas havsmiljön såtillvida att anläggningar och 

trafik på land påverkar havsmiljön och hanteras genom att påverkan på det yt‐ och 

grundvatten som flyter ut i havet ingår i bedömningen.  

 Påverkan på vatten genom atmosfärisk deposition från trafik som påverkar vattnets 

kvalitet ingår inte. Luftföroreningar hanteras dock såtillvida att dagvatten och däri 

ingående ämnen/föroreningar hanteras, vilka kan vara luftburna. 

 Förorening av vatten via historiskt förorenade områden ingår ej utan hanteras och 

bedöms inom aspekten mark. 

 Hydromorfologisk påverkan, framförallt i form av fragmentering av vattendrag, 

vilket innebär vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer ingår 

ej. Dessa hanteras istället under aspekten naturmiljö.  

 Påverkan på människors hälsa ingår ej. Dock bör observeras att eventuell förorening 

av framför allt enskild vattenförsörjning, ofta med svag kontroll, kan medföra 

hälsoeffekter. 

 Påverkan på vatten som ett element i landskapet inklusive estetiska värden ingår ej 

utan hanteras i miljöbedömningsgrund Landskap – form och rumslighet. 

 

Delaspekter och precisering 

 Miljöaspekten Vatten har delats in i följande fyra delaspekter, som innehar följande 

preciseringar: 

 Dricksvattenförsörjning – delaspekten innefattar vattenförekomster av betydelse för 

dricksvattenförsörjningen och som används eller kan komma att användas för 

dricksvattenförsörjning. Bedömningen avser eventuell försämring eller risk för 

försämring av vattenkvaliteten som råvatten och de konsekvenser detta innebär för 

vattenförsörjningen och den långsiktiga resurshushållningen med vatten. 

 Ekologiska värden – delaspekten omfattar vattenförekomster och övriga vatten med 

utpekade stora biologiska värden. Bedömningen avser kemisk påverkan av vattnet 

som riskerar att skada det biologiska livet och ekosystemet. 
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 Flöden och nivåer – delaspekten omfattar allt vatten, både yt- och grundvatten. 

Bedömningen avser påverkan på vattnets flöden och nivåer och följande effekter på 

skyddsobjekt i form av byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende 

grundläggning, brunnar för vatten och/eller energiförsörjning samt yt- och/eller 

grundvattenberoende utpekade skyddsvärda ekosystem. 

 Avsnörda vattenområden – delaspekten omfattar grunda vikar och andra ekologiskt 

känsliga och värdefulla vatten som riskerar en vattenkvalitetsförsämring pga 

banvallar och/eller vägbankar som avsnörar dem och där vattengenomledningen är 

otillfredsställande. 

 

ASPEKT HUSSHÅLLNING MED NATURRESRURSER 
Definition och avgränsningar 

Aspekten omfattar hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån 

hushållningsbestämmelserna i 3 & 4 kap. miljöbalken, 7 kap. miljöbalken om skydd av 

områden, samt annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Vad gäller ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till 

områden (enligt 7 kap. miljöbalken) eller riksintressen (enligt 3–4 kap. miljöbalken). 

Bedömningen görs både vad gäller yta (kvantitativt) och en kvalitativ beskrivning av direkt 

och indirekt påverkan på sådana områdens funktion. 

Aspekten innehåller ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är relevant för flera aspekter. Då 

ekosystemtjänstperspektivet redovisas samlat sker det under denna aspekt. 

Indirekt påverkan på hushållning av mark och resurser i andra länder omfattas i den mån 

det går att hantera genom resonemang och osäkerheter. Ett exempel kan vara om 

planförslaget skulle ge ett ökat trafikarbete och det går att resonera om risken att det medför 

en användning av yta och resurser för produktion av biodrivmedel eller material.  

 

Delaspekter och precisering 

 Aspekten hushållning med naturresurser indelas i tre delaspekter, och har följande 

preciseringar:  

 Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kap. 

miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 

 Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och 

resurseffektivitet.  

 Ekosystemtjänster och grön infrastruktur16, vilket innebär påverkan på grön 

infrastruktur och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. 

 

                                                           
16 För en definition av grön infrastruktur se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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APSEKT JORD 
Definition och avgränsningar 

Aspekten jord utgörs av förekomst av antropogent förorenade områden och tillkommande 

föroreningar. 

Bedömningsgrunden har störst fokus på trafikslagen väg och järnväg, men även sjöfarten 

och flygplatsverksamhet samt sedan tidigare förorenade markområden17.  Vidare omfattar 

bedömningsgrunden både infrastrukturhållning samt transporter. Fokus är på 

transportinfrastrukturen inklusive utveckling och förvaltning av denna.  

Biologiska förhållanden i mark och i landbaserade ekosystem omfattas av aspekten 

naturmiljö (biologisk mångfald samt djurliv och växtliv). Användning av mark med värde för 

areella näringar omfattas av aspekten mark. Grundvatten och ytvatten omfattas av aspekten 

vatten. Resurser som marken håller, såsom naturgrus, samt rena massor som berg och jord, 

omfattas av aspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt 

annan hushållning med material, råvaror och energi. 

 

Delaspekter och precisering 

 Aspekten delas inte upp i delaspekter. I denna bedömningsgrund avgränsas aspekten till 

förekomst av förorenade områden och förodackerening, och preciseras därför som:  

 Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö från förorenade 

områden.  

 

ASPEKT KLIMATANPASSNING  
Definition och avgränsningar 

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dagens och framtidens klimat. 

Begreppet definieras här som den statliga infrastukturensförmåga att stå emot effekter av 

klimatförändringar.  

Ett förändrat klimat innebär bland annat stigande nivåer i hav och vattendrag och ökade 

nederbördsmängder. I fall där risken är oacceptabel bör Trafikverket hantera risken genom 

att vidta klimatanpassningsåtgärder. Det kan till exempel vara åtgärder som att höja 

befintlig infrastruktur och högre krav på avvattningssystem.   

Alla aspekter av klimatförändringarnas inverkan beaktas inte. Trafikverket har valt att 

fokusera på de fyra naturriskerna ras/skred, erosion, bortspolning och översvämning. I 

nuläget handlar arbetet till stor del om att reducera geografiska riskpunkter vars risknivå är 

oacceptabla redan i dagens klimat. Dessa punkter väntas bli mer känsliga i ett framtida 

klimat.  

Trafikverket utgår från två scenarier för hur klimatet förändras. Dessa är RCP 4,5 men RCP 

8,5 när det gäller havsnivå. 

 

                                                           
17 När staten bolagiserade viss verksamhet reglerades ansvaret för miljöskador som uppkommit före 
bolagiseringen i avtal. Detta kallas miljögarantin, och staten har gett Trafikverket uppdraget att 
hantera detta ansvar. Grundprincipen är att bolagen kan få ersättning för ansvar eller kostnader till 
följd av historisk miljöskuld. 
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Delaspekter och precisering 

Denna bedömningsgrund slår samman de fyra naturriskerna ras/skred, erosion, 

bortspolning och översvämning. Det finns inget behov av att dela upp dessa i delaspekter.  

Enligt Trafikverkets strategi för klimatanpassning (TDOK 2014:0882) handlar 

klimatanpassning om nedan tre delar. Dessa utgör aspektens preciseringar. 

 Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning 

 Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta 

anläggningar 

 Hantera effekter av klimatets påverkan 
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Se sändlista  
 

Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning av revidering av 
gällande nationell plan 
 

Inbjudan till samråd om avgränsning (enligt 6 kap. 10 § miljöbalken) som del av strategisk miljöbedömning av 

revidering av gällande nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

I enlighet med miljöbalken ges härmed de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen möjlighet att lämna synpunkter på 

miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning. 

 

Bakgrund 

Regeringen lade den 15 april 2021 fram proposition 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar 

i hela Sverige. Nu pågår ett förberedande arbete på Trafikverket inför regeringens uppdrag att revidera den 

gällande nationella planen för 2018-2029 och presentera ett förslag för åren 2022-2033.  

Trafikverket har med stöd av 6 kap. § 5 miljöbalken samt § 2 Miljöbedömningsförordningen (2017:966) gjort 

bedömningen att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken ska genomföras vid framtagande av 

förslag till plan1,2. Undersökningssamråd (enligt 6 kap. § 6 miljöbalken) samordnas med detta avgränsningssamråd. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

 

Avgränsningssamråd 

Avgränsningssamrådet avser miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad, med hänsyn till de 

punkter som anges i 6 kap. 12 § miljöbalken. 

Trafikverket väljer att påbörja samrådet innan vi har fått ett uppdrag. Ett skäl är att möjliggöra att synpunkter kan 

beaktas i fortsatt arbetet. Ett annat skäl är att propositionen bedöms ge tillräckligt underlag för att vara möjligt att 

föra en lämplig avgränsning. 

Om regeringens uppdrag till Trafikverket innehåller förutsättningar som väsentligen påverkar avgränsningen 

planerar vi att genomföra ett kompletterande samråd. 

                                                             

1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-plan/ 

2 https://regeringen.se/informationsmaterial/2021/04/faktablad-framtidens-infrastruktur--hallbara-investeringar-i-hela-sverige/ 
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Syftet med avgränsningen är att koncentrera miljöbedömningen på de delar av miljön (miljöaspekter) som är mest 

relevanta för det aktuella planeringssteget så att miljökonsekvensbeskrivningen kan utgöra ett bra beslutsunderlag. 

Avgränsningen kan även bidra till transparens i miljöbedömningsprocessen.  

Genom avgränsningssamrådet ges möjlighet för Trafikverket att ta hänsyn till synpunkter inför det fortsatta 

miljöbedömningsarbetet.  

 

Samrådsunderlag 

Ett samrådsunderlag finns tillgängligt på Trafikverkets hemsida: För dig i branschen – planera och utreda – 

långsiktig planering av infrastruktur – nationell plan – nationell plan 2022-2033/2037 – Övriga underlag förslag 

till nationell plan 2022-2033/37 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-

plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-plan-202220332037/ 

Samrådsunderlaget består av en rapport som innehåller uppgifter om bland annat: 

 miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad 

 miljöbedömningens avgränsningar i sak, tid och rum 

 bilaga med avgränsning för de aspekter som miljöbalken anger  

 

Lämnande av synpunkter 

Trafikverket vill härmed erbjuda er möjlighet att yttra er över samrådsunderlaget som 

finns att tillgå trafikverkets hemsida på den plats som anges ovan. Använd avsedd 

svarsmall som finns på samma plats. 

Om ni inte har avser lämna synpunkter förväntas inget svar.  

Planförslagets innehåll ingår inte i avgränsningssamrådet. Synpunkter på vad det kommande planförslaget ska 
innehålla kan antingen lämnas till Trafikverkets regioner eller genom e-post till planrevidering@trafikverket.se. 
Därutöver kan synpunkter lämnas vid de särskilda dialogmöten som hålls under maj och juni. 

 

Yttrandet skickas till planrevidering@trafikverket.se  

Vänligen ange ”Avgränsningssamråd” som ämne/rubrik. Yttrandet ska ha inkommit senast den 30 juni 2021.  

 

Övrigt 

Kontaktperson: Linus Karlsson planrevidering@trafikverket.se 

 

Med vänlig hälsning 

TRAFIKVERKET 

Pär-Erik Westin 

Projektledare 
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SÄNDLISTA 

 

Boverket 

Energimyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten 

Jordbruksverket 

Kemikalieinspektionen 

Luftfartsverket 

Länsstyrelsen Blekinge län  

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg  

Länsstyrelsen Hallands län  

Länsstyrelsen Jämtlands län  

Länsstyrelsen Jönköpings län  

Länsstyrelsen Kalmar län  

Länsstyrelsen Kronobergs län  

Länsstyrelsen Norrbottens län  

Länsstyrelsen Stockholms län  

Länsstyrelsen Södemanlands län  

Länsstyrelsen Uppsala län  

Länsstyrelsen Värmlands län  

Länsstyrelsen Västerbottens län 

Länsstyrelsen Västernorrlands län  

Länsstyrelsen Västmanlands län  

Länsstyrelsen Västra Götalands län  

Länsstyrelsen Örebro län  

Länsstyrelsen Östergötlands län  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 

Region Gävleborg 
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Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län  

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

 Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Riksantikvarieämbetet 

Sjöfartsverket 

Skogsstyrelsen 

Sveriges Geologiska Undersökning 

Sveriges kommuner och regioner 
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MISSIV 1(1) 

 2021-06-02 RJL 2021/1185 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Granskning av fördjupad översiktsplan 
för Värnamo tätort 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommuns 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 
fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län hade under oktober 2020 möjlighet att yttra sig under 
samrådet av förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. De 
synpunkter regionen lämnade in handlade om hanteringen av jordbruksmark i 
planförslaget och i efterhand lämnade regionen in ett kompletterande yttrande om 
stadsbusstrafiken. 
 
Synpunkterna anses tillgodosedda i granskningsförslaget till ny fördjupad 
översiktsplan för Värnamo tätort. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-02 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Beslut skickas till 
Värnamo kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Värnamo kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
      
            
 

Fördjupad översiktsplan för Värnamo 
tätort 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad granskning 
av ny fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län gavs möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 
under samrådet och kan i granskningen konstatera att regionens synpunkter 
tillgodosetts. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län har tagit del av granskningsförslaget till nu fördjupad 
översiktsplan för Värnamo tätort. Under samrådet, som ägde rum hösten 2020, 
gavs regionen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Regionen lämnade in 
en synpunkt rörande jordbruksmark i planförslaget och senare lämnade 
kommunen in ett kompletterande yttrande om tätortstrafiken. 
 
Regionen anser att granskningsförslaget uppvisar att regionens synpunkter har 
tillgodosetts samt att andra justeringar i planförslaget har gjorts som förbättrat 
planens tydlighet och kvalitet. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Bilaga I Utvecklingsområden 
Bilagan visar den önskade utvecklingen, i 27 stycken 
utvecklingsområden. 

För varje område ges ett nulägesbeskrivning samt ett 
utvecklingsförslag. Avsnittet är en utveckling av planens 
ställningstaganden och principer  för varje enskilt 
utvecklingsområde. 
 
Bilagan kommer inte antas av kommunfullmäktige.  
 

Bilaga II Miljökonsekvensbeskrivning 
Det till planförslaget hörande konsekvensbeskrivningen 
har förlagt till en bilaga. 

Miljökonsekvensbeskrivningen, tar upp de betydande 
konsekvenser som planförslaget kan komma att ge 
upphov till. 

Bilagan kommer antas i kommunfullmäktige, 
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Inledning
Under början av 2019 inleddes arbetet med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen 
för Värnamo stad. Undrar du vad fördjupningen kommer att innehålla, vilka faktorer som 
påverkar dess utformning eller kanske bara vad översiktsplanering är för något? I det här 
kapitlet kan du läsa om varför vi behöver en ny fördjupning, olika scenarier för Värnamo 
stads utveckling såväl som dokument som påverkar fördjupningens innehåll. 

Värnamo - en introduktion
Här kan du läsa om Värnamo stads historia, samt hur Värnamo stad ser ut idag, utifrån 
perspektiven befolkning, bostäder, näringsliv, hållbarhet och naturmiljö. Dessa aspekter 
påverkar hur Värnamo stad kan utvecklas i framtiden.

Identitet
Värnamos identitet är starkt förknippad med tillverkningsindustri, design och kultur. Bruno 
Mathsson center, Vandalorum, Apladalen och Gummifabriken har alla stor betydelse för 
Värnamo stad. Men framförallt är Värnamo en landsbygdskommun, med en stark koppling till 
naturen. Prostsjöområdet, Borgen och Apladalen ger Värnamo stads invånare god möjlighet att  
knyta an till naturen, och jord- och skogsbruksmark finns tätt inpå stadsbebyggelsen. Mötet mellan 
stad och natur gör sig ständigt påmint i Värnamo stad inte minst i Lagan som löper genom hela 
staden från norr till söder. Dessa aspekter är viktiga att förvalta i fortsatt utveckling av staden. 
Värnamos identitet kan inte bara bevaras, utan har även potential att stärkas, genom varsam och 
hållbar strategisk planering. 

Bebyggelsestruktur
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 (Strandbergskulle) 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. 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 
avradhusbebyggelse 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. Stadens verksamhets-
områden har lokaliserats till platser som är välexponerade och som ger transportmässigt goda 
förutsättningar, det vill säga intill de större vägarna och järnvägen.

Infrastruktur
Värnamo kommuns identitet som landsbygdskommun gör sig påmind i Värnamo stads 
infrastruktur. Bilen spelar en viktig roll i såväl Värnamo stad som Värnamo kommun. 
Stadsbussen har idag få resenärer, trots satsningar på linjenät och inköp av nya elhybridbussar.

Järnvägen går genom staden och delar upp den i två delar – en östlig och en västlig del. Sidorna 
är även separerade av topografi. Höjdskillnaderna har bidragit till att bilen blir ett naturligt 
alternativ i resor mellan stadens två sidor.
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Grön- och blåstruktur
Naturen spelar en viktig roll i Värnamo stads identitet, och närheten till rekreation, friluftsliv och 
parkmiljöer präglar staden. Ett av de bärande elementen för staden är Apladalen. Parken har 
under mycket lång tid spelat en stor roll och gjort sig känd och omtyckt för sin natur såväl som hus 
från 1700- och 1800-talet.

Naturmiljön runt Lagans meandrande är såväl norr som söder om staden av riksintresse, medan  
vattendraget inom staden utgör ett viktigt blått element tillsammans med kringliggande  
grönstruktur. Sjön Vidösterns norra stränder är med sitt läge ett annat blått element som är av stor 
betydelse för stadens identitet. 

Värnamo som centralort i kommunen
Värnamo stad är centralort och största tätorten i kommunen. Över hälften av kommunens 
invånare bor i Värnamo stad, och en stor del av utvecklingen i kommunen sker just där. 

Värnamo i Jönköpingsregionen
Värnamo är den näst största kommunen i Jönköpingsregionen. Det strategiskt fördelaktiga läget 
gör kommunen till ett delregionalt centrum. Närheten till Växjö och Jönköping, såväl som närhet till 
Malmö, Halmstad, Göteborg och Helsingborg, gör att Värnamo har ett geografiskt mycket 
fördelaktigt läge.

Översiktsplanering
Översiktsplanering är ett viktigt verktyg i planering och utveckling av kommunens 
mark- och vattenresurser. Det är idag av särskild vikt att i hög mån utnyttja översiktsplan 
och fördjupning av översiktsplan då de är viktiga verktyg i arbetet mot hållbar omställning. 

Fördjupning av översiktsplanen
Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att ge stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, 
peka ut områden som kan utvecklas och bevaras, och skapa förutsättningar för utveckling i en 
långsiktigt hållbar riktning. Dess mål är att redogöra för preciserad bebyggelse-, mark- och 
vattenanvändning i Värnamo stad. Den är inte juridiskt bindande men fungerar som en 
vägledning för Värnamos politiska styrning och kommunala verksamheter i beslutsfattande om 
staden. Den är en mer detaljerad, och geografiskt mer avgränsad version av Översiktsplan Mitt 
Värnamo 2035, som antogs 29/5-19. 

Varför en ny fördjupning av översiktsplanen?
Värnamo kommun har som mål att bli 40 000 invånare år 2035, vilket innebär ett ökat behov av 
bostäder, handel, samhällsservice och infrastruktur inte minst i Värnamo stad. Som en följd av 
klimatförändringar och global uppvärmning krävs ett ökat fokus på hållbar utveckling för att möta 
klimatmål och värna om vår omvärld. Värnamo stads utveckling behöver därmed ske med 
hållbarhet och klimatmål tydligt i åtanke, och då krävs aktuella styrdokument som tar dessa 
aspekter i beaktande och på största allvar. Den fördjupning av översiktsplanen som idag är 
gällande för Värnamo stad antogs 2006, och anses idag att i stora delar vara inaktuell. Det finns 
därmed behov av en ny, som svarar för målen om hållbar utveckling. 

Syfte
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att vägleda i utvecklingen och planeringen av 
Värnamo stad. Värnamo stads fördjupning ska skapa förutsättningar för omställning till en 
långsiktigt hållbar stad och samtidigt bidra till ökad tillväxt och attraktivitet. Förtätning, hållbar 
markanvändning och omställning till hållbara trafikslag ligger i fokus för utvecklingen av planen.
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Mål
Fördjupningen av översiktsplanens mål är att redogöra för preciserad bebyggelse-, mark- och 
vattenanvändning. Enligt Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 ska kommunens jordbruksmark och 
övrig tätortsnära natur i så stor mån som möjligt bevaras, och ianspråktagande av mark ska ske 
ansvarsfullt och enbart om det är nödvändigt. Korta avstånd är en förutsättning för omställningen 
till hållbara trafikslag, som idag är av mycket stor vikt. Effektiv markanvändning istället för 
utbredning innebär kortare avstånd i staden och därmed ett bättre underlag för just hållbara trafik-
slag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta förutsätter även att vi bygger staden tätare, för att 
kunna göra plats för den ökande befolkningen. Det innebär en koncentration av bostäder, 
samhällsservice, handel och tjänster på en liten yta, vilket gör avstånden ännu kortare, och 
därmed har potential att minska bilberoendet och ger förutsättningar för en mer attraktiv och 
hållbar stad. 

Kontinuerlig översiktsplanering
Kommunen ska en gång per mandatperiod ta ställning till planens aktualitet. Processen för 
kommunens översiktsplanering är uppdelad i tre faser. Den första fasen sker efter att planen har 
antagits eller aktualiserats. Under denna fas implementeras planen som vägledning i den 
fysiska utvecklingen av staden. Under den andra fasen inleds ett uppföljningsarbete, då 
kommunen analyserar planen och hur den har tillämpats, om nya behov eller förutsättningar har 
uppstått, och om den speglar rådande politisk vilja. Här finns också utrymme för medborgar-
dialog. Den tredje fasen är reviderings- och beslutsfasen där planen justeras och antingen 
aktualitetsförklaras eller, om behov finns, antas på nytt.

Kartan visar 
avgränsningen 
för fördjupningen. 
Avgränsningen 
är baserad på 
fastighets- och 
tomtgränser, samt 
naturliga gränser i 
landskapet. 
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Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt Miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan göra en strategisk miljöbedömning, om  
genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Enligt Plan- och 
bygglagen ska dessutom planens konsekvenser tydligt framgå. Konsekvensbeskrivningen syftar 
till att beskriva projektet och dess troliga konsekvenser. Arbetet kommer att arbetas fram parallellt 
med planförslaget.

Planprocessen

Nedan finns en schematisk plan över de olika etapperna i planprocessen för att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen. Det inledande momentet i framtagandet av en fördjupning av 
översiktsplanen är enligt Plan- och bygglagen att sammanställa ett samrådsförslag. Därefter går 
planen ut på ett avslutande formellt samråd, och myndigheter såväl som allmänhet får möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 

Förslaget bearbetas i enlighet med inkomna synpunkter och det nya förslaget ställs ut för 
utställning. Även under utställnings finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och också en 
möjlighet att kontrollera hur kommunen har bedömt att tillgodose eller inte de synpunkter man gav 
under samrådet. Efter avslutad utställning måste kommunen avgöra om de synpunkter som har 
inkommit under utställningen föranleder att planförslaget bör justeras och om dessa 
revideringar är av ett så betydelsefullt slag att utställningen bör tas om. Om inte går planen 
vidare, och kommunfullmäktige beslutar att anta planen, som efter tre veckors lång 
överprövandetid vinner laga kraft. 

NY FÖPProgramsamråd SamrådSamråds-
förslag

SynpunkterSynpunkterSynpunkter

GranskningGransknings-
förslag

AntagandeAntagande-
förslag

Samrådsförslaget är det första momentet enligt Plan- och bygglagen, men det är vanligt att man 
innan detta upprättar ett program. Detta har varit fallet i Värnamo. Det inledande skedet i arbetet 
med fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad har därmed varit programsamrådet. Läs 
mer om detta i avsnittet ”Programsamråd”. 

Utgångspunkter
Värnamo kommun kommer baserat på de senaste årens befolkningsutveckling, 
tillsammans med kommunens mål, att öka med cirka 6000 invånare, till 40 000 invånare år 
2035. En betydande del av denna ökning förväntas ske i Värnamo stad. Värnamo kommun 
strävar efter att befolkningsökningen ska ske över hela kommunen, men den största delen 
kommer troligtvis att ske i Värnamo stad.

Nedan kan du läsa om ett antal utgångspunkter för fördjupningen av översiktsplanen, 
exempelvis Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 och Stadsbyggnadsvisionen men även om 
faktorer såsom befolkningstillväxt och nationella och internationella mål för hållbar utveck-
ling. 

Illustration av den PBL-styrda planprocessen.
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Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad.

Översiktsplan Mitt Värnamo 2035.

Prioriteringar utifrån Översiktsplan 
Mitt Värnamo 2035
Ett antal prioriteringar har formulerats utifrån Översiktsplan 
Mitt Värnamo 2035. Dessa  
prioriteringar ligger till grund för fördjupningen av översiktspla-
nens inriktning, utformning och 
innehåll. 

Hållbart resande
Att i högre grad resa med hållbara transportslag innebär ett 
minskat koldioxidutsläpp. Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
fungerar bra i täta städer med korta avstånd, och tar upp lite 
yta. För att fler ska ha möjlighet att resa med buss behöver 
stadsbusslinjenätet utvecklas, likaså gång- och cykelvägar.

Medborgardialog
Människor i staden sitter ofta på kunskap om sina områden 
och sin stad som planerare inte har, och att ta del av och ut-
nyttja denna kunskap gör att staden har möjlighet att utveck-
las i en mer socialt hållbar riktning. Vi vill därmed veta vad du 
tycker om Värnamos utveckling!

Effektiv och hållbar markanvändning
Det är viktigt att staden byggs tätare, för att natur och jord-
bruksmark runt Värnamo i hög mån ska 
kunna bevaras. En koncentration av bostäder, handel, tjänster 
och service innebär ett ökat underlag och kortare avstånd 
vilket ger förutsättningar för en mer attraktiv och hållbar stad.

Bostäder
Bostäder i Värnamo ska ha god tillgänglighet för alla. Det ska 
finnas god tillgång till boende för äldre, såväl som grupp-, 
student- och servicebostäder. Bostäderna ska ha närhet till 
kollektivtrafik, och goda möjligheter att röra sig till fots och 
med cykel. 

Näringsliv och arbetsplatser
En ökad befolkning kräver ett underlag av arbetsplatser.  

Invånare i fokus
Värnamo kommun ska verka för att människors möjlighet till friluftsliv och motion beaktas i 
planering av Värnamo stad. Mötesplatser av varierade slag för spontan lek och rörelse ska finnas 
runtom i staden. Barn och ungdomars livsmiljö spelar en viktig roll för utveckling och hälsa och 
för att de ska tillgodose målgruppens behov behöver livsmiljöerna vara säkra, trygga och erbjuda 
stimulans och goda möjligheter för lek.

Stadsbyggnadsvisionen
Fördjupningen av översiktsplanen arbetas fram utifrån stadsbyggnadsvisionens principer. 
Visionen formulerar Värnamo stads utmaningar såväl som möjligheter och syftar till att skapa en 
enhetlig målbild där kommunen utvecklas i en sammanhållen riktning. Stadsbyggnadsvisionen har 
resulterat i fem stadsbyggnadsprinciper för utvecklingen av Värnamo stad. Dessa fem är; Blandad 
stad, Tätt och sammanhållet, Attraktiva mötesplatser, Grön-Blå stad och Hållbart resande. För-
djupningen av översiktsplanen vidareutvecklar och använder dessa principer och blir ett strategiskt 
verktyg för att uppnå målbilden i 
Värnamo stad.
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Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare 
och mindre fossilberoende livsstilar. Hållbart resande ska beaktas 
brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 ska vara 
ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.  

Hållbart resande

Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska 
inte undervärderas när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo 
stad. Parker, medveten gatugrönska, gröna tak och gårdar stärker både 
staden som social arena och förbättrar klimatet i staden. Genom att 
investera i gröna och blå element kan Värnamo stads attraktivitet, 
platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Grön-blå stad

När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo 
stads offentliga rum är platser där människor möts, umgås och inspireras 
av varandra. Det är platser som präglas av öppenhet, funktion och 
betydelse. 

Attraktiva mötesplatser

Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invå-
nare i kommunen år 2035. Stora delar av den befolkningstillväxten 
förväntas tillkomma i Värnamo stad och detta genom att främst 
utveckla stadens befintliga samhällsstruktur.  

Tätt och sammanhållet

Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa 
variation. Visionen är att skapa en blandad stad som har många olika 
typer av värden och kvaliteter. I Värnamo stad blandas olika bostads-
typer, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner och konstnärliga 
uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Blandad stad

Värnamos läge och roll som delregionalt centrum innebär goda möjligheter för närings-
livsutveckling. Handel ska lokaliseras till de centrala delarna av staden, medan för det 
centrala läget störande verksamheter ska omlokaliseras till 
bättre lämpade, perifera lägen. 

Blandad stad 
Vi utvecklar det befintliga och kompletterar med nytt för att skapa variation. Visionen 
är att skapa en blandad stad som har många olika typer av värden och kvaliteter. I 
Värnamo stad blandas olika bostadstyper, upplåtelseformer, verksamheter, funktioner 
och konstnärliga uttryck. Stadsrummet befolkas av en blandning av människor, vilket 
sammantaget bidrar till att Värnamo är en socialt blandad stad. 

Tätt och sammanhållet
Till år 2035 planerar vi både för mer innehåll och för fler människor i 
Värnamo stad. Enligt Värnamo kommuns vision bor det 40 000 invånare i kommunen år 
2035. Stora delar av den befolkningstillväxten förväntas tillkomma i Värnamo stad och 
detta genom att främst utveckla stadens befintliga samhällsstruktur. 

Attraktiva mötesplatser
När vi planerar, utvecklar och bygger Värnamo stad görs det med 
ambitionen att skapa, utveckla och aktivera fler offentliga rum. Värnamo stads offentliga 
rum är platser där människor möts, umgås och inspireras av varandra. Det är platser 
som präglas av öppenhet, funktion och betydelse. 

Grön-blå stad 
Gröna och blå element är en förutsättning för hållbar utveckling och ska inte undervär-
deras när vi planerar, utvecklar och bygger i Värnamo stad. Parker, medveten natur-
grönska, gröna tak och gårdar stärker både staden som social arena och förbättrar 
klimatet i staden. Genom att investera i gröna och blå element kan Värnamo stads 
attraktivitet, platsvärde och på lång sikt även betalningsvilja för bostäder öka. 

Hållbart resande
Vinsterna med hållbart resande är många. Det främjar hälsosammare och mindre fossilberoende 
livsstilar. Hållbart resande ska beaktas brett och med nya tankesätt. Ambitionen är att det år 2035 
ska vara ännu lättare att resa hållbart i Värnamo stad.

Andra viktiga dokument och projekt
Plan för grönstruktur
Plan för grönstruktur beskriver utifrån Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 hur Värnamo stad ska 
utveckla sina gröna kvaliteter, med utgångspunkt i de tre hållbarhetsperspektiven: social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det är av vikt att ha en sammanhållen plan för grönstruktur 
för att Värnamo stad såväl idag som i framtiden ska vara en attraktiv och hållbar stad. Planen har 
som ambition att vara tillämpbar på all natur- och parkmark i Värnamo stad. 

Plan för trafiken
Plan för trafiken kommer att bidra till visionen om Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen, 40 
000 invånare 2035 genom att konkretisera hållbara, trygga, jämlika och jämställda pendlings-
möjligheter. Planen kommer att påvisa behovet av en omställning till de hållbara trafikslagen gång, 
cykel och kollektivtrafik.

Plan för centrumutveckling
Plan för centrumutveckling utgår ifrån Stadsbyggnadsvisionen och visar konkret på vad som 
behövs för att skapa en växande stadskärna som är trygg, hållbar och attraktiv.

Höghastighetsjärnväg
Värnamo är en av de kommuner som vid byggnation av den förväntade höghastighets-
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järnvägen mellan Stockholm, Malmö och Göteborg ska få en station. Värnamo kommun verkar för 
att lokalisera stationen i ett perifert läge, öster om Bredasten.
 
Stationen, liksom höghastighetsjärnvägen, är ett långsiktigt projekt som ännu är i planeringsstadiet 
avhängt de nationella planerna, och det går i dagsläget inte att med säkerhet säga om projektet 
blir av och i vilken utsträckning.

Omvärldens påverkan 

Värnamo stads utveckling påverkas av en rad faktorer, som du kan läsa om nedan.

Klimat
Värnamo kommun, såväl som resten av Sverige och världen, står inför en stor utmaning. 
Perioder av torka, ökad nederbörd och värmeböljor kommer i allt högre grad att drabba vår 
omvärld, och Värnamo kommun behöver rustas för att kunna hantera detta. Läs mer om 
klimatförändringar och Värnamo kommuns arbete med klimatanpassning och hållbar omställning 
under avsnittet ”Behov av hållbar omställning”. 

Urbanisering
Allt fler människor bor i storstadsregionerna. Även om tillväxten står mer stilla på landsbygden 
sker tillväxt även där. Utvecklingen på landsbygden sker främst vid knutpunkter, pendlingsstråk 
och pendlingsorter eller i stationsnära lägen. I Värnamo kommun sker urbaniseringen främst till 
Värnamo stad. Över hälften av Värnamo kommuns invånare bor idag i Värnamo stad, och det är 
också här den största delen av befolkningsutvecklingen sker. Tillväxten i Värnamo stad innebär ett 
ökat behov av bostäder, samhällsservice i form av skolor, vård, omsorg och kultur, 
infrastruktur och arbetsplatser. Utvecklingen behöver ske hållbart, och såväl grönstruktur i 
Värnamo stad som tätortsnära natur och jordbruksmark behöver bevaras i hög utsträckning. 

Ökad biltrafik
Enligt Trafikverkets prognos bedöms den totala bil- och lastbilstrafiken i Sverige att öka med upp 
till så mycket som 30 % fram till år 2040. För att Värnamos befolkningstillväxt ska vara möjlig, och 
för att våra nuvarande trafiksystem ska fungera även för framtida befolkning är det viktigt att hitta 
en balans mellan olika trafikslag - hållbara alternativ är av stor vikt för att Värnamo stads 
invånare på ett smidigt och enkelt sätt även i framtiden ska kunna förflytta sig inom staden, 
medan en levande landsbygd förutsätter resor med bil. Utöver effektivitetsfrågan är hållbara trafik-
slag en förutsättning för att vi ska kunna nå klimatmålen om att Sverige år 2045 inte ska ha några 
utsläpp av växthusgaser. Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad ska därmed verka 
för att gång-, cykel- och kollektivtrafik blir de enklaste valen vid såväl kortare som längre resor. 
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Åldrande befolkning
Folkhälsan har förbättrats, och fortsätter att förbättras. Detta innebär att andelen äldre 
kommunmedborgare ökar. Över hela Sverige ses en stor ökning av gruppen 65+ - gruppen 
kommer att öka med 16 % under perioden 2016-2026. Det innebär dock inte ett i hög 
utsträckning ökat behov av äldreomsorg eller särskilt boende. Detta på grund av att den tekniska 
och digitala utvecklingen, tillsammans med bättre medicin och sjukvård, har lett till att behovet av 
äldreomsorg inte ökar, utan faktiskt minskar. Samtidigt är det av vikt att balansera utvecklingen 
med ökad inflyttning, då gruppen av äldre i de allra flesta fall inte är förvärvsarbetande. 
Inflyttningen innebär möjligheter till en mer attraktiv kommun, eftersom fler invånare innebär såväl 
bättre underlag för kultur, fritid och nöjen som underlaget för rekrytering för näringslivet.

Segregation
Enligt Hyresgästföreningens rapport från 2018 ökar  
mångfalden i Sverige, medan segregationen på det stora hela minskar. Värnamo kommun har en 
mångfald som speglar genomsnittet i landet - 22 % av Värnamo stads invånare är utrikes födda.
Samtidigt är kommunen mindre segregerad än genomsnittet i Sverige. Detta innebär att mång-
falden är relativt jämnt fördelad över staden. Segregationen i Värnamo minskade mellan 2005 och 
2015, och Värnamo låg 2015 på plats 201 av Sveriges 290 kommuner, där plats 1 hölls av den 
kommun som var mest segregerad. Det innebär dock inte att arbetet med att skapa en mindre 
segregerad stad är över. Värnamo stad behöver fortsätta att beakta integration i stadsplaneringen, 
exempelvis genom att bryta barriärer och arbeta mer med de hållbara trafikslagen gång, cykel och 
kollektivtrafik, då socio-ekonomiskt svaga grupper i högre grad nyttjar dessa trafikslag. 

Behov av hållbar omställning 
De klimatförändringar vi idag ser konsekvenserna av kommer med tiden att innebära större 
problem. Extrema väderhändelser och längre och kraftigare värmeböljor och perioder av 
torka är att vänta, och kommer i hög utsträckning att påverka Värnamo kommun. Torkan 
under sommaren 2018 resulterade i skogsbränder, ökade hälsoproblem och sjunkande 
grundvattennivåer. Såväl jord- som skogsbruk drabbades hårt över stora delar av Sverige. 
Här kan du läsa om Värnamos utmaningar när det kommer till omställning och klimatan-
passning, och klimat- och hållbarhetsmål som påverkar och formar Värnamos utveckling.

Klimatanpassning
Värnamo stad behöver rustas för att kunna hantera klimatförändringar såsom torka, värmeböljor 
och extrem nederbörd. Utifrån ovan nämnda klimatförändringar arbetar Värnamo kommun med 
klimatanpassning på olika sätt. I Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 finns ställningstaganden som 
behandlar klimatanpassning, likaså tar flera andra planer det i beaktning. VA-plan, Plan för 
grönstruktur och Plan för Värnamo kommuns miljöarbete behandlar alla klimatanpassning. Nya 
utmaningar inom klimatanpassning har under senare tid uppstått och idag saknas till viss del 
lämpligt kommunalt underlag. Ett ställningstagande i Översiktsplan Mitt Värnamo 2035 är därmed 
att kommunen ska ha ett aktuellt, klimatanpassat planeringsunderlag för kommunens bebyggelse-
utveckling.

Klimatpåverkan
Värnamo kommun har precis som övriga kommuner ett stort arbete framför sig. Utöver att 
anpassa bebyggelse och samhälle efter ett förändrat klimat krävs att vi som kommun aktivt arbetar 
med att motverka förändringarna. Hållbara trafikslag, bebyggelse i stråk och förtätning är tre 
exempel på hur Värnamo kommun arbetar med omställningen i den fysiska planeringen av 
Värnamo stad. Förtätning och hållbara trafikslag går hand i hand – en tätare bebyggelse innebär 
en mer effektiv markanvändning, och kortare avstånd vilket innebär bättre möjligheter till gång- och 
cykeltrafik. Bebyggelse i tydliga, välplanerade stråk innebär ett större underlag för kollektivtrafik. 
Redan idag har 70 % av invånarna i Värnamo kommun tillgång till kollektivtrafik med minst 15 
dubbelturer per dygn, medan 37 % har tillgång till service på gångavstånd. Detta innebär att vi har 
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kommit en bit på vägen, men vi har fortfarande ett stort arbete framför oss. Vid planering, 
byggnation och ombyggnation bör kommunen verka för minskade transporter, goda energi-
lösningar och materialval för att ett långsiktigt samhälle ska vara nåbart.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
Världens länder har antagit en agenda för hållbar utveckling; Agenda 2030. Den består av 17 mål 
som syftar till att avskaffa av extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och 
rättvisa och att lösa klimatkrisen. Sverige ska enligt regeringen vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030. 

Parisavtalet
Avtalet, som trädde i kraft 2016 och ska börja gälla senast 2020 för alla världens länder, berör den 
globala temperaturökningen. Ökningen ska hållas långt under 2 grader, och helst stanna vid 1,5 
grader.

Sveriges miljömål
Det svenska miljömålssystemet består av 16 miljökvalitetsmål, exempelvis begränsad miljöpå-
verkan, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Utöver miljökvalitetsmålen tillkommer 
även ett generationsmål; den omställning som behöver ske inom en generation för att det ska gå 
att uppnå målen. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla samhällsnivåer.

Av de 16 mål som formulerats som Sveriges miljömål beräknas endast två kunna uppnås till år 
2020.Trots ett flertal program och dokument, exempelvis Landsbygdsprogrammet, Klimatklivet och 
Stadsmiljöavtalen är ansträngningen inte nog. Vi riskerar att förlora många arter ekosystem och 
naturtyper.

Under 2017 beslutade riksdagen om nya klimatmål och en ny klimatlag. De åtgärder och styr-
medel som nu är på plats i Sverige räcker inte för att nå riksdagens mål. De globala växthus-
utsläppen fortsätter att öka, trots att kraftfulla utsläppsminskningar i stället skulle behövas. Därför 
krävs kraftfullare åtgärder, både på nationell och på global nivå. Vi måste därmed ställa om till 
hållbar utveckling i Värnamo, och Värnamo stads fördjupning av översiktsplanen grundas i ett 
behov av omställning till hållbara trafikslag, och förtätning för att bilberoendet ska minska.

Region Jönköpings Läns mål
Regionen arbetar med tydliga hållbarhetsmål. Jönköpings län har som mål att senast 2050 bli ett 
plusenergilän, vilket innebär att länet ska producera mer förnybar energi än det förbrukar. Kli-
matrådet i Jönköpings län är i arbetet med att nå målet om att bli ett plusenergilän en sam-
ordnande och pådrivande kraft.
Fyra åtgärdsprogram har tagits fram av länsstyrelsen, som ansvarar för de regionala miljömålen. 
Dessa program är Vattnets miljömål, Hälsans miljömål, Minskad klimatpåverkan och Grön 
handlingsplan.
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Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet
Begreppet hållbarhet behandlar inte enbart ekologisk hållbarhet, som vidrörts i tidigare avsnitt. Be-
greppet innefattar även social och ekonomisk hållbarhet. För att Värnamo stad ska vara och förbli 
en hållbar stad krävs fokus på alla tre hållbarhetsaspekterna.

• Ekologisk hållbarhet. Den ekologiska aspekten berör ekosystem och klimat. Vi måste 
hushålla med de resurser vi har och arbeta för att bevara ekosystem och biologisk mångfald 
för framtida generationer. 

• Social hållbarhet. För att en stad ska vara 
socialt hållbar krävs att dess invånare har lika möj-
ligheter och tillgång till service, arbete och utbild-
ning – hårda värden – men även mjuka värden som 
jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. 

• Ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska as-
pekten handlar om hushållning med resurser, såväl 
som varsam och hållbar tillväxt.

Programsamråd
Det inledande steget i programskedet har varit att ta fram ett programunderlag. 
Underlaget presenterades för invånare såväl som politiker och tjänstepersoner, och 
utgjorde en möjlighet att lämna synpunkter såväl som att ta del av information om 
översiktsplanering. Programsamrådet hölls från 12 augusti till 11 oktober 2019. Efter 
programsamrådet har programunderlaget utifrån insamlade synpunkter reviderats till ett 
slutgiltigt program.

Enkäter
Två enkäter har i samband med programsamrådet tagits fram; en fokuserade på nuvarande kvali-
teter, en på hur staden kan utvecklas. Dessa enkäter har funnits tillgängliga på Värnamo kommuns 
hemsida, samt delats ut under dialogtillfällen. 

Aktivering av offentliga ytor
Under perioden har fyra offentliga ytor aktiverats - grönkilen vid Sveavägen, Egnahemsparken, 
SAJO-fastighetens framsida och Tre liljors parkering. Platserna försågs med skyltar, sittplatser och 
odlingslådor. Skyltarna innehöll utöver förslag på vad som skulle kunna ske på platsen även länkar 
och QR-kod till Värnamo kommuns hemsida, där enkäter och ytterligare information fanns 
tillgängligt.

Mötestillfällen
Den 23 augusti fanns samhällsplanerare på Kyrktorget och samlade in synpunkter från invånare. 
På platsen fanns en 4x4 meter stor markkarta, där allmänheten bjöds in att placera 3D-modeller 
av bebyggelse på platser de själva valde. Syftet var att se var samt vilken typ av bebyggelse man 
vill se i Värnamo stad, och visa på att förtätning är ett möjligt alternativ.

Vernissage
Vecka 41 avslutades programsamrådet i Stadshusets foajé. Resultat av enkäter visades upp, och 
de tre scenarier som arbetats fram utifrån alternativen som beskrivits i programunderlaget 
presenterades.

Illustrationen visar att de tre hållbarhets- 
dimensionerna förhåller sig till varandra för att 
uppnå en hållbar utveckling
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Scenarier
I programunderlaget som ligger till grund för detta planförslag presenterades tre alternativ 
för stadens utveckling. Dessa var Förtätning och viss utbyggnad, Utbyggnad och viss 
förtätning, samt Utbyggnad i satelliter och viss förtätning. Dessa alternativ har under 
programsamrådet utvecklats till tre scenarier för Värnamo stads framtid: Sammanhållna 
Värnamo, Värnamo byar och Villastaden Värnamo. 

Sammanhållna Värnamo
Värnamo stad förtätas till en tät, blandad stad. 
Stadens grönytor och mötesplatser bevaras i hög mån, men vissa ytor 
behöver bebyggas. Den täta staden gör det lätt för människor att förflyt-
ta sig inom staden med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kringliggande 
naturmiljöer kan i hög utsträckning bevaras. 

Villastaden Värnamo
Värnamo stad förtätas i viss mån, men den främsta utvecklingen sker 
utanför nuvarande tätortsutbredning. Staden växer i stor utsträckning 
genom bebyggelse av småhus. Tätortsnära natur samt jord- och skogs-
bruksmark bebyggs. En mer utbredd stad innebär för många längre 
avstånd till service, tjänster och handel. Småstadskaraktären bevaras 
och möjligheten till eget boende med trädgård är stor.

Värnamo byar
Ny bebyggelse sker genom kompletterande bebyggelse i kringliggande 

Värnamo byarVillastaden VärnamoSammanhållna Värnamo Slutgiltigt scenario

?

Värnamo byarVillastaden VärnamoSammanhållna Värnamo Slutgiltigt scenario

?
byar, medan Värnamo stad förtätas i mindre grad. Byarna utvecklas och 
befolkningen ökar, men för service, tjänster och handel krävs resor in 
till Värnamo stad. Natur- och friluftsliv blir mer tillgängligt för boende i 
byarna eftersom avståndet ut i naturen är litet. 

Slutgiltigt scenario
Ett slutgiltigt scenario har arbetas fram utifrån inkomna synpunkter 
under programsamrådet och utifrån de tre ovan beskriva scenarion. Du 
kan läsa om det slutgiltiga scenariot i del 2: Framtidsbild. 

De illustrativa bilderna visar de tre scenarierna samt hur 
dessa sammantaget utgör det slutgiltiga sceneriet.

Värnamo byarVillastaden VärnamoSammanhållna Värnamo Slutgiltigt scenario

?
Värnamo byarVillastaden VärnamoSammanhållna Värnamo Slutgiltigt scenario

?
432



14

Befintlig tätortsavgränsning

Avgränsning FÖP

Befintlig väg

Befintlig järnväg

Planerad järnväg

Befintlig tågstation

Planerad tågstation

Viktig allmän infrastrukturkoppling

Förtätning, omvandling

Utvecklingsstråk

Sekundärt utvecklingsstråk

Utvecklingsstråk utblick 2050

Utbyggnad

Utbyggnad utblick 2050

Utbyggnad verksamhetsområde

Komplettering/förtätning av befintlig 
extern bybebyggelse

Utbyggnadsriktning utblick 2050

Grönkil

Grönstråk/grönt nätverk

Grön-blått huvudstråk - Lagan

Framtidsbild
I det här avsnittet kan du läsa om målbilden för utvecklingen av Värnamo stad, den 
strukturbild som presenterar den principiella utvecklingen, samt utgångspunkter från 
tidigare framtagna strategiska dokument. 

Utifrån inkomna synpunkter under programsamrådet har ett slutgiltigt scenario för Värnamo stads 
utveckling arbetats fram. Du ser scenariot, i form av en strukturbild, till höger. Värnamo stad blir 
en tät, blandad stad som möjliggör att en hög andel av stadens resor sker med gång, cykel och 
kollektivtrafik. Den täta staden innebär att fler har möjlighet att nyttja stadens utbud av fritidsaktivi-
teter, rekreation, kultur och service, vilket innebär att färre resor behöver ske med bil inom staden. 
Det ökade fokuset på hållbara trafikslag innebär att fler av stadens invånare, såväl olika ålders-
grupper som socioekonomiska grupper, kan röra sig fritt i staden. Detta innebär att Värnamo stad 
blir en mer socialt blandad och integrerad stad. Det hållbara Värnamo stad skapar också goda 
möjligheter för fler att resa hållbart inom  regionen, vilket bidrar till en förstorad  arbetsmarknadsre-
gion och en mer sammanhållen Jönköpingsregion. 

Stadens centrum blir mer attraktivt för såväl handel och service som upplevelser och tjänster. Fo-
kuset på hållbara trafikslag och förtätning innebär även att stadens omland som utmärks av öppna 
jordbrukslandskap, byar med ett småskaligt kulturlandskap, Vidösterns strandlinjer och skogs- och 
naturområden i större grad kan sparas exploatering. Detta kommer stärka stadens identitet då den 
tätortsnära naturen och det öppna jordbrukslandskapet utgör en betydelsefull del av vad som gör 
Värnamo stad unikt. 

Strukturbild
Strukturbilden visar hur stadens och dess omlands utveckling föreslås ske, avseende bebyggelse, 
grönstruktur, samt infrastruktur, i stora drag. Bilden syftar inte till att visa på några exakta lokalise-
ringar, utan på hur staden principiellt ska utvecklas i stråk och i stor grad inom nuvarande tätortut-
bredning. 

Befintlig tätortsavgränsning

Avgränsning FÖP

Befintlig väg

Befintlig järnväg

Planerad järnväg

Befintlig tågstation

Planerad tågstation

Viktig allmän infrastrukturkoppling

Förtätning, omvandling

Utvecklingsstråk

Sekundärt utvecklingsstråk

Utvecklingsstråk utblick 2050

Utbyggnad

Utbyggnad utblick 2050

Utbyggnad verksamhetsområde

Komplettering/förtätning av befintlig 
extern bybebyggelse

Utbyggnadsriktning utblick 2050

Grönkil

Grönstråk/grönt nätverk

Grön-blått huvudstråk - Lagan
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Förtätning
En stor del av Värnamo stads utveckling behöver ske genom förtätning av nuvarande bebyggelse. 
Detta för att en tät stad genererar flera olika nyttor. Bland annat så innebär förtätning en möjlighet 
att nyttja befintliga investeringar i infrastruktur på ett bättre sätt och genom en mer effektiv markan-
vändning kan man spara jungfrulig mark i stadens omland från exploatering. 

En koncentration av bebyggelseutvecklingen sker centralt och kring Rörstorps station.

Omvandling
Staden ska också ska utvecklas genom omvandling. Centralt belägna verksamhetsområden ska 
långsiktigt, stegvis och i samverkan omvandlas till blandad bebyggelse. Bostäder och service före-
slås införlivas i områdena successivt och verksamheter som inte är förenliga med blandad bebyg-
gelse föreslås utlokaliseras till verksamhetsområden i stadens utkanter.

Omvandling föreslås bland annat ske vid Silkesvägen.

Tre utvecklingsstråk
Strukturbilden innehåller tre utvecklingsstråk som redogörs för i forma av röda fält i strukturbilden. 
Bebyggelseutvecklingen ska i så stor utsträckning om möjligt samlas till utvecklingsstråken. Detta 
bland annat för att underlaget för de hållbara trafikslagen ska bli så stort som möjligt.

• Stråket nord-syd avslutas vid sjukhusområdet  söderut vilket i framtiden möjliggör för att både 
välja en mer sydvästlig utbyggnadsväg eller en utmed Åminnevägen. I norr kommer utveck-
lingen i hög grad att behöva beakta vattenskyddsområdet för Ljusseveka. 

• Stråket  nordväst-sydväst fångar in utbyggnaden vid Ekenhaga och i sydost en ny stadsdel vid 
Rörstorpstationen. 

• Sydvästliga-nordöstra stråket omfattar utbyggnaden av verksamhetsområde vid Sörsjö/Vitarör 
men även en viss utveckling av bostäder. I nordost föreslås ingen utbyggnad. 

Utbyggnad 
Det är av stor vikt att utbyggnaden sker i förlängningen av utvecklingsstråken, för att  möjliggöra 
för hållbara trafikslag och för att hålla nere avstånden. Vidare sker inte utbyggnad i alla utpekade 
utbyggnadsriktningar samtidigt utan kommunen bör prioritera utbyggnaden för att uppbåda tillräck-
lig växtkraft för respektive område. 

I strukturbilden redogörs för utbyggnad inom planperioden, fram till 2035, med röd och grå färg. 
Bilden redogör för en mindre utbyggnad norr om Ekenhaga och till viss del i Halmstadsvägens 
förlängning vid Sörsjön. Störst prioritet bör utbyggnad vid Rörstorpsstation, på båda sidor av Mal-
mövägen ges. De grå symbolerna redogör för utbyggnaden av verksamhetsområden i staden. De 
visar på en utbyggnad av Vitarör västerut, Hornaryd söder om väg 27 och öster om väg E4. 

Omland
I stadens omland finns tre byar, Alandsryd, Torp och Hjälshammar, som påverkas starkt av den 
utveckling som sker i staden. Dessa är attraktiva boendemiljöer och kommunen ser positivt till en 
viss bebyggelsekomplettering. Byarna har mycket gemensamt men det är även en hel del som 
skiljer dem åt. Utvecklingen ska ta hänsyn till byarnas specifika förutsättningar.

I strukturbilden symboliseras byarna av ljus röda cirklar. 

Sekundärt utvecklingsstråk
Utmed sjön Vidösterns västra strand finns en rad olika bebyggelsegrupper ner mot Åminne där det 
planeras för en utveckling. Närmst finns Helmershus som ska ses som en del av staden och som 
långsiktigt kan komma att byggas samman med staden. 

Syftet med det sekundära utvecklingsstråket är att särskilja utvecklingen här med annan i stadens
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omland. Detta i sig för att bidra till att åstadkomma en så attraktiv och hållbar utveckling av Vidös-
terns västra strand som möjligt. Bland annat genom att i så stor grad som möjligt ta till vara på 
cykelavståndet till staden och den cykelväg som planeras utmed f.d. banvallen, att redan gjorda 
investeringar i vatten och avlopp nyttjas och framför allt att marken används på ett så effektivt sätt 
som möjligt i syfte att på lång sikt uppnå en blandad bebyggelse och tillräckligt underlag för att 
möjliggöra för service och kollektivtrafik.

I strukturbilden symboliseras det sekundära utvecklingsstråket av ett orange stråk. 

Mobilitet
Värnamo stad behöver bli mer hållbar i sitt resande, och ett stort fokus läggs därför på de hållbara 
trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Insatser som innebär kapacitetshöjningar för biltrafik i 
staden föreslås begränsas, medan de hållbara trafikslagen ges hög prioritet. 

Utveckling av bebyggelse och mobilitet sker i nära relation, i syfte att underbygga omställning till 
hållbart resande. 

Grönstruktur
I den hållbara och därav täta staden har grönstruktur en viktig roll. Tät bebyggelse innebär att 
grönstrukturen kan behöva ta nya former för att kunna finnas i tillräcklig utsträckning. Gröna tak, 
gröna väggar och alléer bildar tillsammans med stadsparker, grönstråk och mindre grönytor ett 
grönt nätverk som gynnar såväl oss människor som den biologiska mångfalden. 

Grönstrukturen i strukturbilden symboliseras av sex gröna kilar och av ett grönt nätverk. Utöver 
nätverket redogör för stadens huvudsakliga gröna stråk, Lagan med strandområde, som löper 
genom staden i nord-sydlig riktning. 

De blå strukturerna utgörs av sjön Vidöstern, Prostsjön och Sörsjön. De gröna och blå elementen 
bjuder in naturen till staden och skänker medborgarna rekreation och återhämtning,

Utblick 2050
Strukturbilden redogör för önskad utveckling fram till 2035 men innehåller även en utblick mot 
2050 som möjliggör för kommunen att på längre sikt planera men som även ger planförslaget en 
god planberedskap som i en föränderlig värld kan vara bra att ha. 

Utblicken redogörs för i strukturbilden med streckade linjer och orange färg och pekar framfö-
rallt på en möjlig utbyggnadsriktning - öster om E4. Utbyggnaden är beroende av den eventuella 
anläggandet av ny stambana, där Värnamo blir en av de kommuner som beräknas få en station. 
Innan järnvägen börjar byggas är riktningen inte att föredra ur ett strategiskt perspektiv. 

Norr om staden föreslås ett triangelspår och en viss möjlighet till rangering tillkomma. Detta syftar 
till att möjliggöra och öka förutsättningarna för att transportera gods på järnväg samt som en följd 
av att den centralt belägna rangeringsmöjligheten (järnvägsspår) föreslås bebyggas under planpe-
rioden. 

För en del av de centralt, belägna verksamhetsområden som föreslås omvandlas ser kommunen 
behovet av en mer långsiktig förhållningssätt. Därav förläggs dessa till utblick 2050. 
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Utvecklingsteman
Det här avsnittet är uppdelat i teman för Värnamo stads utveckling. Hela staden behandlas 
i respektive tema, och hanterar aspekter som trafik, natur och bebyggelse. Avsnittet inleds 
med mark- och vattenanvändningskartan, som sammanfattar Värnamo stads utveckling.

Mark- och vattenanvändningskarta
I kartan nedan sammanfattas planförslagets utvecklingsteman och visar på föreslagen 
utveckling i Värnamo stad. 
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Teckenförklaring

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är transportintensiva eller störande 
för omgivningen. Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer markeffek-
tivt nyttjande och mer blandning.

Fortsatt byutveckling
Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo stads omland. Kompletteringar 
ska ske i enlighet med nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga förutsättning-
ar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med eventuell jord- och skogsbruksnäring på 
platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och Alandsryd

Fortsatt verksamhetsområde
Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med bostadsändamål och som kräver 
skyddsavstånd.

Fortsatt verksamhets- och handelsområde
Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför allt avsatt för ytkrävande och 
transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras eller omvandlas.

Fortsatt stadskärna
Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög koncentration av handel, 
service och tjänster. Stadskärnan ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhan-
del, dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restauranger ska koncentreras till 
stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha stadsmässiga kvalitéer och utform-
ningen av gator, torg och parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning av 
stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, formspråk, arkitektur och kulturvärden.

Fortsatt centrumbildning
Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i staden med tyngdpunkt på 
offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats i staden.

Förtätning
Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och framför allt till stadskärnan, till 
utpekade utvecklingsstråk och till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig blandad bebyggelse, ökad att-
raktivitet, trygghet och närhet. Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden.

Omvandling
Avser centralt belägna områden som idag används till verksamheter som långsiktigt ska ges 
ny användning med blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig bebyg-
gelse, arkitektur, kulturvärden.

Sjukhus
Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en central roll i såväl Värnamo 
kommun som kringliggande kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som till-
sammans med godsleveranser, besökande med mera kräver väl fungerande infrastruktur.

Befintlig grundskola
Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl låg- och mellanstadieskolor 
som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg
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Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg
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Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg
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Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.
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Teknisk försörjning
Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän betydelse för Värnamo stads 
utveckling. Pålslunds reningsverk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket.

Fortsatt grönstruktur
Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsutbredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och uppfylla stadens invånares 
behov av olika ekosystemstjänster.

Komplettering av grönstråk
Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå och för att förstärka stadens 
gröna nätverk. När ny blandad bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras 
och när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av stadens grönstruktur och gröna 
kopplingar.

Fortsatt natur
Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. Naturmiljöerna föreligger ut-
anför nuvarande tätortsutbredning och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha 
såväl sociala som ekologiska värden.

Fortsatt natur med utökad användning
Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde.

Fortsatt fritids- och friluftsområde
Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och service för att underlätta na-
turvistelse och rörelse. Exempelvis elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Fortsatt sportområde
Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till både kommunens och stadens 
invånare.

Fortsatt jordbruksmark
Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens avgränsning. Omfattar såväl åker 
som betesmark. Inom avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv värdefull 
jordbruksmark som ska beaktas vid planering och endast i undantagsfall, för att tillgodose 
samhällsintresse om detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskapsbildsperspektiv.

Väg
Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden och Gröndalsleden. Dessa 
vägar ramar in Värnamo stad samt är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga 
delar av kommunen och regionen som resten av Sverige.

Infartsväg
Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela dragning visas som infartsväg i kar-
tan.

Järnväg
Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Planerad järnväg
Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den framtida nya järnvägen som 
ska knyta ihop Stockholm, Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att place-
ras externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och för att förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna föreligger utanför nuvarande tätortsutbredning 
och kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping och koloniområde. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya järnvägen som ska knyta ihop Stockholm, Malmö 
och Göteborg får en station. Stationen kommer att placeras 
externt. När och om bebyggelsen sker är idag osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. Avser 
områden som redan är planlagda och ianspråktagna. Kan 
komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå mer 
markeffektivt nyttjande och mer blandning. 
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-
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-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar, 
Alandsryd och Helmershus.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande och transportintensiva verksamheter.
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade utvecklingsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny 
bebyggelse till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser centralt belägna områden som idag används till 
verksamheter som långsiktigt ska ges ny användning med 
blandad bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverket. 

Befintlig grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.

Fortsatt fritids- och friluftsområde

Fortsatt natur

Fortsatt natur med utökad användning

Fortsatt grönstruktur

Fortsatt sportområde

Fortsatt jordbruksmark

Fortsatt produktionsskog

Järnväg

Infartsväg

Väg

Komplettering av grönstråk

Planerad järnväg

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Avser parker och övriga grönytor inom nuvarande tätortsut-
bredning. 
Stadens grönytor ska vara sammankopplade i ett nätverk och 
uppfylla stadens invånares behov av olika ekosystemstjänster.

Avser områden och kopplingar som är viktiga för att uppnå 
och förstärka stadens gröna nätverk. När ny blandad 
bebyggelse planeras ska även ny grönstruktur planeras och 
när staden förtätas och omvandlas ökar betydelsen av 
stadens grönstruktur och gröna kopplingar. 

Avser diverse naturmiljöer inom fördjupningens avgränsning. 
Naturmiljöerna finns utanför nuvarande tätortsutbredning och 
kan i och med sin närhet till staden förväntas inneha såväl 
sociala som ekologiska värden.

Avser naturområden som försetts med en funktion. 
Exempelvis camping. 

Avser naturområde med en hög grad av tillrättaläggande och 
service för att underlätta naturvistelse och rörelse. Exempelvis 
elljusspår, toalett och parkeringsplats.

Avser större sportanläggningar. Anläggningen riktar sig till 
både kommunens och stadens invånare. 

Avser brukningsvärd jordbruksmark inom fördjupningens 
avgränsning. Omfattar såväl åker som betesmark. Inom 
avgränsningen finns stora ytor med ur kommunperspektiv 
värdefull jordbruksmark som ska beaktas vid planering och 
endast i undantagsfall, för att tillgodose samhällsintresse om 
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
Av betydelse för livsmedelsförsörjning och ur ett landskaps-
bildsperspektiv.

Stora ytor inom avgränsningen täcks av skogsmark. Område-
na har i och med sin närhet till staden ett rekreativt värde. 

Avser större vägar. E4:an och Väg 27, samt Ljussevekaleden 
och Gröndalsleden. Dessa vägar ramar in Värnamo stad samt 
är viktiga infrastrukturella kopplingar till såväl övriga delar av 
kommunen och regionen som resten av Sverige.

Större väg som leder in i Värnamo stad. Vägens hela 
dragning visas som infartsväg i kartan. 

Kust- till kustbanan, samt NHJ-banan

Värnamo är en av de kommuner som vid anläggande av den 
framtida nya stambanan som ska knyta ihop Stockholm, 
Malmö och Göteborg får en station. Stationen kommer att 
placeras externt. När och om bebyggelsen sker är idag 
osäkert. 

Fortsatt byutveckling

Fortsatt verksamhets- och handelsområde

Fortsatt verksamhetsområde

Fortsatt stadskärna

Fortsatt centrumbildning

Förtätning

Omvandling

Fortsatt blandad bebyggelse
Avser bostäder i olika former och verksamheter som inte är 
transportintensiva eller störande för omgivningen. 

Kan komma att kompletteras eller omvandlas för att uppnå 
mer markeffektivt nyttjande och mer blandning. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teckenförklaring

Avser småskalig förtätning och utbyggnad av byar i Värnamo 
stads omland. Kompletteringar ska ske i enlighet med 
nuvarande bystruktur och efter rådande landskapsliga 
förutsättningar. Det är viktigt att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen. 
Byutveckling avser följande byar; Torp, Hjälshammar och 
Alandsryd.

Avser områden för verksamheter som inte är förenligt med 
bostadsändamål och som kräver skyddsavstånd. 

Avser omgivningsstörande verksamheter. Område är framför 
allt avsatt för ytkrävande verksamheter och transportintensiva 
verksamheter. 
Beroende på lokalisering i staden kan dessa kompletteras 
eller omvandlas.

Avser Värnamo stads centrum med blandad bebyggelse, hög 
koncentration av handel, service och tjänster. Stadskärnan 
ska vara den starkaste handelsplatsen och ny detaljhandel, 
dagligvaruhandel, diverse service, tjänster, café och restau-
ranger ska koncentreras till stadskärnan. 
Bebyggelsen inom stadens mest centrala lägen ska ha 
stadsmässiga kvalitéer och utformningen av gator, torg och 
parker ska ges särskild omsorg. Vid utveckling och förtätning 
av stadskärnan ska hänsyn tas till nuvarande stadsbild, 
formspråk, arkitektur och kulturvärden. 

Avser platser som utgör mindre handels- och servicenoder i 
staden med tyngdpunkt på offentlig verksamhet. 
Centrumbildningens huvudsakliga funktion är som mötesplats 
i staden. 

Avser ny bebyggelse inom nuvarande tätortutbredning och 
framför allt till stadskärnan, till utpekade förtätningsstråk och 
till övriga strategiska platser. Primärt lokaliseras ny bebyggel-
se till redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor. 
Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå en för området lämplig 
blandad bebyggelse, ökad attraktivitet, trygghet och närhet. 
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse, formspråk, arkitektur 
och kulturvärden. 

Avser områden som idag används till verksamheter, markan-
vändning som långsiktigt ska ges ny användning med blandad 
bebyggelse. Vid utveckling ska hänsyn tas till befintlig 
bebyggelse, arkitektur, kulturvärden. 

Sjukhus

Teknisk försörjning

-

-

Avser Värnamo sjukhus, länsdelssjukhus. Sjukhuset har en 
central roll i såväl Värnamo kommun som kringliggande 
kommuner. Sjukhuset är stadens största arbetsplats som 
tillsammans med godsleveranser, besökande med mera 
kräver väl fungerande infrastruktur.

Avser tekniska försörjningsanläggningar av större, allmän 
betydelse för Värnamo stads utveckling. Pålslunds renings-
verk, Ljusseveka drickvattenverk och ställverk. 

Grundskola
- Avser grundskolor i olika storlek och sammansättning, såväl 

låg- och mellanstadieskolor som högstadieskolor.
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Tema 1: Bebyggelseutveckling
En tät stad har många nyttor. Avstånden minskar, underlaget ökar för hållbara trafikslag och 
stadsnära natur-, jord- och skogsbruksmark kan bevaras. Förtätning och omvandling är viktiga verk-
tyg i ett tätare Värnamo, medan en ökad blandning av verksamheter, tjänster och upplåtelseformer 
innebär bättre möjligheter till möten mellan människor, samt en ökad trygghet. Befintliga kvaliteter 
kan säkras, medan nya skapas. 
  
För att ge plats för nya invånare finns även visst behov av utbyggnad. Den utbyggnad som sker för-
läggs i strategiska lägen för att tillskapa god tillgänglighet till hållbara trafikslag.

Befolkningsutvecklingens behov av bostäder och service
Befolkningsutvecklingen förväntas öka i Värnamo stad och kommunens prognoser, planer och 
visioner visar entydigt på detta. Behovet som planförslaget bedöms möjliggöra för är mellan 1 
500-2 000 nya bostäder och service motsvarande en befolkningsutvecklingen på drygt 3000 nya 
invånare.

Då planens huvudsakliga princip är att vi ska växa inifrån och ut - framförallt inom nuvarade tät-
ortutbredning betyder det att till stor del nya bostäder kommer lokaliseras till befintlig bebyggelse. 
Principen om förtätning kommer innebära ett ökat underlag och tryck på bland annat befintlig infra-
struktur och service. Detta kommer medföra att parallellt med ny bebyggelse att kapacitetshöjan-
de åtgärder på infrastruktur såsom VA-system och grönområden men även att ny service såsom 
förskola och skolor måste införlivas i befintlig bebyggelse.
Förtätnings- och omvandlingsprojekt innehåller ofta färre bostäder än rena utbyggnadsprojekt. De 
är även svåra att styra både avseende lokalisering och tid då de ofta är avhängda flera aktörer och 
då de ofta berör många allmänna intressen. 

För att uppskatta huruvida planförslaget i tillräcklig omfattning möjliggör för befolkningstillväxten 
och lite till görs en uppskattning kring ett antal förslag som planen tar upp. 

Möjlig utveckling av bostäder
Ny stadsdel
Stadens nya stadsdel föreslås placeras mellan kust- till kustbanan och väg 27. Stadsdelen kom-
mer växa fram successivt och påbörjas inom planperioden. Den nya stadsdelen bedöms möjlig-
göra för mellan 1 000-1 500 nya bostäder när den är färdigutbyggd. Utöver bostäder, skola och 
service i form av inomhusidrottsanläggningar. 

Bangårdsgatan
Mellan järnvägen och Bangårdgatan föreslås stadskärnan förtätas med ett antal kvarter. Förtät-
ningsprojektet bedöms kunna påbörjas under planperioden med en utbyggnad av något eller 
några kvarter, cirka 300 bostäder.

Silkesvägen 
Projektet är ett omvandlingsprojekt där verksamhetsområdet långsiktigt föreslås omvandlas till 
blandad bebyggelse. Projektet är avhängigt att verksamheter omlokaliseras. Projektet bedöms 
kunna inledas under planperioden för enstaka kvarter. Projektet bedöms även kunna omfatta en 
grundskolelokalisering. 

Helmershus
Projektet möjliggör idag och i nu pågående planer för cirka 180 nya bostäder och en förskola. 
Helmershus ska enligt planförslaget ses som en del av staden och det långsiktiga målet är att pro-
jektet ska utgöra en stadsdel till Värnamo med service och bostäder. Den nya stadsdelen bedöms 
totalt rymma cirka 300 bostäder. 

Byarna
Stadens byar utgörs av Alandsryd, Torp och Hjälshammar. Hjälshammar har två olika bebyggelse- 
typologier och därav olika kapacitet för kompletterande bebyggelse. I de tre lantliga typologierna 
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bedöms komplettering med omkring 10-20 bostäder per by som möjlig medan det för den del av 
Hjälshammar som redan idag har en högre exploateringsgrad bedöms ungefär det dubbla som 
möjligt. Totalt cirka 90 bostäder. 

Ekenhaga
Norr om befintligt bostadsområde i Ekenhaga bedöms exploateringskapaciteten till omkring 50-
100 bostäder. 

Stadskärnan
I stadskärnan bedöms att de flesta förtätningsprojekt kommer lokaliseras till. Exempelvis, kvarteret 
Kärleken, kvarteret Rudan, Myntgatan, Tre Liljor och kvarteret Spjutet och Höken. Vissa av pro-
jekten har på ett eller annat sett redan initierats och bedöms möjliga att genomföra fram till 2035. 
Sammantaget bedöms dessa projekt kunna generera mellan 800 och 1 100 nya bostäder.
 
I övrigt 
Utöver ovan nämnda möjliga utvecklingsprojekt möjliggör planförslaget en generell förtätning och 
omvandling av fastigheter utmed de tre utpekade utvecklingsstråken. Bedömningen av exploa-
teringskapaciteten här är svår att göra. Troligtvis kommer de flesta vara av mindre karaktär och 
exploateringsgraden lägre än vad som stadskärnan bedöms kunna hålla. Värt att omnämna är 
möjlig förtätning av flerfamiljsbostadsområden vid Rörstorp/Vråen, omvandling vid Expovägen, 
Jönköpingsvägen och kvarteret Sarven. 

Antalet bostäder i ovanstående bedömning uppgår till totalt cirka 3 390 bostäder inom planperi-
oden. Detta bedöms vara en rimlig siffra i förhållande både till den förväntade befolkningstillväx-
ten såväl som kommunens vision, i synnerhet med tanke på svårigheterna i att bedöma antalet 
tillkommande bostäder genom förtätning. Bedömningen är vidare att förslaget medger en variation 
och utblick för framtiden.

Blandad bebyggelse 

Förtätning
Förtätning avser bebyggelse inom nuvarande tätortsutbredning. Det handlar om att bebygga ytor 
med låg nyttjandegrad, eller som kan användas på mer yteffektiva sätt. Förtätning med blandad 
bebyggelse avser bostäder och verksamheter i olika former som inte är transportintensiva eller 
störande för omgivningen. 
 
Värnamo stad har goda förutsättningar för en ökad täthet och blandning. I stadskärnan föreslås 
förtätning i högre grad än i resten av staden. Här lämpar sig högre, tätare blandad bebyggelse 
än resten av staden, samt verksamheter i byggnadernas gatuplan. I stadskärnan lämpar sig inte 
förtätning med enbostadshus. 

Förtätning utanför stadskärnan bör främst ske i utvecklingsstråk. Förtätningen syftar till att ska-
pa blandad bebyggelse i stråken, med framförallt bostäder, men även viss andel verksamheter, 
service och tjänster. Den ökade tätheten och blandningen ökar underlaget för hållbara trafikslag. 
Befintliga kvaliteter så som grönstruktur och mötesplatser bibehålls i hög utsträckning. Utanför 
utvecklingsstråken eftersträvas inte en lika hög täthet som i stråken, men viss förtätning och kom-
plettering av bebyggelsen kan ske. Förtätningen utanför stråken avser främst bostäder. Generellt 
vid förtätning utanför stråk eftersträvas en större blandning av upplåtelseformer och bostadstyper. 
Såväl inom som utanför utvecklingsstråk förtätas stadens olika områden utifrån deras förutsätt-
ningar, nuvarande infrastruktur och bebyggelse. Alla förtätningsprojekt ska ske med beaktan av de 
negativa aspekter som en allt för långt dragen förtätning kan ge upphov till. Avvägningar ska göras 
i syfte att hitta rätt grad av förtätning för den specifika lokaliseringen och för Värnamo stad. Till 
planförslaget har ett underlag tagits fram,Rätt tätt för Värnamo 2020, där principen analyseras
utifrån Värnamo stads förutsättningar i syfte att vägleda kring frågan.
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Bangårdsgatan
Bangårdsgatan är mycket centralt belägen, och förtätning vid gatan kan bidra till att bättre koppla 
samman stadens två sidor och minimera de barriärer som järnvägen och höjdskillnaden utgör. Vi-
dare blir bebyggelsen en naturlig förlängning av centrum. Bebyggelsen bör innefatta en blandning 
av bostäder och verksamheter, med lokaler för verksamheter, tjänster och service i byggnadernas 
gatuplan. För att förtätning på platsen ska vara möjlig krävs att rangerverksamheten utlokaliseras. 
 
Omvandling
För att staden ska kunna byggas tätare finns i vissa fall behov av att omvandla verksamhetsom-
råden till mer hållbara, blandade stadsdelar. Centralt belägna verksamhetsområden som ligger 
i eller i relation till utvecklingsstråk utvecklas och omvandlas till områden med bostäder, service 
samt eventuellt handel och förses med goda hållbara kopplingar, såväl gällande kommunikationer 
som grönstruktur, till övriga staden. Vid omvandling ska hänsyn tas till befintlig bebyggelsestruktur, 
arkitektur och kulturvärden. 
 
För att omvandlingen ska vara möjlig kan omlokalisering av omgivningsstörande verksamheter 
krävas. Omlokaliseringen skapar plats för ny blandad bebyggelse. Verksamheter som inte är om-
givningsstörande eller ytkrävande omlokaliseras inte, utan blir istället del av den blandade stads-
bebyggelsen. Omvandling är en långsiktig process, och sker i samråd med fastighetsägare och 
verksamheter i området. I samband med att verksamheter utlokaliseras utvecklas området bit för 
bit, och omvandlas under en längre period. 
 
De nordöstra delarna av verksamhetsområdet kring Silkesvägen har god potential att omvandlas 
till mer blandad bebyggelse. Samma sak gäller för verksamhetsområdet kring  Malmövägen - 
Expovägen utefter järnvägen, där omvandling kring Rörstorpsstationen sker för att dra nytta av en 

Förtätning

Omvandling
Omvandling, utblick 2050 

Utbyggnad
Utbyggnad, utblick 2050

Bystruktur
Tätare bystruktur
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station i stadsbebyggelse. Med omvandling tillsammans med utbyggnad av mark söder om järnvä-
gen stärks underlag och arbetstillfällen för stadens behov, och Rörstorps station kan nyttjas av fler.
 
Andra omvandlingsprojekt ligger inom utvecklingsstråken, exempelvis kommunförrådet vid 
Nydalavägen samt området mellan Bangårdsgatan och järnvägsspåren i höjd med stationsområ-
det. 

Långsiktig bör de flesta av de centralt belägna verksamhetsområdena omvandlas men för vissa 
krävs att detta sker i ett längre perspektiv. Därav föreslås vissa omvandlingsområden utgöra en 
del av planförslagets utblick 2050.

Utbyggnad
För att Värnamo ska ha möjlighet att nå målet om befolkningsutveckling och för att kunna erbjuda 
olika former av boende krävs även viss utbyggnad och ny bebyggelse i stadens omland. 
En huvudsaklig utbyggnadsriktning pekas ut i planförslaget. Vidare finns två mindre utbyggnads-
riktningar. I nordväst kring Ekenhaga som föreslås utvecklas framförallt norrut med blandad bebyg-
gelse. Viss utbyggnad föreslås även i sydväst. Utbyggnaden här blir i första hand utmed väg 27:s 
södra del, en utbyggnad av industriområdet, men även viss komplettering av bostäder vid sjön 
Sörsjös norra strand.
 
Utbyggnadsriktning öster (ny stadsdel)
Utbyggnad österut sker i flera steg. Mellan kust- till kustbanan och väg 27 på båda sidor av 
Malmövägen föreslås en ny stadsdel växa fram. Utvecklingen kring och söder om Rörstorps 
station bör ske före andra utbyggnadsriktningar i staden, och bli ett tidigt steg i den eventuella 
utbyggnaden av staden öster om E4, som sker i samband med byggnation av den planerade nya 
stambanan och tågstationen. I den nya stadsdelen ges plats för bostäder, grundskola, fritidsan-
läggningar och en viss andel verksamheter i strategiska lägen i byggnadernas bottenplan.  
 
Stadsdelen skall gestaltas utifrån ett fokus på hållbara trafikslag, med blandad bebyggelse. 
Bebyggelsen ska komma så nära järnvägen som möjligt för att koppla samman de båda sidor-
na om järnvägen. Rörstorps station ska bli en trygg levande plats, med såväl verksamheter som 
bostäder och service. Exploateringsgraden längs med järnväg och vägar blir högre i syfte att 
skapa attraktiva, trygga livsmiljöer. Bebyggelsen syftar även till att minska bullernivån i området. 
I de sydvästra delarna av området blir exploateringsgraden lägre, med större tyngd på bostäder. 
De östra delarna ges högre exploateringsgrad och fritidsanläggningar lokaliseras i  anslutning till 
stationen. Parkeringsplatser och grönytor ska samutnyttjas. Vidare ska en pendlingsparkerings-
funktion tillskapas. Grönstrukturen behöver beaktas i området, speciellt Lagans strandområde 
samt koloniområde, grönområdet utmed E4:an och jordbruksmark i sydväst. I nordväst ska mark 
avsättas för dagvattenhantering.
 
Utmed östra sida av E4an från järnvägen i söder och upp mot Växjövägen sker under planperio-
den en utbyggnad av verksamhetsområde. För de norra delarna ska stadens östra utbyggnadsrikt-
ning beaktas och att verksamhetsområdet i dessa delar ska i ett långsiktigt perspektiv vara fören-
ligt med blandad bebyggelse.
 
Bebyggelsen öster om väg E4, kring ny station blir blandad med bostäder och verksamheter. Den-
na utveckling är beroende av byggnation av ny extern järnväg och tågstation. 
 
Sekundärt utvecklingsstråk 
Området utmed sjön Vidösterns västra strand är en attraktiv boendeplats. Både kommunala och 
privata planer pågår i området och har pågått under en längre tid. Det är kommunens mål att styra 
utvecklingen för att denna i framtiden ska utgöra en stadsdel till Värnamo. För att ge pågående 
utveckling ett tydligare sammanhang med staden och styra utvecklingen mot en hållbar utveckling 
i tätortens rand betecknas området som ett sekundärt utvecklingsstråk. I framtiden kan stråket 
antingen kopplas samman med en västlig eller nordlig koppling till staden. 
Utvecklingen kring Helmershus ska redan idag ses som en del av staden och den byggnation som 
kommer ske här ska vara blandad och möjliggöra för olika boendeformer samt viss service. 
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Utvecklingsstråkets koppling till staden är viktig och då bebyggelsen bedöms finnas inom ett cykel-
avstånd från staden ska cykelvägen på den före detta banvallen beaktas i vidare planering i syfte 
att den ska utgöra det mest naturliga trafikvalet vid resor till Värnamo. Området ner mot Åminne 
har sedan en tid varit utbyggt med kommunalt vatten och avlopp vilket motiverar en vidare utbygg-
nad.  

Förutom redan detaljplanelagda områden vid Helmershus finns även flera mindre bebyggelsegrup-
per söderut. Även dessa utgör en del av det sekundära stråket då det är viktigt att dessa ges ett 
sammanhang till utvecklingen i Helmershus. Vid Örtebro och vid Helmershus föreslå bebyggelse 
komma närmre strandlinjen för att öka tillgängligheten till stranden. 

Bebyggelse i omlandet
Värnamo stads utveckling berör även stadens omland. Omlandet -omkring 3 kilometer från tätorts-
gränsen är starkt påverkat av Värnamo stads utveckling. Avståndet är satt i kommunens kom-
munomfattande översiktsplan vilket medför att omlandet inte sammanfaller med denna fördjupade 
översiktsplans avgränsning. Stadens påverkan bedöms sträcka sig något längre. 

Byutveckling
Utanför Värnamo stads nuvarande tätortutbredning, föreslås två slags bebyggelseutveckling. För 
befintliga områden med bystruktur; Alandsryd, Torp och delar av Hjälshammar sker småskalig 
komplettering av nuvarande bebyggelse. Kompletteringar sker i enlighet med nuvarande bystruk-
tur och efter rådande landskapsliga förutsättningar. Då bevarandevärdet för jord- och skogsbruk-
smark är högt krävs att utvecklingen är förenlig med jord- och skogsbruksnäring i aktuellt område.
 
Utmed både Vidösterns östra och västra strand inom avgränsade områden föreslås även bebyg-
gelseutveckling tillkomma och utvecklas av mer samlad och tät karaktär. 
 
Fritidshus
Storleken på fritidshus inom området för planförslaget föreslås begränsas till 80 kvm. Detta för 
att kommunen ska kunna försäkra sig om att fritidshus inte används som bostadshus. Byggnader 
över 80 kvm räknas som året runt-boende. 
 
Bostäder för alla
En ökad blandning av bostadsbeståndet i staden har många nyttor. Då bostadsbehovet ser olika 
ut för olika grupper samt i olika skeden i livet ska det i Värnamo stad finnas bostäder som passar 
allas behov. En större blandning av upplåtelseformer och bostadstyper skapar förutsättningar för 
en mer socialt blandad, integrerad stad. Samtidigt kan sociala skillnader förstärkas om förtätning-
en inte sker i linje med respektive områdes specifika behov. Åtgärder behöver därmed vidtas för 
att sociala skillnader inte ska förstärkas vid förtätning. Vråen, Rörstorp, kvarteret Doktorn och delar 
av kvarteret Kärleken är områden med en större andel socioekonomiskt utsatta. För att i den mån 
det går motverka gentrifiering (standard- och hyreshöjning som kan innebära att boende inte har 
råd att bo kvar) krävs att förtätningen sker varsamt. Åtgärder behöver vidtas för att sociala skill-
nader inte ska förstärkas vid förtätning. Nämnda områden bör förtätas med mindre lägenhetshus 
och parhus såväl som radhus. Enbart förtätning kan inte lösa problem med segregation. Det krävs 
även mjuka/sociala åtgärder. Förtätningen kan dock minska den fysiska upplevelsen av segrega-
tion, samt skapa bättre förutsättningar för de mjuka åtgärderna.
 
Småhusområden som Amerika och Ekenhaga, som är belägna i tätortens ytterkanter, har en hög 
andel socioekonomiskt starka invånare, och är samtidigt mycket homogena områden, där en 
förtätning kan innebära en större social blandning och ett större underlag för hållbara trafikslag. I 
småhusområden lämpar sig förtätning med flerbostadshus.

Goda boendemiljöer
I den täta staden blir tillgången till friyta av stor vikt. Vid exploatering i stråk krävs att en hög täthet 
balanseras med friytor. Friyta och offentliga miljöer fyller olika funktioner. Friyta är direkt kopplad till 
bebyggelsen på respektive fastighet eller kvarter. Offentliga miljöer utanför utvecklingsstråken blir 
viktiga att upprätthålla i de fall offentliga miljöer inom utvecklingsstråken behöver exploateras för 
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en ökad täthet. 
 

Näringsliv, handel och service 
Värnamo stad ska förbli attraktiv för såväl företagsetablering som handel. För att detta ska vara 
möjligt krävs bland annat att stadskärnan förstärks och utvecklas, medan omgivningsstörande 
verksamheter som placeras i externa verksamhetsområden kan gynnas av den klustring som 
uppstår där.
 
Verksamhetsområden
Då en blandad bebyggelse samt förtätning eftersträvas krävs att vissa av de centralt belägna verk-
samhetsområdena omvandlas. Områden som är mer externt belägna, exempelvis Vitarör, Bredas-
ten och Margretelund, kommer att fungera som verksamhetsområden även i fortsättningen. 

Det finns behov av fler ytor för verksamheter i staden, varför kommunen avser att anlägga verk-
samhetsområde norr om Högalund, öster om E4. Den verksamhetsbebyggelse som sker i området 
ska vara förenlig med framtida stadsbebyggelse i utvecklingsstråket och den eventuella etablering-
en av ny stambana och järnvägsstation. I framtiden ska delar av området kunna förtätas med mer 
blandad bebyggelse. Förutom detta verksamhetsområdet föreslås Vitarör och Sörsjö verksamhets-
områden att utvecklas under planperioden. 
 
Handel
För att Värnamobor såväl som boende i kringliggande kommuner ska fortsätta att se Värnamo 
stad som en attraktiv stadskärna behöver nya handelsetableringar koncentreras till stadens cen-
trala delar, i samband med förtätning. Tyngdpunkten ska ligga på stadskärnan, som ska stärkas 
och göras mer konkurrenskraftig mot existerande externhandel. Här ska även finnas goda möj-
ligheter till tjänster och service, som blir mer och mer viktiga i dagens samhälle. Handel sker i 
allt högre grad på internet, vilket innebär att stadskärnan och centrum behöver se en ökad andel 
service- och tjänstebaserade verksamheter för att vara attraktiv även i framtiden. Restauranger, 
kaféer och tjänster spelar en allt större roll i dagens samhälle, vilket blir tydligt även i Värnamo 
stad. Sällansköps- och dagligvaruhandel har dock fortsatt en viktig roll i stadskärnan. Eftersom 
blandad bebyggelse sker över stora delar av staden, främst i utvecklingsstråken, kan viss handel 
även förekomma på fler platser, exempelvis vid Malmövägen, där Söderport och Kärnan är lokali-
serade, samt även till viss del i stadsdelar med tätare och mer blandad bebyggelse.  
 
Verksamheter i blandad bebyggelse
Verksamheter i den blandade staden avser icke 
omgivningsstörande verksamheter som handel, tjänster och service. Verksamheterna bör inte vara 
transportintensiva. Vid förtätning av stadskärnan bör möjligheter finnas till verksamheter i bygg-
nadernas gatuplan. Genom att gatuplan görs högre än övriga våningar möjliggörs tillskapande av 
verksamheter. Den högsta koncentrationen av verksamheter ska finnas i stadskärnan, och därmed 
är det av vikt att verksamheter som uppkommer i områden som Rörstorps station, Silkesvägen och 
den potentiella nya stadsdelen öster om E4 inte sker i en mängd som kan utarma stadskärnan. I 
strategiska noder, exempelvis kring Rörstorps station och Värnamo station, premieras verksamhe-
ter om service- och tjänstenäringar.
 
Volymhandel
De områden för handel som idag finns i externa lägen, exempelvis Bredasten och Högalund, ska 
utvecklas och bevaras. Även delar av Hornaryds verksamhetsområde samt litet område vid Mar-
gretelund utvecklas för mindre störande verksamheter men även för lämpade handelsverksamhe-
ter. 

Även de halvexterna handelsområdena som idag finns inom tätortsutbredningen, exempelvis  
Söderport, ska finnas kvar men vidareutvecklas och förtätas i syfte att i större grad utgöra en blan-
dad bebyggelse.

Norr om Högalund utmed väg E4:s östra sida föreslås ett nytt område för mindre störande verk-

444



26

samheter och handelsetableringar. Vid utbyggnad av detta område ska beaktas att befintliga 
verksamheter i stadskärnans inte påverkas negativt av nya etableringar samt att tillgängligheten till 
området är god även för den del av befolkningen som inte är bilburen. 
 
Kontorslokaler
Kontorslokaler bör främst lokaliseras till stadskärnan, samt till stadens kommunikationsnoder. En 
högre täthet av kontorslokaler i de centrala delarna av staden innebär potential för kunskapsutbyte 
och möjlighet till resursdelning, samt fler människor i rörelse som kan nyttja dess verksamheter 
och tjänster. Även i utvecklingsstråk kan viss kontorsverksamhet lokaliseras, men den främsta 
verksamheten bör finnas i stadskärnan och i kommunikationsnoder. 

Lokalisering av hållbara tankställen
Det pågår en snabb utveckling av nya bränslen som biogas och vätgas. För att möta nya behov för 
både personbilar och tunga fordon finns det behov av att omdana befintliga tankställen och lokali-
sera nya tankställen. Även laddning av eldrivna fordon kommer sannolikt utvecklas starkt. För att 
intressenter för detta ska kunna utveckla sin verksamhet pekar planen ut fyra ungefärliga lokalise-
ringar där kommunen ställer sig bakom etablering av tankställen för förnyelsebara bränslen. Bland 
annat ska följande frågeställningar ligga till grund för etablering av dessa verksamheter,

• Logistisk fördelaktig lokalisering, då det skulle kunna gynna en överflyttning från fossilbasera-
de drivmedel

• Möjlighet att samlokalisera med befintlig tankstation eller logistikverksamhet 
• Eventuella risker som hanteringen av de nya bränslen för med sig för omgivningen.

Besöksnäring
Värnamo stads besöksnäring stärks genom att stadens besöksintensiva målpunkter tydligare knyts 
samman med hållbara trafikslag. Natur- och friluftsområden som Borgen, Apladalen och Prostsjön 
tillgängliggörs med gång-, cykel- och kollektivtrafik för boende i hela staden. Ett större fokus på 
hållbara trafikslag innebär att fler har möjlighet att besöka platserna. Även målpunkter som Gum-
mifabriken, Vandalorum och Bruno Mathsson center ska lätt kunna nås med hållbara trafikslag.
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Ställningstaganden bebyggelseutveckling
Förtätning, omvandling, utbyggnad
Förtätning i staden ska medverka till att skapa en blandning av bostadstyper.

Förtätning förläggs i första hand i stadens utvecklingsstråk. Vid förtätning och omvandling i utveck-
lingsstråk, bör exploateringsgraden på tillkommande bebyggelse vara högre än nuvarande bebyg-
gelse. 

Kommunen ska verka för att rangerverksamheten utlokaliseras för att frigöra området för förtätning 
med blandad bebyggelse vid Bangårdsgatan.

Verksamhetsområdet vid Silkesvägens nordöstra delar, området kring Rörstorps station omvand-
las till blandad bebyggelse genom att kommunen verkar för att omlokalisera verksamheter.

Söder om kust- till kustbanan, öster och väster om Malmövägen, lokaliseras stadens nya stadsdel 
med plats för bostäder, verksamheter, service och fritidsanläggningar. 
 
Utbyggnad av staden sker i förlängningen av utvecklingsstråk. Utbyggnad österut sker när kom-
munen kan försäkra sig om att anläggande av ny stambana sker. 

Alandsryd, Torp och delar av Hjälshammar ska behålla sin bystruktur och landsbygdskaraktär 
genom begränsad komplettering med småskalig bebyggelse.
 
Utmed Vidöstern västra strand pekas ett sekundärt utvecklingsstråk ut. Utvecklingen vid Helmers-
hus ska ses som en del av Värnamo stad med en högre täthet och blandad bebyggelse. Utveck-
lingen inom stråket ska beakta; befintlig bebyggelse, närhet till infrastruktur som bidrar till och 
möjliggör hållbart resande, platsens fortsatta tillgänglighet till strandlinjen, samt de landskapsmäs-
siga förhållandena på platsen. 

Storleken på fritidshus inom området för planförslaget begränsas till 80 kvm.

Näringsliv, handel och service
Vid utbyggnad, omvandling och förtätning utanför stadskärnan bör tillkommande verksamheter i 
den blandade bebyggelsen ske i en omfattning och typ som inte utarmar stadskärnan. Verksam-
heterna ska syfta till att levandegöra området, inte ersätta stadskärnan. 
 
Vid utveckling av verksamhetsområden bör exploateringsgraden hållas till runt 0,5.
 
Kommunen ska verka för att utlokalisera verksamheter som inte är förenliga med blandad bebyg-
gelse till ett av stadens verksamhetsområden.

Kommunen ska ta fram en strategi för att hantera omvandling av centralt belägna verksamhetsom-
råden som kommer innebära att vissa verksamheter långsiktigt kommer att behöva utlokaliseras. 
Strategin ska vara långsiktig och peka på hur kommunen ska verka för utvecklingen och peka ut 
ansvar. 

Ställningstaganden i Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
3.1.1 Ställningstaganden Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling (s. 28-31)
- Planering
- Bebyggelseutveckling tätort
- Bebyggelseutveckling landsbygd

6.3.1 Ställningstaganden Plats för och näring till näringslivet (s. 130)
- Tillverknings-, kunskaps- och tjänstenäringar
- Handel
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Tema 2: Arkitektur, kultur och kulturmiljövärden
Värnamos kulturella arv ska förvaltas för att kunna nyttjas och uppskattas av nuvarande 
såväl som framtida invånare. Att utgå ifrån stadens historia, kultur och karaktär innebär att 
stadens identitet bevaras och stärks. Värnamo stads bebyggelseidentitet ska  utvecklas 
genom att arkitekturen ges en tydlig roll i stadens utveckling. 

Arkitektur
I Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad formuleras fem stadsbyggnadsprinciper. Dessa är Blan-
dad stad, Tätt och sammanhållet, Attraktiva mötesplatser, Grön-blå stad och Hållbart resande. 
Principerna fungerar som vägledning i utveckling av Värnamo stad, och hanterar utformningen av  
stadens fysiska miljöer, såväl byggnader som utrymmet mellan dem. Arkitektur är formandet av 
hela den byggda miljön - bebyggelse, stadsrum och parker- och är en viktig del av Värnamo stad 
och dess identitet. I staden finns en stor blandning av arkitektoniska uttryck, typologier och kvar-
tersstrukturer. Småhusområden som Östermalm och Amerika samsas med mer storskaliga områ-
den som Vråen, Kvarteret Doktorn och Rörstorp. Nybyggda kvarter som Städet och Bautastenen 
angränsar till såväl sekelskiftesbebyggelse som byggnader i funktionalistisk stil. Fasadmaterial och 
gatubredder vittnar om olika ideal och epoker staden upplevt och formats av. Kort sagt är bland-
ningen av uttryck, material och karaktärer vad som definierar Värnamo stads arkitektur. 
 
Att låta staden och dess uttryck utvecklas innebär inte att dess identitet eller berättelse försvinner. 
Genom kloka övervägningar kan identiteten bibehållas och till och med förstärkas när staden ut-
vecklas. Ett bra exempel på hur vi tar vara på existerande värden när staden utvecklas är 
Gummifabriken. Under 1900-talet var fabriken en viktig arbetsplats för många av stadens invåna-
re. Med tiden har dess funktion som fabrik försvunnit, men byggnadens läge, karaktär och historia 
finns kvar. Gummifabriken är idag en kulturell nod i staden, en mötesplats för såväl privata som  
offentliga sammankomster och ett centrum för kunskapsgenerering och innovation. Byggnaden 
har behållit sin karaktär som fabriksbyggnad när dess användning utvecklats för att passa samti-
dens behov och nyttja dess läge. Genom att utnyttja nuvarande strukturer, inspireras av dem och 
använda dem på nya sätt kan stadens identitet bibehållas och stärkas när den utvecklas. Detta ger 
mervärde och attraktionskraft för medborgares välmående såväl som för turistnäringen. 
 
Samtidigt är områdeskaraktär identitetsskapande på stadsdelsnivå. Att vid gestaltning inspireras 
av närliggande bebyggelse, såväl material som form, stärker områdets karaktär och bibehåller 
dess identitet. Att skapa enhetlighet bidrar till trivsamma miljöer som besökare vill värna om. Vå-
ningsantal och byggnadsvolym blir ett sätt att skapa nya uttryck och variation i områden som har 
en stark identitet, medan karaktären samtidigt bibehålls genom materialval. Genom goda avväg-
ningar kan dock blandning av uttryck även på en områdesnivå stärka platsens identitet. 
 
Arkitekturpolicy
Värnamo kommun saknar idag arkitekturpolicy som formulerar lokal arkitekturpolitik. Behovet finns 
för en tydlig uttalad vilja att främja god arkitektur. Arkitektur, form och design bör syfta till att bidra 
till ett mer hållbart samhälle, där såväl bebyggelse som offentliga miljöer utformas för att vara 
inkluderande för stadens invånare, samt i syfte att bidra till stadens ekologiska hållbarhet. 
 
Syftet med en arkitekturpolicy är att formulera de värden arkitekturen i staden ska bidra till, och att 
formulera frågor som fungerar som verktyg för planering och genomförande. Vidare syftar den till 
att formulera strategier för hur kommunen ska arbeta, vilka verktyg kommunen har att nyttja, och 
hur kommunen kan påverka genom sin arbetsprocess. Arkitektur såväl som väl utformade livs-
miljöer kan bidra till ett mer hållbart samhälle, där fler människor trivs och mår bra, och genom en  
arkitekturpolicy kan kommunen tydligare skapa en enhetlig bild kring hur dess verksamhet arbetar, 
och ökar möjligheterna för kommunala organisationer att arbeta i en samlad riktning.
 
Gestaltade livsmiljöer
Staden består av mer än bara bebyggelse. Mellanrummen mellan byggnaderna, exempelvis gator 
och torg, är viktiga platser för människor att mötas. Stadens gator och torg ska utformas med 
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människan i fokus. Gator och torg som görs attraktiva för människor att röra sig och vistas på 
upplevs ofta tryggare, då fler människor finns i rörelse på platsen. Centrala gator och torg kopplar 
väl an till verksamheter och har fler människor i rörelse än mer perifera gator och torg, som även 
de behöver vara trygga och säkra. 

Stadens gestaltade livsmiljöer utgör både grönytor, torg och gaturum som ska kunna nyttjas av 
och vara attraktiva för såväl olika åldersgrupper som socioekonomiska och etniska grupper, vilket 
innebär potential till fler möten grupper emellan. Mötesplatser och livsmiljöer utformas eller utveck-
las för att bli mer attraktiva och välanvända under många av dygnets timmar.
 
Den täta, sammanhållna och blandade staden ger människor möjlighet att nyttja fler av stadens 
offentliga platser, och innebär samtidigt ett större behov av väl utformade, trygga, mångsidiga och 
tillgängliga mötesplatser och livsmiljöer med god tillgång till kollektivtrafik, samt goda möjligheter 
för gång- och cykelresor till och från platsen. Befintliga mötesplatser i mer segregerade områden 
utvecklas för att bli mer attraktiva för hela staden vilket även innebär möjligheter till fler möten mel-
lan olika grupper. I samband med förtätning och omvandling skapas nya, trygga och mångsidiga 
livsmiljöer. Stadens miljöer bör gestaltas för att vara inbjudande och tillgängliga för alla. 
Kommunen ställer sig positiv till att involvera medborgaren/användaren av platsen vid utveckling 
av stadens mötesplatser, för att bidra till en mer inkluderande stadsutveckling och för att stadens 
gestaltade livsrum ska utformas såväl med dess invånare i åtanke som av dem. Platsens identitet 
och historia kan därmed tydligare fångas upp i dess utformning.
 

Kultur

Tillgång till kultur
Stadens kulturella noder är av stor vikt för dess livsmiljöer och attraktivitet. Gummifabriken, 
Vandalorum och Apladalen bidrar alla med varierat innehåll och användning, och tillför flera viktiga 
kulturella värden till staden. Vandalorums roll som regionalt centrum för konst och designkultur 
stärks successivt, medan det nya stadsbiblioteket i Gummifabriken har inneburit en centralisering 
av och ett rejält uppsving för Värnamo stads biblioteksverksamhet. 
 
Det är av vikt att stadens kulturella byggnader och platser är tillgängliga och väl kopplade till 
stadens huvudstråk. I och med att Apladalens entré utvecklas får parken en tydligare ingång och 
koppling mot staden. Apladalen bör vidareutvecklas till en naturlig plats för lokal historia för Värna-
mo och Värnamo kommun såväl som för sydvästra Småland.  

Konst i staden 
Konsten i staden speglar kulturen i samhället och dess människor, och blir en viktig del i ett områ-
des identitet. I samband med ny bebyggelse, förtätning, och omvandling av verksamhetsområden 
till mer blandad bebyggelse bör kommunen i ett tidigt skede verka för att införa tillfälliga såväl 
som permanenta konstverk, samt platser för aktivitet som riktar sig till en bred målgrupp. Detta 
i syfte att i ett tidigt skede aktivera platsen och skapa rörelse i området. Syftet är att berika sta-
dens offentliga miljöer med kvalitativt innehåll och förstärka attraktiviteten för befintliga såväl som 
planerade nya mötesplatser och rörelseleder. Vidare bör den offentliga konsten utformas så att 
människor kan interagera med den. Värnamo kommun tillämpar enprocentsregeln, vilket innebär 
att en procent av budgeten vid all ny-, om- och tillbyggnad går till konst. 
 
Konstprojektet Bänkarnas stad syftar till att förstärka Värnamos identitet som design-, konst- och 
möbelstad. Utmed Laganstråket placeras konstnärligt utformade, hållbara och inkluderande bän-
kar. Miljön längs med Laganstråket blir mer attraktiv och konstnärligt utformad. Samtidigt skapa 
bättre förutsättningar för friluftsliv utmed promenadrundan, som även ska knytas ihop med prome-
naden till Vandalorum.

Kulturmiljövärden
Kulturmiljöer och kulturarv utgör en viktig resurs. Den visar på en kontinuitet och ger en känsla 
av tillhörighet och samband för alla människor. Det ger värdefulla perspektiv och förståelse för 
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samhällsutvecklingen och är även en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekreation, 
friluftsliv, turism- och besöksnäring.

Kulturmiljöerna i Värnamo stad med omland har en stor spännvidd, belägen i en gammal kul-
turbygd som är rik på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. De äldsta spåren utgörs av 
boplatser och gravar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. På landsbygden finns även 
välbevarade äldre strukturer av byar, byggnader och vägar med rötter i det äldre agrara kulturland-
skapet. Här finns ett välbevarat kulturlandskap med hagmark och odlingsmark samt kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelsemiljöer och kommunikationsleder. 

Kontinuiteten i stadsbilden visas genom bevarade byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800-ta-
lets handels- och järnvägsorter, tingsplatser och sockencentra. Här finns även ett kulturarv med 
trafikstrukturer, byggnader och kvarter i modernistisk och funktionalistisk stil med en hög kulturhis-
torisk och arkitektonisk kvalitet. 

Kulturmiljön och kulturarvet tillhör alla, det är därför viktigt att skydda, vårda, informera och stärka 
tillgängligheten till våra kulturmiljöer, så att nutida och kommande generationer kan förstå och upp-
leva det historiska kulturarvet. Vi har alltså alla ett gemensamt ansvar för kulturmiljön, att bevara 
och informera till kommande generationer. 

Under 2017 tog kommunen fram Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun, som bland annat syftar 
till att användas som stöd i frågor om kulturmiljöer, fastställa strategier  för att bevara, utveckla och 
förmedla kulturmiljön.

Värdefulla kulturmiljöer
Följande miljöer anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Vid planläggning är det av vikt att 
områdets karaktär, skala, struktur eller bebyggelse tas i beaktning. I samband med planläggning 
bör dock antikvarisk kompetens kontaktas oavsett om planområdet är beläget i något av dessa 
områden eller i resten av staden. Områdena illustreras i kartan på nästa sida.

1. Törnskatevägen
Villabebyggelsen kring Törnskatevägen uppkom sent 1970-tal enligt ett program som Atrio 
arkitektkontor utvecklat. Alla byggnader är gestaltade av Stig Axell vid Atrio. Husen är grupperade 
kring huvudgatan. Den originella planstrukturen är bevarandevärd. 
 
2. Svartkråkevägen
Bebyggelsen kring Svartkråkevägen planlades 1979 och uppfördes omkring 1980 av Anjo 
Byggnads med enhetlig bebyggelse i tre olika hustyper. Bebyggelsen är uppförd med 1970-talets 
energikris i minnet, vilket tagit sig uttryck i byggnadernas utformning. Kvarteren representerar 
intensiv utbyggnad av bostäder från 1970-talets slut i det nyetablerade området Vråen. Ur bebyg-
gelsemönster- och plansynpunkt är småhusbebyggelsen kring Svartkråkevägen bevarandevärd. 
 
3. Vråens centrum 
Stadsdelen Vråen omfattar en blandad bebyggelse, uppförd och utbyggd under 1970-talet. Vid 
Vråens centrum finns byggnader med kulturhistoriska värden. Mariakyrkan är skyddad enligt kul-
turmiljölagen, medan övrig bebyggelse kring torget är gestaltad av Atrio arkitekter 1976. 
Bebyggelsen är enhetlig och knyter an till Mariakyrkans församlingslokaler. Planstrukturen och 
bebyggelsemönstret är viktiga att bevara i sin helhet. 
 
4. Kvarteren Hammaren och Malmen 
Flerbostadskvarteren Hammaren och Malmen är uppförda under 1950-talet, ritade av Erik och 
Henry Andersson i Helsingborg. Planstrukturen och bebyggelsemönstret är viktiga att bevara i sin 
helhet. 
 
5. Norra kyrkogården
Den norra begravningsplatsen anlades 1905, på mark som då var belägen utanför samhället. 
Begravningsplatsen har under 1900-talets andra hälft utvidgats ett flertal gånger, där varje utvidg-
ning har sin speciella karaktär. I området finns den så kallade Kaplansbostaden och prästgården. 
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Värdefulla kulturmiljöer 
inom tätorten

Värdefulla kulturmiljöer 
i ytterområdet

Kartan visar värdefulla kulturmiljöer i och kring Värnamo stad. Kulturmiljöer i tätorten innefattar 
främst bebyggelse, medan kulturmiljöer i ytterområdet framförallt innefattar fornlämningar och 
agrara kulturlandskap. 

Platsen skyddas enligt Kulturmiljölagen. Eventuella förändringar vid sidan om underhåll är till-
ståndspliktigt. 

6. Enehagsområdet
Enehagsområdet är ett sammanhållet institutionsområde med ett flertal av stadens skolor inom oli-
ka stadier. Finnvedens gymnasium intar en arkitektonisk särställning i området. De kulturhistoriska 
värdena i området är framförallt knutna till de enskilda byggnadernas gestaltning. 
 
7. Blomstervägen
Den första storskaliga exploateringen i området Rörstorp skedde kring Blomstervägen omkring 
1960. De norra delarna av området domineras av något yngre byggnader från 1970-talet. Flera 
arkitekter och husföretag låg bakom gestaltningen av småhusbebyggelsen kring Blomstervägen, 
exempelvis Ludvig Seda, Bertil Carlsson och Myresjöhus. Bebyggelsen är relativt enhetlig, med 
ett grenverk av sidogator på bägge sidor av Blomstervägen. Området ses som intressant ur såväl 
plan- som bebyggelsesynpunkt. 
 
8. Östermalm
Bebyggelsen i området är ett uttryck för stadens tillväxt under 1900-talet fram till 1970-talet, där 
småhusbebyggelse ofta eftersträvades i de yttre områdena. Områdets planstruktur och bebyggel-
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semönster är i delar traditionell rutnätsplan, samt i söder mer sentida, organiskt svängda former. 
Bostadshusen är fristående, oftast för en till tre familjer. Planstruktur och bebyggelsemönster är 
viktiga att bevara i sin helhet. De flesta byggnader saknar kulturhistoriskt värde. 
9. Apladalen
Apladalen är ett välkänt friluftsmuseum. Byggnader som flyttats ut sitt ursprungliga sammanhang 
förlorar alltid en del av sitt kulturhistoriska värde, men sammantaget är Apladalen ett kultur-his-
toriskt värdefullt friluftsmuseum. Sedan 1920-talet har Apladalen varit friluftsmuseum. Området 
är en viktig plats för lokal historia för Värnamo och Värnamo kommun i första hand men även för 
Sydvästra Småland. Den öppna naturen, den äldre bebyggelsen med deras fria läge samt övriga 
anläggningar i naturen är betydelsefulla karaktärsdrag för det kulturhistoriska värdet. Området 
klassas som känsligt, och särskilda insatser kommer krävas. Bebyggelsemiljön tål inga större 
förändringar som avviker från den museala karaktären. 
 
10. Karlsdal
I området finns även ett antal byggnader med kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är låg, en till två 
och en halv våningars höjd. Planstrukturen utgår ifrån ett mindre rutnät i norr, och en mer organisk 
struktur i söder, som följer järnvägen och Lagans svängda former. Relationen mellan bebyggels-
en och grönstrukturen i området är ett för det kulturhistoriska värdet betydelsefullt karaktärsdrag. 
Planstruktur och bebyggelsemönster är viktiga att bevara i sin helhet. 
 
11. Mosslegatan
Bebyggelsen längs Mosslegatan etablerades innan området tillfördes staden, i huvudsak från 
1920-talet och framåt. Området består främst av villor och mindre flerbostadshus, i en och en 
halv till två våningar. Värden är i huvudsak knutna till strukturen och volymerna i den kvarvarande 
bostadsbebyggelsen från 1920-1940-talen. 
 
12. Mosslelund
Mosslelund är ett sammanhållet och enhetligt planerat område med villor och parhus, ritat av 
arkitekt Tomas Svensson för Atrio arkitektkontor i Jönköping 1972. I området finns torgliknande 
platsbildningar. Kulturhistoriska värden finns då området är ett exempel på områdesbebyggelse 
från 1960-och 1970-tal. Hänsyn ska tas till skalan på bebyggelsen samt struktur. 
 
13. Småstugeområdet, söder om Halmstadsvägen 
Särskild hänsyn ska tas till struktur, plan och bebyggelseskala i området. Hänsyn ska även tas till 
skalan på den småskaliga industrimiljön i väst.

14. Klevaliden
Längs Klevaliden finns bevarad småskalig förstadsbebyggelse från 1800-talet. Området karaktäri-
seras av tätt liggande bostadshus på små oregelbundna tomter. Klevaliden kräver med sin små-
skaliga och täta struktur särskild hänsyn för att inte de kulturhistoriska värdena ska urholkas. Även 
närområdet med Pustakulle och utblickarna därifrån ska tas i beaktning då dessa kan påverkas 
vid exploatering i Klevaliden. Norr om Viadukten ligger byggnaden Åkesberga. Det finns spår från 
bebyggelse mellan Åkesberga och Klevaliden. 

15. Solbacken
I det kuperade området närmast järnvägen följer gatunätet naturen, dels genom äldre väg-drag-
ningar, dels knutet till stadsplanen från 1920-talet. Här ska varsamhet vidtas i relation till planstruk-
turen. I respektive delområde i området är det väsentligt att förhålla sig till skalan och uttrycket i 
bebyggelsen. 

16. Gröna brinken
Det sluttande området innebär vyer över stora delar av staden. Vyerna ska bevaras. 
 
17. Högaloft
Det storskaliga området ritades av arkitekt Tore Moxess och uppfördes 1957-1957. Skala och 
uttryck på bebyggelsen ska tas i beaktning. 
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18. Folkets park
Folkets park är en välbevarad folkpark som öppnade 1914. Bebyggelsen om exempelvis dansba-
na friluftsteater tillkom fram till 1940-talet. Skala och uttryck ska tas i beaktning. I övrigt är behovet 
av hänsyn är främst knutet till bebyggelsen.
19. Hornaryd
Hänsyn ska tas till bostadsbebyggelsens skala. 
 
20. Kvarteren Munken och Biskopen
Bebyggelsen i Munken består av kedjehus i ett plan, medan bebyggelsen i Biskopen består av 
snedställda kedjehus i två våningar. Planen och husen ritades under tidigt 1960-tal av Bent Jörgen 
Jörgensen. Skala och uttryck på bebyggelsen ska tas i beaktning. 
 
21. Åbrinken, Ljusseveka
Området präglas av småhus. Särskild hänsyn ska tas till skalan på bebyggelsen.
 
22. Jönköpingsvägens sträckning
Jönköpingsvägens ursprungliga vägsträckning finns kvar idag och ska bevaras.
 
23. Kvarteren Valrossen och Sälen
Värnamo Gummifabrik lät uppföra kvarteren som personalbostäder i anslutning till den kvarva-
rande fabriken. Bostadshusen ritades av Aktiebolag Småhusbyrån i Malmö, och stod klara 1962. 
Hänsyn ska tas till bebyggelsens skala. 

24. Västhorja gård
Flera äldre gårdar finns i området kring Rusthållarevägen. Området kräver hänsyn knutet till äldre 
kvarvarande byggnader och strukturer samt kringliggande kulturlandskap. 
 
Kulturmiljö i stadens ytterområden
I områden med bystruktur (Alandsryd, Torp och Hjälshammar) ska hänsyn tas till den äldre 
vägsträckningen i respektive område, samt äldre bebyggelse, hagmark och odlingsmark med forn-
lämningar, gravfält samt övriga kulturhistoriska lämningar såsom stenmurar och odlingsrösen. Vid 
eventuella exploateringar kommer det sannolikt krävas att arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar genomförs. Vid exploatering i närheten av fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
ska avvägningar göras för att säkerställa minnet.

Områden öster om staden påverkas av den föreslagna nya järnvägen. Kulturmiljön i dessa områ-
den behöver beaktas vid exploatering. I ytterområden som inte berörs av den föreslagna järnvä-
gen kan viss småskalig bebyggelse ske. Vid exploatering ska kulturmiljön beaktas. Ny bebyggelse 
i närheten av särskilt värdefulla kulturmiljöer ska ske på ett sätt som medför så liten negativ inver-
kan som möjligt på miljöns bärande karaktärselement och rådande stads/landskapsbild. 

I flera av stadens ytterområden är förekomsten av fornlämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar inte helt utredd. Inför exploatering ska därmed en inventering genomföras där fornlämnings-
bilden är okänd.

A: Torp
Området väster om vägen och järnvägen är rikt på fornlämningar. Exploateringar i närheten av 
fornlämningar ska undvikas. 
 
B: Gunnatorp och Gunnabäck
Runt bebyggelsen finns ett äldre bevarat kulturlandskap med öppna eller igenväxande odlingsytor 
och hagmark. Vid eventuell exploatering inom detta område ska hänsyn tas till det äldre 
kulturlandskapet och den befintliga äldre bebyggelsen. 
 
C: Västhorja och Alandsryd
Området är rikt på fornlämningar från skilda perioder. Kulturlandskapet är välbevarat med en stor 
mängd fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på en relativt liten geografisk yta. 
Exploateringar av detta område kommer kräva arkeologiska utredningar och förundersökningar. 
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I det agrara kulturlandskapet kring gårdarna Apelhyllan och Hägnen bör exploateringar undvikas. 
I Alandsryd ska restriktivitet tas vid förändring av bebyggelse med ursprunglig karaktär, för att inte 
störa landskapsbilden. Förtätning eller utvidgning av befintliga boendemiljöer ska ske med stort 
hänsynstagande till platsens befintliga värden och förutsättningar. 
 
D: Bältarebo
Inom området finns ett äldre bevarat kulturlandskap, äldre vägstruktur, agrart kulturlandskap och 
äldre bebyggelsestruktur och bebyggelse. Exploateringar av kulturlandskapet bör undvikas. 
 
E: Sörsjö
Koncentrationen av gravar och gravfält i ytan runt Sörsjö är påtagligt. Kulturvärdena kring Sörsjö 
gård har försämrats påtagligt, och bebyggelsen förfaller idag. 

Vid exploateringar inom detta område krävs med stor sannolikhet arkeologiska utredningar och 
förundersökningar. Hänsyn ska tas till det äldre återstående kulturlandskapet vid eventuell exploa-
tering. Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga äldre bebyggelsen. 
 
F: Helmershus 5:1 och 5:2
I området finns en manbyggnad som uppfördes på 1860-talet, efter att den tidigare manbyggna-
den från 1600-talet brunnit ner. Stengrund från såväl manbyggnad och ladugård finns kvar. Miljön 
som hör till de delar som ingått i ett större gårdssammanhang med anor från 1600-talet är av 
värde. 
 
G: Vidöstern och Mosslelunden
Kring Vidösterns norra strand finns ett öppet jordbrukslandskap, med gårdar och dungar av 
lövträd. Områdets geografiska läge i närheten av motsvarande fornlämningsrika lägen runt 
Vidöstern innebär att det kan förekomma förhistoriska boplatser under marknivån.  Eventuella 
exploateringar kommer sannolikt innebära att arkeologiska utredningar och förundersökningar 
erfordras. Området bör bibehålla sin agrara prägel. Exploatering av de till stora delar opåverkade 
agrara kulturlandskapet ska undvikas.
 
Vid Mosslelund finns resterna av ett gravfält som visar upp ett flertal gravtyper från järnåldern. 
Gravfältet utgör fornlämningar av riksintresse. Det är angeläget att gravfältet har det skydds-
område som de grönytor som idag finns i anslutning till fältet utgör. 
 
H: Vandalorum
Även om Vandalorum är nutida utgör Vandalorum som helhet en viktig kulturmiljö. Byggnadernas 
utformning har stor betydelse för det omgivande landskapet. Vid eventuell ny bebyggelse ska 
dessa utformas med hänsyn till den befintliga bebyggelsen och dess karaktär, höjd och proportion. 
 
I: Nöbbele 7:30
I det öppna jordbrukslandskapet ligger en stor manbyggnad från 1885. Öster om byggnaden finns 
en gravhög med en stenkista. Det är av vikt att bevara den äldre bebyggelsen. Restriktivitet iaktas 
vid förändring av bebyggelse med ursprunglig karaktär. 
 
J: Södra Nöbbele
Området ligger nära sjön Vidöstern, ca 150 meter över havet. Tidigare utförda inventeringar kring 
Vidöstern samt i terränglag om 150 meter över havet visar på att området är rikt på lämningar från 
förhistoriska perioder, särskilt från stenåldern. Fornlämningsläget inom området är dock inte klar-
lagt. 
 
K: Hjälshammar
Det äldre agrara landskapet med den äldre bebyggelsen är till stora delar bevarat. Det är viktigt att 
bevara den nuvarande äldre bebyggelsen vid Hjälshammar. Eventuell ny bebyggelse ska utformas 
så att den passar väl ihop med befintlig bebyggelse. 
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L: Gamla Växjövägen
Delar av den äldre vägsträckan längs med Gamla Växjövägen är välbevarad, och flera fornläm-
ningar finns i området. En eventuell exploatering i området längst österut bör undvikas. 

M: Björsgården - Klockaregården
Området är ett välbevarat kulturlandskap som sträcker sig från Björsgården i norr till Klockaregår-
den i söder. Här finns flera gårdar och mindre bebyggelse, samt välbevarad äldre agrar struktur i 
form av öppen odlingsmark. Eventuell ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga äldre bebyg-
gelsen. 
 
N: Kulturlandskap kring Hindsen
Området utgör ett riksintresse för kulturmiljövård, på grund av herrgårdslandskapet med en rik 
fornlämningsmiljö kring sjön Hindsen. Enbart områdets mest sydvästliga delar täcker planområdet. 
 
Värdefulla byggnader och objekt
Nedan följer en lista över värdefulla byggnader och objekt i Värnamo stad, såväl byggnadsminnen 
som särskilt värdefull bebyggelse. Dessa illustreras i kartan på nästa sida.
 
Byggnadsminnen
- Värnamo kyrka 
- Uppståndelsekapellet
- Bruno Mathssons verkstad
- Mariakyrkan
- Apeln 1: Bruno Mathssons ateljé
- Apeln 1: Bruno Mathssons bostadshus
- Apeln 1: Bruno Mathssons utställningsbyggnad

Särskilt värdefull bebyggelse
Linden 5 Visningshus för Källemo, formgivet av John Kandell.
Lärkträdet 5  Industribyggnad troligen från 1960-talet som kan vara ritad av Ludvig Seda. 
Almen 10  Ewå/Värnamo armaturfabrik. Av  Ludvig Seda, uppförd 1954.
Björken 8  Välbevarad funkisvilla.
Aspen 9  Välbevarad funkisvilla ritad 1945 av Wilhelm von Mühlenfels. 
Apeln 5  Tegelvilla ”Slottet” av arkitekt Ludvig Seda, 1954.
Apeln 1  Bruno Mathsson center: 2 byggnader.
Furan 18  Villabyggnad från 1930.
Storken 23  Villa uppförd 1941, av arkitekt Eric Aurin. 
Storken 13  Gamla tingshuset, uppfört på 1830-talet.
Pilen 13  Gästgivaregården
Kyrkogatan 17  Församlingshemmets första etapp, den putsade kyrkolängan, uppfördes    
  1952, efter ritningar av stadsarkitekt Hugo Bolker.
Gästis 3  Bostadshus i timmer i två våningar troligen uppfört under 1860-talets mitt.
Elden 1  Finnvedens gymnasium stod färdigt 1969, och ritades av Olle Wåhlström   
  och Gösta Uddén. 
Prostgården 1  Prästgården och Kaplansbostaden.
Kärleken 6  f.d. Överläkarbostaden.
Broarna 4  Del av tidigare lasarettsmiljö.
Lugnet 1  Missionskyrkan uppfördes 1938  efter ritning av arkitekt Wilhelm Gjerming. 
Torget 9  Stadshuset, av arkitekt Carl Nyrén, 1961/1970. Den gamla folkskolan    
  uppfördes 1878/1920.
Tingshuset 1  Nya tingshuset, arkitekt John Johnsson, uppfört 1905-1906,
Örnen 19  Två byggnader. Bostadshus uppfört 1864, samt timrad uthuslänga. 
Örnen 16  Fastighet med äldre bostadshus i schweizerstil med enkelt uthus och lusthus. 
Örnen 17  Avstyckad tomt från Örnen 19 där huvudbyggnad och uthus ligger. På    
  Örnen 17 ligger anläggnings lusthus. 
Apladalen I Apladalen finns 14 byggnader av särskilt värdefull betydelse.
Träsket 6  Bostadshus uppfört 1923, av arkitekt Adolf Wiman. 
Vindruvan 22  Stadshotellet, av arkitekt Bent Jörgen Jörgensen uppfört 1955.
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Byggnadsminne

Särskilt värdefull bebyggelse

Kartan visar värdefull bebyggelse i Värnamo stad.

Posten 1  Uppfördes 1899, arkitekt Alfred  Hellerström. Uppfördes  som stationsbyggnad,   
  men inrymde istället Värnamo Poststation fram till 1974. 
15:5  Värnamo stationsbyggnad, uppförd 1902.
14:11   Värnamo Tvättklämsfabrik, uppförd 1918 efter ritningar av stadsingenjör    
  Nils Christiansen. 
14:12   Reservkraftstation uppförd av Hörle Bruks Elverk
15:1   Vattentornet, uppfört under andra halvan av 1800-talet.
15:7   Två industribyggnader uppförda under mitten av 1800-talet alternativt    
  tidigt 1900-tal.
Järnet 1  Modernistisk industribyggnad uppförd 1966, av arkitekt Rudolf Moeschlin. 
Utsikten 4  Villa uppförd 1922, av arkitekt Adolf Wiman. 
Kleven 28  f.d. marknadsbod från 1870/1880-talet. 
Härads-
domaren 1  Västhorja Södergård, tidigare manbyggnad, ca 1830 - 1910.
Lagläsaren 3  Södergård Gammelgård, uppförd på 1770-talet.
Linné 4  Villa ritad av Erik och Henry Andersson.
Folkparken  I Folkets park finns flera byggnader av särskilt värdefull betydelse: 
  friluftsteatern, dansbanan, en servicebyggnad samt två kioskbyggnader.
Plantskolan 1  Gröndalsskolan, en av Sveriges första skolor utan korridorsystem. 
Läkaren 1  Värnamo sjukhus, tidigt 1970-tal, gestaltat av Folke Löfström, i 
  tidstypiskt material och uttryck. 
Verk-
mästaren 19  Villa ritad av Bruno Mathsson, 1955. 
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning & 
möjlig fornlämning

Fornlämningsområde

Område med övriga kulturhistoriska 
lämningar & möjliga fornlämningar

Karta över fornminnen och kulturhistoriska lämningar i 
Värnamo stad. 

Gesällen 4  Villa ritad av Ludvig Seda, 1955. 
Snickaren 5  Industribyggnad utvärderad i LST:s industriminnesinventering.
 
Fornminnen
I Värnamo stad med omland finns ett rikt antal 
kulturlämningar och fornlämningar från olika tidsperioder som till exempel gravfält, boplatser och 
milstenar samt övriga kulturhistoriska lämningar som husgrunder, stenmurar och odlingsrösen.
 
Fornminnen finns i hög koncentration framförallt i de nordvästra delarna. Möjliga fornminnen och 
kulturhistoriska lämningar finns jämnt fördelat över staden, och i hög koncentration i väst och 
sydost. 

Kulturlämningar påverkar stadens utvecklingsmöjligheter så till vida att utvecklingen måste anpas-
sa sig till dessa och genom att utredningar måste genomföras. I områden rikt med lämningar av 
betydelse kan det även vara aktuellt att helt avstyra från exploateringar men för det mesta förelig-
ger goda möjligheter att anpassa utvecklingen till lämningarna. Ofta är de mest attraktiva utveck-
lingsprojekten de där hänsyn tagits till de befintliga landskapet och de värden som detta bär på 
och införlivat detta i ny bebyggelse där detta är möjligt.  

Det är kommunens övergripande strategi att kulturmiljöer ska bevaras genom att utveckla och 
tillgängliggöra dem. Det är dock viktigt att detta görs med omsorg och kunskap så att inte värdena 
förvanskas eller förstörs. 
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Ställningstaganden arkitektur och kultur

Arkitektur
Stadens gestaltade livsmiljöer ska kunna nyttjas av och vara attraktiva och inkluderande för 
många olika samhällsgrupper. Existerande mötesplatser utvecklas för att bli mer attraktiva och 
inkluderande för hela staden. I samband med förtätning och omvandling skapas nya, trygga och 
mångsidiga mötesplatser.
 
Kommunen ska ta fram en arkitekturpolicy/arkitekturprogram med syftet att uppmuntra till attraktiv 
utformning av ny bebyggelse i staden.
 
Kommunen ska verka för hållbar arkitektur och hållbart gestaltade livsmiljöer genom att effektivt 
arbeta med gestaltning av stadens bebyggelse och stadens offentliga rum i olika planeringsske-
den. 
 
I samband med ny bebyggelse, förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse, och till dess att 
kommunen har en gällande arkitekturpolicy, bör riktlinjer för gestaltning arbetas fram vid markan-
visning, detaljplanering och projektering för respektive område eller stadsdel, framförallt för lite 
större projekt.

Medborgare ska ges möjlighet att påverka gestaltningen av offentliga rum. 

Kultur
I samband med omvandling ska kommunen tidigt i processen verka för att aktivera omvandlings-
området med konst och aktiviteter.

Offentlig konst ska interageras med och även nyttjas som ett verktyg i fysisk planering. 

I samband med planering ska Värnamo stad arbeta med att profilera sig som designstad. 
 
Kulturmiljövärden
I planering ska kulturmiljöunderlag användas och nytt underlag tas fram och ajourhållas. 

Kommunen ska verka föra att utpekade kulturmiljövärden och kulturarv inom Värnamo stad med 
omland ska bevaras, brukas, utvecklas och tillgängliggöras för allmänheten. Planbestämmelser 
ska vid behov användas för att möjliggöra förändring i kulturhistoriskt värdefulla områden.

Ställningstaganden i Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
3.2.1 Ställningstaganden Bevara och utveckla kulturmiljön (s. 34-35)  
 - Planering och bebyggelse
 - Riksintressen

3.6.1 Ställningstaganden, Kommun med plats för kultur (s. 45)

Övriga underlag
Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun, antagen i KF 2018-04-26

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Värnamo centrum

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering, Värnamo stad

457



39

Tema: Skola, omsorg och sociala värden
Värnamo stad ska ha goda förutsättningar för utbildning och den ska vara tillgänglig och 
anpassad för dess invånare. I en tät stad ökar tillgängligheten till utbildning och omsorg. 
En bra miljö för skola och omsorg bidrar till lärande och vård hos medborgare med olika 
behov, och kan bidra till att utjämna skillnader och öka jämlikheten. Samtidigt ska de funge-
ra som arbetsmiljö och tåla kreativitet, lek och slitage.

Flera faktorer påverkar förutsättningarna för planeringen och utformningen av våra miljöer 
för skola och omsorg, till exempel ökad urbanisering med fler elever i staden, behov av 
tätare bebyggelse och brist på mark.

Utbildning

Förskolor
I samband med befolkningsökning och mål om 40 000 invånare i kommunen 2035 kommer behov 
av förskoleplatser att öka, och fler förskolor kommer att behövas. Vid central lokalisering bör 
förskolan inte ha färre än fyra avdelningar. Vid planering av större områden för bostadsbebyggelse 
kommer kommunen att behöva beakta behovet av förskoleplatser. Lokalisering av förskolor ska 
premieras i närhet till kollektivtrafik, och med god tillgänglighet till gång- och cykelstråk. Detta ska-
par även förutsättningar för mer socialt hållbara förskolor som fler har möjlighet att ta sig till, då de 
inte förutsätter tillgång till bil. Vid nybyggnation av förskolor hålls parkeringsantal nere till förmån 
för en större skolgårdsyta. Det är idag inte en självklarhet att förskolor tillhandahåller personal-
parkeringar. Därmed är det av vikt att förskolor lokaliseras i stråk som skapar förutsättningar för 
hållbara transporter. 

Planering av och byggnation av nya förskolor ska ske inte bara vid utveckling av nya områden, 
utan även i anknytning till existerande bostadsområden med flerbostadshus. Förskolorna ska inte 
placeras inne i flerbostadskvarter, utan i anknytning till dem. 
 
Förskolor har ungefärliga krav på 40 kvadratmeter utemiljö per barn. En förskola på åtta avdelning-
ar med 120 barn innebär 4 800 kvadratmeter utemiljö. Friytan och förskolan ska placeras i direkt 
anslutning till varandra, och ska inte separeras av trafikerad väg. Om friytan i framtiden behöver 
tas i anspråk för annat ändamål behöver den ersättas med likvärdiga ytor. Enligt Hälsans miljömål 
från Region Jönköpings län ska 50 procent av all aktiv lekyta vara beskuggad, helst av träd. 
 
Grundskolor
Det finns utöver redan planerade grundskolor behov av två till tre nya grundskolor fram till 2035. 
Lokalisering av grundskolor ska premieras i närhet till gång-, cykel- kollektivtrafikstråk. Detta 
skapar även förutsättningar för mer socialt hållbara skolor som fler har möjlighet att ta sig till, då de 
inte förutsätter tillgång till bil. Det är idag inte en självklarhet att grundskolor tillhandahåller perso-
nalparkeringar. Därmed är det av vikt att skolor lokaliseras i stråk som skapar förutsättningar för 
hållbara transporter.  
  
Skolan är en del av samhällsbyggandet och lokalsamhället. I samband med utbyggnad och om-
vandling av bebyggelse bör planering av en grundskola ske tidigt i processen. Skolan blir ofta en 
nod i vardagslivet i området samt en motor för utveckling i det nya området. 
  
Kommunen avser följa Boverkets rekommendationer med 30 kvadratmeter utemiljö per barn, med 
minst 3 000 kvadratmeter total friyta. Friytan ska finnas i direkt anslutning till skolbyggnad. Friytor-
na ska vara anpassade för barn med funktionsvariationer, såväl fysiska som mentala. Ett möjligt 
sätt att gynna utemiljön är att bygga grundskolor i flera plan för att på så sätt frigöra yta för lek 
och rekreation med god ljudmiljö. Lika viktigt som det är att förtäta staden med bostäder bör även 
staden förtätas med skolplatser med tillgång till goda skolmiljöer. 
 
För lokalisering nära större säkerhetsrisker utgör avståndet till riskkällan en viktig faktor. Skydds-
avstånd och tekniska skyddslösningar bör beaktas. I Lokaliseringsutredning Grundskola i Värnamo 
stad, 2020 föreslås ett antal lokaliseringar. I utredningen har 10 alternativ utretts och nedanståen-
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de fem har bedömts som mest lämpliga: 

Exposkolan
Påbyggnad av Exposkolan är en möjlighet. Alternativet innebär möjligheter att samutnyttja vissa 
funktioner och lokaler, tillkommande såväl som befintliga. Alternativet är väl kopplat till GC-nät och 
ligger utefter föreslaget huvudcykelstråk och kollektivtrafikstråk. Vidare är alternativet beläget i ett 
av stadens föreslagna utvecklingsstråk. Närheten till park och natur är relativt god, med en större 

Äldreboende

Grundskola

Planerad grundskola

Föreslagen grundskola

Gymnasium

Föreslaget gymnasium

grönyta inom fastigheten och ett skogbeklätt naturområde 250 meter öster om alternativet. I nära 
samband till skolan finns flera närliggande bostadsområden med olika bostadstyper som kan bidra 
till att eventuell skola eller tillbyggnad av skolan får en integrerande funktion och effekt.

Tidsperspektiv: möjlig etablering under planperioden fram till 2035. Kräver eventuellt ny detaljplan. 

Före detta reningsverkstomten 
Alternativet är mindre centralt beläget, och järnväg och väg 27 utgör större infrastruktur som inver-
kar negativt på en skolmiljö liksom tillgång till platsen via hållbara trafikslag. Det finns flera alterna-
tiva kopplingar till det befintliga GC-nätet. Alternativet kopplar även an till föreslaget huvudcykelnät 
är beläget inom föreslaget kollektivtrafikstråk för buss. Närheten till Rörstorps station bidrar till 
platsens tillgänglighet ur framförallt ett regionalt perspektiv. Lokaliseringen är förenlig med kom-
munens syn på stadens utveckling då det rör sig om utveckling inom nuvarande tätortsutbredning, 
och är även beläget inom ett av stadens föreslagna utvecklingsstråk samt ett större omvandlings- 
och utbyggnadsområde. 

Omsorg och utbildning i Värnamo stad.
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Lokalisering av en grundskola på platsen skulle innebära en motor för utvecklingen av denna del 
av staden. I utblick 2050 är alternativet potentiellt ännu bättre lämpat då staden planeras byggas 
ut mot den eventuella järnväg med tillhörande station som planeras sydost om staden. Närlig-
gande verksamheter kan påverkas av etablering av grundskola på platsen. Då kopplingen till den 
övriga stadsväven är mindre god finns en risk att den perifera lokaliseringen kan utvecklas nega-
tivt sett ur perspektivet social integration, och därmed är utvecklingen omkring fastigheten av stor 
betydelse. 

Tidsperspektiv: möjlig etablering under planperioden 2035, kräver ny detaljplan. 

Mossgatan
I samband med omvandling av bebyggelsen utefter nordöstra Silkesvägen finns möjlighet till en 
tänkbar lämplig lokalisering. På fastigheten för alternativet förekommer för närvarande industri-
bebyggelse som kommer behöva göras om eller rivas. Alternativet är kopplat till befintligt GC-nät 
samt till planerat huvudcykelstråk utmed Silkesvägen. Såväl nuvarande som föreslagen busstrafik 
går utmed alternativet. Alternativet är beläget i ett av stadens föreslagna utvecklingsstråk, och om-
vandlingsområdet kring Silkesvägen. Söder om det närliggande sjukhuset pågår utbyggnad av nytt 
bostadsområde, vilket innebär att det finns ett framtida behov av skolplatser i stadens sydvästra 
delar. Samverkan med närliggande Mossleskolan är en möjlighet. Inom 300 meter nås sjukhusom-
rådets grönområde. Då alternativet är beläget i utkanten av ett av stadens verksamhetsområden 
kan verksamheter påverkas av en skolverksamhet. Det förekommer en del miljöfarlig verksamhet 
i närområdet, och nuvarande verksamhet på platsen kan ha gett upphov till markföroreningar på 
fastigheten. Alternativet är beläget nära flera bostadsområden med olika bostadsformer, vilket kan 
bidra till att en skoletablering på platsen skulle kunna ha en integrerande funktion. 

Tidsperspektiv: Osäkerhet föreligger, etablering är beroende av att nuvarande verksamhet på plat-
sen flyttar, ny detaljplan. Bedöms ändå som möjlig under planperioden 2035. 
 
Kvarteret Draken och Drabanten
I området, som är beläget i stadens nordöstra del, finns idag industribebyggelse, som behöver 
rivas eller omvandlas för att platsen ska kunna nyttjas för skolverksamhet. Alternativet har god 
koppling till såväl befintligt GC-nät som föreslagna huvudcykelstråk. Samma sak gäller för stads-
busstrafik. I och med att alternativet är beläget i ett av stadens utvecklingsstråk är platsen fören-
lig med kommunens syn på stadens utveckling. Ytan är till stor del hårdgjord, men det finns en 
grönyta med uppvuxna träd inom fastigheten. 300 meter söder om området finns Vråenparken. 
Alternativet är beläget nära bostadsområden, framför allt småhusområden. I direkt anslutning till 
området pågår nybyggnation av 100 nya hushåll i blandade upplåtelseformer. På kvarteret Dra-
ken har det tidigare legat en bensinstation som föranleder att området är behäftat med potentiell 
markförorening. Det centrala läget medför stor potential för att en skoletablering på platsen skulle 
kunna innebära en integrerande funktion. 

Tidsperspektiv: Osäkerhet föreligger, etablering är beroende av att nuvarande verksamhet på plat-
sen flyttar, ny detaljplan krävs. Bedöms inte som möjlig under planperioden 2035. 
 
Kommunförrådet, Nydalavägen
Det föreligger ett behov av att samla Finnvedens gymnasiums yrkesprogram. Kommunförrådet vid 
Nydalavägen föreslås som plats, på grund av närheten till Finnvedens gymnasium. Den centrala 
lokaliseringen innebär att gymnasiet kan ha en integrerad inverkan på omgivande bebygelse, där 
elever och stad drar nytta av varandra. 
 
Fastigheten har goda kopplingar till befintligt GC-nät, samt föreslaget huvudcykelstråk. Alternati-
vet har god tillgång till kollektivtrafik vid Nydalavägen, som även föreslås trafikeras av stads- och 
regionbusstrafik framgent. I närområdet finns en blandning av bostadstyper. I nära anslutning till 
alternativet finns ett större naturområde invid Prostsjön. En eventuell skoletablering på platsen 
påverkar potentiellt närliggande verksamheter. Avstånd bör beaktas till närbeläget ställverk i och 
med potentiell strålningsrisk. 
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Säkra skolvägar
Större samlande GC-stråk med anslutning till skolverksamhet ska utformas med särskild hänsyn 
till trafiksäkerhet utifrån ett barnperspektiv. Detta syftar till att öka andelen gång- och cykelresor till 
och från skolan. Även svåra korsningar som inte ligger i huvudcykelstråk bör göras säkrare. 

Omsorg och vård

Bostäder för seniorer 
Andelen äldre varierar för olika områden i Värnamo stad. I de mer centrala delarna, där flerbo-
stadshus är vanligast, är andelen över 65 som högst. Många av invånarna över 80 år klarar idag 
av att bo kvar i sina bostäder. För de som behöver service i sin egen bostad blir boenden med hiss 
och viss service ett effektivt sätt för Omsorgsförvaltningen att hantera exempelvis hemtjänst. Det 
finns därmed behov av tillgängliga bostäder spridda över staden. 
 
Trygghetsboenden bör fördelas jämnt över staden, inte enbart i centrum. Trygghetsboenden kan 
integreras i vilket bostadsområde som helst, men en samlingslokal i närheten bör finnas, där soci-
ala aktiviteter ska erbjudas. 
 
Frågan om bra boende för äldre bör lyftas vid varje detaljplan. Det är av vikt att vid byggnation 
av nya områden verka för att flera typer av bra boenden integreras i området. Detta för att bo-
ende ska kunna bo kvar i sitt område även när de blir äldre, samt för att uppnå en blandning av 
människor och grupper i varje område. 
 
Bostäder som kräver myndighetsbeslut
Det finns två typer av LSS-boenden: gruppbostäder och servicebostäder. Kommunen har överka-
pacitet på gruppbostäder, men underskott på servicebostäder. Ett omställningsarbete görs, och 
nya servicebostäder skapas. 
 
Gruppen äldre med någon form av demens ökar i takt med att andelen äldre ökar. När det kommer 
till demensboenden kan utveckling röra sig om att omdana somatiska äldreboenden och speciali-
sera dem för demens. Det rör sig därmed inte om några specifika nya lägen eller områden.
 
Kommunen ställer sig positiv till att Värnamo sjukhus nyttjar delar av sina parkeringsplatser för 
exploatering av olika boendetyper, exempelvis trygghetsboenden, i syfte att komplettera sin nuva-
rande verksamhet. 
 
Digitalisering
Äldreomsorgen behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna motsvara de krav som en ökad 
andel äldre medför. Digitalisering innebär både att delar av verksamheten kan bli mer effektiv och 
att äldre kan tillgodogöra sig digitala tjänster i hemmet. Infrastrukturen för bredband i bebyggelsen 
är nödvändig för att säkra tillgången till digitala tjänster.
 

Sociala värden

Integration och jämlikhet
Ett ökat fokus på hållbara trafikslag innebär att fler av stadens invånare, såväl barn och äldre som 
socioekonomiskt utsatta, får bättre möjligheter att röra sig i staden. Människor i socioekonomiskt 
utsatta områden har dessutom i lägre utsträckning bil än människor i socioekonomiskt starka 
områden. Ur ett barnperspektiv blir staden säkrare med ökad andel hållbara transporter och det 
blir lättare för fler att ta sig till och från målpunkter. En mer rörlig befolkning påverkar integratio-
nens mjuka värden. Förskolor som görs tillgängliga via gång-, cykel- och kollektivtrafik har också 
en integrerande effekt, då boende inte nödvändigtvis är låsta till de förskolor som ligger geografiskt 
närmst. Detta har potential att innebära mindre homogena, mer blandade förskolor. 
 
En annan viktig ingrediens i en mer integrerad och jämlik stad är förtätning och blandning. En mer 
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blandad stadsbebyggelse innebär potential till en mer blandad befolkning, vilket leder till fler möten 
mellan olika grupper. Mötesplatser som stärks och tillgängliggörs för hela staden via gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik, kan också leda till fler möten mellan grupper. Även stadens gatunät 
påverkar dess integration. Stadens mer centrala delar har en mer integrerad gatustruktur, medan 
det blir mindre integrerat längre från de centrala delarna. I områden som Rörstorp och Vråen är 
andelen gångvägar dock många, och möjligheterna att röra sig till fots och med cykel är goda. 
 
Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och ha samma möj-
lighet att göra sin röst hörd i planeringsprocessen. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och i ett 
tidigt skede. I kommunens arbete med planering ska frågor ställas som: Vem är det vi bygger för 
och på vilket sätt gör vi det? Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 
flickor och pojkar? 

I Värnamo stad ska både män och kvinnor känna sig trygga när de rör sig på gator, torg och i na-
turområden. Kvinnor nyttjar i högre grad hållbara trafikslag, och en stad där fler reser med hållbara 
trafikslag skapar även förutsättningar för en fysiskt tryggare tillvaro för kvinnor. Kvinnor är oftare 
offer i trafikolyckor, medan män oftare är de som sitter i bilen. Väl utformade offentliga miljöer, 
möjlighet till fler resor till fots och med cykel samt en tätare, mer blandad bebyggelse innebär fler 
människor i rörelse under fler av dygnets timmar. Det i sin tur medför att platser upplevs mer tryg-
ga då fler ögon ser. 
 
Tillgänglighet
Nya allmänna platser såsom fritidsanläggningar, torg och parker ska göras tillgängliga och an-
vändbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och andra funktionshinder. 
Tillgängligheten på allmänna platser och så kallat enkelt avhjälpta hinder bevakas genom de lagar 
och det regelverk som styr plan- och byggprocessen. I stadens centrala delar är detta tankesätt i 
hög grad etablerat och bevakas bland annat i bygglovsprocessen.
  
Särskilda platser och stråk i stadsnära rekreationsmiljöer ska gestaltas med hög tillgänglighet där 
det även ska finnas tillgänglighetsanpassade faciliteter och mötesplatser. Utformningen av större 
satsningar och högprioriterade stråk bör gestaltningen ske i dialog med sakkunnig inom tillgänglig-
het.

Folkhälsa
Ett samhälle där invånarna rör på sig är också ett samhälle med mer välmående invånare. Inte 
minst i takt med att befolkningen blir äldre är betydelsen av att verka för en god folkhälsa stor. Att 
skapa förutsättningar för rörlighet, såväl idrott som friluftsliv, påverkar folkhälsan positivt. En av 
de mer enkla och verksamma åtgärderna är att tillgängliggöra staden för fler gång- och cykeltrafi-
kanter vilket bidrar till att befolkningen nyttjar fysiskt aktiva transporter mer i sin vardag. Även hur 
väl integrerat ett område är i resten av staden är sammankopplat med andelen som väljer att resa 
genom fysiskt aktiva transporter. Områden som har mindre goda kopplingar till staden än andra 
områden, och som dessutom har en hög andel socialt utsatta, kan därmed ha en högre andel 
ohälsotal än övriga staden. Att förbättra kopplingar till områden kan därmed påverka folkhälsan.
 
Idrott
Tillgången till och möjligheterna till idrottsutövning ska vara god för boende i hela Värnamo stad. 
Byggnation av nya idrottshallar sker i samband med byggnation av nya grundskolor.
 
Nytt område för inomhusidrott
På grund av befolkningstillväxt och ålderstigna anläggningar kommer kommunen i framtiden behö-
va satsa på nya fritidsanläggningar. Fram till 2035 kommer kommunen behöva inleda arbetet med 
att planera för framförallt nya fritidsanläggningar. Det växande behovet innebär att fram till 2035 
kommer de nuvarande byggnaderna att behöva optimeras och byggas ut. 

Vid 40 000 invånare blir hallarna för små, och utbyggnadsmöjligheterna inte tillräckliga. Därmed 
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kommer en ny simhall och en ny ishall behövas. Ett samlat område för inomhusidrott, med mul-
tisporthall, sim- och ishall föreslås. Då området är ytkrävande kan läget inte vara centralt, utan 
föreslås förläggas i en utbyggnadsriktning. Behovet av ny simhall är mest akut, och ny kan behöva 
byggas redan om 10 - 15 år. Därmed ska en plats för idrottsområdet föreslås och inledningsvis 
byggs simhall, därefter ishall när nuvarande hall är uttjänt, samt multisporthall. 
 
Lokalisering av idrottsområdet i närhet till ny skola innebär stora vinster, då skolan kan nyttja 
multisporthallen som idrottshall, medan skolans lokaler kan nyttjas för övernattningar vid tävlings-
verksamhet. Lokaliseringsalternativen nedan är belägna i nära relation till en av ovan nämnda 
lokaliseringar för skola. Lokaliseringsutredning Idrottsområde i Värnamo stad 2020 har utrett fem 
huvudsakliga alternativ och dessa två bedöms vara de mest lämpliga: 
 
Öster om Malmövägen
Platsen är del av ett av stadens större förtätnings- och omvandlingsområde runt Rörstorpssta-
tionen med potential att bli stadens nya stadsdel. Området har befintlig infrastruktur, och ligger i 
anslutning till såväl befintligt som föreslaget GC-stråk som kollektivtrafikstråk. Rörstorps station 
innebär att platsen har en mycket god regional tillgänglighet. Järnvägen, väg 27 och Malmövägen 
utgör större infrastruktur som inverkar negativt på områdets tillgänglighet för gång- och cykeltrafi-
kanter. Avståndet till centrum är relativt långt. Inom en radie av 2km nås tre av stadens grundsko-
lor. Intilliggande verksamheter kan komma att påverkas av etablering.
 

Utomhusidrott

Fotbollsplan

Inomhusidrott

Föreslaget område för 
inomhusidrott

Elljusspår

Platser för idrott i Värnamo stad. 
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Väster om Malmövägen
Platsen delar många av ovanstående lokaliserings förutsättningar då de båda alternativen finna 
nära varandra. Platsen har potential att bli stadens nya stadsdel. Området har befintlig infrastruk-
tur, och ligger i anslutning till såväl befintligt som föreslaget GC-stråk samt kollektivtrafikstråk och 
Rörstorps station.
 
Området består till stor del av jordbruksmark. För de västra delarna finns översvämningsproblema-
tik som kan påverka möjligheterna att exploatera på platsen. De västliga delarna berörs även av 
strandskyddet från Lagan och större delen av området ligger inom riksintresset Lagan nedströms 
Hörledammen. Området är beläget på silt, en kohesionsjordart, som kan vara en indikation på 
försvårande grundläggningsförutsättning.
 
Plats för idrott och aktivitet utomhus
I Ljusseveka finns idag en större samling av anläggningar för utomhusidrott - Finnvedsvallen och 
ett antal fotbollsplaner finns i området. Huruvida Ljusseveka även i fortsättningen ska vara platsen 
för samlad utomhusidrott behöver utredas av utrymmesskäl och i samband med att nytt vatten-
skyddsområde för Ljusseveka vattentäkt tas fram.  

Plats för spontanidrott
I framtiden spås betydelsen av att kunna ta del av och utöva oorganiserad idrott öka. Det ska vara 
enkelt att inordna rörelse och idrott i sin vardag och därav krävs god tillgång till och möjligheter 
för fysisk aktivitet. I samband med stadsutveckling bör nya platser för fysiska vardagsaktiviteter 
skapas såsom lekplatser, utegym och andra platser för spontanidrott. För stadens äldre befolkning 
är tillgång till grönstruktur och möjlighet till rörelse en mycket viktig hälsoaspekt.

Fysiskt aktiva transporter (transporter som sker exempelvis till fots och cykel) och fysisk vardags-
aktivitet ska i planering beaktas i syfte att stärka folkhälsan. Fysiskt aktiva transporter går även i 
linje med mål om en hållbar utveckling, där ett ökat hållbart resande är av stor vikt i omställningen 
till ett hållbart samhälle.
 
God tillgång till friluftsliv är en viktig folkhälsoaspekt. Läs mer om friluftsliv och rekreativa värden i 
utvecklingstemat Natur, rekreation och miljö.
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Ställningstaganden, 
skola, omsorg och sociala värden

Utbildning
Kommunen ska bygga nya grundskolor i väl lämpade lägen som motsvarar behovet. 

Kommunen ska verka för att antalet nya förskoleplatser speglar befolkningsökning. 
 
Kommunen ska verka för en mer samlad yta för Finnvedens gymnasiums yrkesprogram. 
 
Omsorg och vård
Kommunen ska verka för fler trygghetsboenden i Värnamo stad i blandad bebyggelse. 

Kommunen ska i planeringen verka för att 
stadens bostadsbestånd kompletteras med fler bostäder som uppfyller äldres behov. 

Kommunen ställer sig positiv till att Värnamo 
sjukhus exploaterar parkeringsplatser för 
bebyggelseutveckling av olika boendetyper för 
komplettering av sjukhusverksamheten. 
 
Sociala värden
Platser och stråk i stadsnära rekreationsmiljöer ska tillgängliggöras genom anpassad slinga med 
hög tillgänglighet, med tillgänglighetsanpassade faciliteter och möblering.

Folkhälsa
Kommunen ska i fortsatt planering verka för ett nytt samlat område för inomhusidrott (ishall, 
simhall och multisporthall). Platsen för området ska vara utpekad och redo att exploateras 2035. 
 
Kommunen ska i planering av staden beakta 
fysisk vardagsaktivitet och fysiskt aktiva 
transporter i syfte att stärka folkhälsan. 
 
Kommunen ska ta fram en utredning om 
Ljussevekas framtid som utomhusidrottsområde. Områden för utomhusidrott i staden ska 
säkerställas.

Ställningstaganden i Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
3.4.1 Ställningstaganden Omsorgsfull, trygg och hälsosam kommun (s. 39)    
 - Folkhälsa
 - Trygghet och tillgänglighet

3.5.1 Mänsklig kommun med plats för alla (s. 42-43)
 - Bostadsförsörjning
 - Integration, jämlikhhet och jämställdhet
 - Barnperspektivet 
 - Trygghet och tillgänglighet

Övriga underlag
Lokaliseringsutredning, Grundskola i Värnamo stad 

Lokaliseringsutredning, Idrottsområde i Värnamo stad

Utredning socioekonomiska skillnader i Värnamo stad

Rumslig potential- Värnamo stad, 2020-05-28 Radar
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Huvudcykelstråk
Befintlig infrastruktur

Tillkommande infrastruktur

Andra betydelsefulla cykelstråk
Befintlig infrasturktur

Tillkommande infrastruktur

Koppling till landsbygd

Tema: Trafik och omställning
Ett hållbart trafiksystem har många nyttor. En stad med stort fokus på och nyttjande av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik har potential för mindre koldioxidutsläpp, bättre luftkvalitet 
och mindre buller. Ett hållbart trafiksystem har stor påverkan på inte bara stadens ekologis-
ka hållbarhet, utan även den sociala hållbarheten. Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsper-
spektiv är hållbara transporter att föredra då dessa skapar förutsättningar för en tryggare, 
mer tillgänglig stad.
 
De hållbara trafikslagen har störst underlag i stadens utvecklingsstråk. Det största foku-
set ska ligga på att tillgängliggöra och förstärka systemet i utvecklingsstråken, men även 
i resten av tätorten ska hållbara trafikslag stärkas, och vara ett smidigt och tidseffektivt 
alternativ. 

Hållbara trafikslag

De hållbara trafikslagen koncentreras framför allt till mobilitetsstråk (naturliga och gena rörelse-
stråk i staden). Dessa mobilitetsstråk finns i eller i nära relation till utvecklingsstråken. Syftet är 
att det ökade befolkningsunderlaget i utvecklingsstråken ska ha god möjlighet att nyttja hållbara 
trafikslag. 
 
Gång
En stad i Värnamos storlek har goda möjligheter till gångtrafik. Stadens täthet i de centrala de-
larna, samt de relativt korta avstånden, gör att många resor kan göras till fots. Vid förtätning, om-
vandling och övrig utveckling i stråk koncentreras bostäder, handel, tjänster och service ytterligare, 
vilket innebär ökade möjligheter till gång som transportsätt i staden. Säkra, trygga gångvägar och 
trottoarer med god tillgänglighet till viktiga målpunkter skapar goda förutsättningar för en stad för 
fotgängare. Gångvägar förstärks och utvecklas över järnvägen och Lagan, för att tydligare koppla 
samman stadens två sidor och förbättra kommunikationen och möjligheterna att röra sig till fots 
mellan dem. Stärkta kopplingar över Lagan skapar inte bara ett mer attraktivt och tillgängligt La-
ganstråk, utan innebär ökad mobilitet hos fotgängare i staden. I utbyggnads- och större omvand-
lingsområden prioriteras gång tillsammans med cykel högst.

Kartan visar föreslagna cykel- och huvudcykelstråk. 
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Cykel
Ett väl synligt, rakt och gent cykelnät med trafiksäker utformning och tydlighet skapar goda 
förutsättningar för fler cykelresor i staden. 
Höjdskillnaden vid järnvägen utgör en barriär, och fler kopplingar och väl utformade cykelbroar upp 
för höjden har potential att underlätta cykelresor mellan stadens östra och västra del. Kommunen 
verkar för att barriärer och saknade länkar byggs bort, medan korsningar där många cyklar hastig-
hetssäkras och omformas för att öka framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter. 
 
Cykelstråk delas upp i två kategorier: huvudcykelstråk och cykelstråk. Stadens huvudcykelstråk 
placeras i eller i nära anslutning till utvecklingsstråken. På huvudcykelstråk prioriteras cykeln över 
andra trafikslag i korsningar. Det är av vikt att konfliktpunkter mellan cykel- och biltrafik identifieras 
för att de ska kunna åtgärdas. Det finns redan idag ytor i staden där cykeltrafik prioriteras framför 
biltrafik. Dessa är Storgatsbacken och Flanaden.

Det ska på ett säkert och smidigt sätt gå att cykla i hela Värnamo stad, såväl i förtätnings- och 
mobilitetsstråk som i övriga staden. I utbyggnads- och större omvandlingsområden prioriteras 
cykel tillsammans med gång högst.Cykelstråk har inte samma prioritet i trafiken som huvudcykel-
stråk, men ska vara säkra, raka och gena. 
 
Utanför tätortsutbredningen förstärks möjligheterna till cykel mot Värnamo byar: Torp, Alandsryd 
och Hjälshammar. I arbetet med att öka tillgängligheten för cyklister ingår även förbättrade cykel-
förbindelser till stadens kranstätorter: 
Åminne, Hörle, Kärda och Tånnö.

Kommunen arbetar idag aktivt med att 
utveckla cykelstråk mot Bor, Hörle och 
Kärda. Det finns inga mål om enhetlig 
utveckling av dessa stråk. Vissa stråk 
kan exempelvis komma att utvecklas 
med belysning, medan andra inte får 
belysning.

Stadsbusstrafik
Då få idag nyttjar Värnamo stads stads-
busstrafik behöver stadsbusslinjenätet 
effektiviseras. Detta bör ske omgåen-
de och i samverkan med Jönköpings 
länstrafik som är huvudman.
Busslinjerna ska förläggas i eller i 
närhet till utvecklingsstråk i så kallade 

mobilitetsstråk, för att befolkningsunderlaget ska bli så stort som möjligt. Närhet till verksamheter, 
service och tjänster samt ett tillförlitligt bussystem med hög turtäthet skapar potential för ett mer 
välanvänt bussnät. Gena busstråk som inte tar omvägar innebär högre turtäthet samt attraktiva 
och konkurrenskraftiga restider på båda håll. En stor andel av de som reser med kollektivtrafik 
idag är under 25 respektive över 65. En ny linjedragning med mer konkurrenskraftiga restider kan 
attrahera fler resenärer och en bredare åldersgrupp.

Mobilitetsstråken ska förläggas till tät, blandad bebyggelse. Därmed kommer det finnas ett stort 
underlag för kollektivtrafik i dessa stråk. Nya busslinjer är därmed inte beroende av ny bebyggelse 
eller förtätning, utan kan köras i ett närmre perspektiv. Vid utbyggnads- och förtätningsprojekt i 

Cykelstråk utanför tätortsutbredning
Befintligt cykelstråk som utvecklas/förstärks

 Kommande cykelstråk
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staden ska mobilitetstråk beaktas i syfte att ny bebyggelse ska utformas och förläggas med god 
tillgänglighet till kollektivtrafik. 
  
Regionbusstrafik 
Byte mellan regionbuss och andra trafikslag ska underlättas genom goda knutpunkter i staden. 
Under 2020 togs regionbusslinje 500 i bruk. Linjen går mellan Jönköping och Värnamo, och 
trafikeras med dubbeldäckarbussar. Övriga regionbusslinjer knyter samman Värnamo med bland 
annat Vaggeryd, Gislaved och Ljungby.

Järnväg 
Kust- till kustbanan och Baltic-Link
Nätverket Baltic-Link arbetar för att förbättra järnväg, färja och vägar mellan Göteborg, Kalmar, 
Karlskrona, samt Gdynia i Polen, där den Baltisk-adriatiska korridoren länkar samman Central- 
och Östeuropa samt Asien. Värnamo är medlem i nätverket, och Kust- till kustbanan omfattas av 
projektet, och innebär ökade gods- och persontransporter genom staden.

Järnvägsbanan trafikeras även av regionaltrafik, så kallade Krösatåg, på sträckan Värnamo-Växjö. 
Dessa tåg stannar på stadens båda järnvägsstationer. 

Halmstad-Nässjöbanan
Godstrafiken på Halmstad-Nässjöbanan förväntas öka under kommande år till följd av ökad verk-
samhet i Halmstads hamn. 

Jönköping-Värnamo (Vaggerydsbanan)
Trafikverket avser elektrifiera järnvägen Jönköping - 
Vaggeryd - Värnamo. I och med elektrifieringen ska restiden mellan Värnamo och Jönköping un-
derstiga 50 minuter. Med mer konkurrenskraftiga restider  finns förutsättningar för fler tågpendlare 
mellan kommunerna. Projektet påbörjas 2020 och förväntas vara färdigt 2032. 
 
Rangerbangård
Rangerbangården ska utlokaliseras. Detta öppnar upp för möjligheter till förtätning, och ett tydliga-
re sammankopplande av Värnamo stads två sidor. 

Triangelspår, utblick 2050
I ett längre perspektiv ska kommunen verka för att ett så kallat triangelspår norr om staden tillkom-
mer som förbinder kust- till-kustbanan med HNJ-banan. Detta i kombination med att Jönköpings-
banan förses med ett kompletterande spår skulle även möjliggöra för viss rangering. Triangelspå-
ret kommer förbättra möjligheterna för att transportera godstrafik på järnväg. 
 
Järnvägsstationen
Vid förtätning av stadskärnan får järnvägen ett större underlag, med förbättrade möjligheter att gå, 
cykla och åka buss till stationen. Järnvägsstationen blir såväl regional som lokal huvudnod i sta-
dens hållbara trafiksystem. Med välfungerande system för gång, cykel och kollektivtrafik komplet-
terar stads- och regionbussar och tågtrafik varandra och skapar goda förutsättningar för hållbara 
resor såväl inom som utanför Värnamo stad. För att byte mellan hållbara trafikslag ska ske snabbt 
och smidigt placeras fler säkra, väderskyddade cykelparkeringslösningar vid stationen. När even-
tuell ny station öster om nuvarande tätortsutbredning öppnas för trafik kommer järnvägsstationen 
inte vara samma regionala huvudnod i stadens trafiksystem. 
 
Rörstorps station
Rörstorps station stärks som nod för sydöstra staden. Kring stationen sker omfattande omvandling 
och förtätning, och stationens roll som nod i stadsdelen stärks. Precis som vid Värnamo station 
stärks möjligheterna till byte mellan hållbara trafikslag genom säkra och väderskyddade cykelpar-
keringar samt god tillgång till busstrafik. 
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Kommande station, utblick 2050
Värnamo är en av de kommuner som vid byggnation av den nya stambanan får en ny station. Sta-
tionen kommer att placeras externt, öster om nuvarande tätortsutbredning. När och om byggnation 
av ny järnväg sker är idag osäkert, och därmed är utvecklingen kring den eventuella stationen 
förlagd till Utblick 2050 i planförslaget.
 
Den nya järnvägen är en viktig pusselbit i ett mer sammanhållet och hållbart Sverige, och bidrar 
med bättre förutsättningar till snabba resor från Värnamo till Malmö och Stockholm. Därmed för-
storas arbetsmarknadsregionen, och underlättar för pendling på längre avstånd. Detta kan innebä-
ra att fler Värnamobor pendlar till studier eller arbete, medan även inpendlingen från andra kom-
muner kan öka. I samband med byggnation av stationen uppförs blandad bebyggelse öster om 
nuvarande tätortsutbredning. Stationen med kringliggande stadsbebyggelse blir nod för hållbara 
trafikslag i området. Kopplingarna mellan den nya stationen och existerande stationer stärks.
 

Parkering 
Cykelparkeringar
Ett stort utbud av säkra cykelparkeringar skapar förutsättningar för fler cykelresor i Värnamo stad. 
I en parkeringsruta för bil kan så många som tio cyklar få plats bredvid varandra utan problem. Det 
finns idag höj- och sänkbara cykelparkeringsmöjligheter som innebär möjligheter till flera cyklar på 
varandra. Därmed kan cykelparkeringar vara mycket yteffektiva. Väderskyddade, låsbara cykelpar-
keringshus kan placeras centralt i staden. 
 
Bilparkering
På många håll i staden finns stora, ytkrävande markparkeringar för bil, och många av dessa ytor 
behöver användas på mer yteffektivt sätt. Med det sagt kommer behovet av parkeringsplatser inte 
att försvinna, och därmed kommer parkeringsbeståndet att finnas kvar, i en omfattning som går 
i linje med Värnamo stads storlek, invånartal samt arbetet med omställning. Reglering av parke-
ringsplatser införs i hela staden vilket kommer ge ändrade resvanor för de som har möjlighet. En 
minskad andel bilresenärer i Värnamo stad innebär att inpendlare samt besökare får förbättrade 
möjligheter till parkering i staden. 

Central parkering 
I takt med att stadskärnan förtätas finns det en risk att parkeringsbrist kan uppstå om inte åtgärder 
för att motverka detta vidtas.

Det finns en konflikt mellan att både planera och möjliggöra för en ökad biltrafik och en ökad andel 
hållbara resor. Det föregående kommer hur man än vänder på det att underminera möjligheten att 
genomföra en omställning eftersom omställning kommer kräva att tillgängligheten för bil i någon 
mån begränsas till fördel för de hållbara trafikslagen. Detta eftersom bilen ur flera perspektiv är 
svårt att konkurrera med som förflyttningsmedel.

Oavsett ska det finnas tillräckligt med centralt belägna parkeringsplatser och kommunen ska därav 
i den vidare planering beakta, bevaka och i möjligaste mån upprätthålla en rimlig beläggningsgrad. 
Detta ska i första hand göras genom att effektivisera och tillgängliggöra användningen av befintliga 
parkeringsplatser. Detta åstadkoms framför allt genom en ökad omsättning, genom tidsbegräns-
ning, avgifter och genom att undvika att öronmärka central belägna parkeringsplatser för olika 
funktioner. 

Först när åtgärderna med att tillgängliggöra och effektivisera användningen av befintliga parke-
ringsplatser inte är tillräckliga för att upprätthålla en godtagbar beläggningsgrad ska planerna 
för att bygga ut kapaciteten och tillskapa fler p-platser initieras. Hur man tekniskt väljer att bygga 
dessa bör avgöras i framtiden. Plats för detta behov kommer dock att avsättas i form av en vilande 
detaljplan som fram tills den bebyggs ska kunna tjäna ett för allmänheten, och stadskärnan attrak-
tivitetshöjande syfte. Lokaliseringen ska bland annat beakta följande, 
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• Lokaliseringen ska ske utifrån befintliga stråk och skärningspunkter.
• En lokalisering är att föredra som av olika anledning gör den olämplig för annan användning, 

såsom bostäder handel och kontor.
• Lokaliseringen ska ske utifrån de rörelsemönster, stråk som en sådan lokalisering skulle inne-

bära och påverka stadskärnans nuvarande centrumstråk.
• Parkeringsplatser ska lokaliseras till utkanten av stadskärnan, så att de inte tar plats från de 

funktioner i staden som är anledningen för besökarna att uppsöka stadskärnan.

Det är av största betydelse att fram tills att behov finns för kapacitetshöjande åtgärder att kommu-
nen i planering och beslutsgivande gör allt för att underbygga en omställnings mot mer hållbara 
trafikslag.

Pendlingsparkering
För att ytterligare minska biltrafiken på lokalgator föreslås pendlingsparkeringar i strategiska lägen 
i nära anslutning till infartsgator. Pendlingsparkeringarna är ett relativt enkelt och billigt steg i om-
ställningsarbetet och en funktion som bör finnas på plats för att underlätta för invånarna att kunna 
göra rätt. Pendlingsparkeringarna lokaliseras i nära anknytning till region- och stadsbusstrafik samt 
huvudcykelnät för att underlätta byte till hållbara trafikslag. 
 
För att pendlingsparkeringar ska tjäna sitt syfte krävs att förtätning av centrala markparkeringar 
sker. Vidare krävs premierande, reglerande och uppmanande åtgärder för att en beteendeföränd-
ring ska vara möjlig.  

Biltrafik
Bilresor är i vissa fall nödvändiga, men för att ekologisk och social hållbarhet ska stärkas krävs ett 
minskat bilresande i Värnamo stad. Vidare innebär detta mer tillgängliga ytor för andra trafikslag 
såväl som för attraktiva mötesplatser. Bilinnehavet är högre i stadens ytterkanter, där bostadsbe-
ståndet främst består av småhus, än i de centrala delarna, där bostadsformerna är blandade, och 
allra lägst i områden med mycket hög andel flerbostadshus. Utbyggnaden av bilvägar minimeras 
för att höja kapaciteten för andra trafikslag och skapa attraktiv stadsmiljö. Det föreligger idag inte 
några problem i kapaciteten på stadens bilvägar, och även vid den befolkningsökning kommunen 
arbetar för att uppnå finns kapacitet på stadens vägar.

Viktiga vägar
Staten är väghållare för E4 och Väg 27, som ramar in Värnamo stad i söder och öster. Tillsam-
mans med väg 151 utgör E4 och Väg 27 det av Trafikverket utpekade funktionellt prioriterade 
vägnätet. På dessa vägar ska framkomligheten värnas, och åtgärder som kan påverka framkom-
ligheten negativt ska minimeras. 
Ljussevekaleden, där både stat och kommun är väghållare, och Gröndalsleden, som är kommunal, 
utgör stadens kringleder. Även väg 27 har i delar denna funktion. Genomfartstrafik hänvisas i så 
stor utsträckning som möjligt till dessa vägar. Övriga viktiga vägar är väg 151 och väg 127, där det 
råder generellt byggnadsförbud inom 30 meter från vägområdet. 
 
Det förekommer en rad infartsvägar som i stort utgör stadens övergripande vägnät. Dessa är 
Halmstadsvägen, Götavägen och Malmövägen i söder. Nydalavägen i öst, Sveavägen i nordväst 
och Jönköpingsvägen i norr. Laganstigen med järnvägsundergången spelar tillsammans med Via-
dukten en betydelsefull roll i att binda samman de östra och västra stadsdelarna. För dessa vägar 
gäller generellt byggnadsförbud inom 12 meter från vägområdet. 

Viadukten
Viadukten har under ca 90 år utgjort stadens mest trafikerade överfart över järnvägen. I maj 2020 
infördes restriktioner om förbud mot fordon över 3,5 ton på viadukten och i december 2020 stäng-
des passagen helt för motorfordon. Åtgärden medför att bilar och busstrafik hänvisas i första hand 
till undergången vid Laganstigen. Kommunen har inlett arbetet med att planera för en ersättande 
konstruktion och kommunens ställningstagande är att den centrala förbindelsen ska finns kvar 
framgent. Det är av stor vikt att busstrafik kan nyttja förbindelsen för att god tillgänglighet och 
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konkurrenskraftiga restider kan upprätthållas. Vidare ska viadukten kunna nyttjas för gång- och 
cykeltrafik. 

Varutransporter
I tätorter med lägre bebyggelsetäthet än i storstäder, men som är tätare än lands- och glesbygd, är 
förhållandena som godast för varutransporter och leveranser. Detta beror på att leveranskostna-
den per enhet är låg, medan det ofta finns få restriktioner för parkering och lastning. Konkurrensen 
om marken är inte lika stor som i större tätorter, medan antalet leveranser fortfarande är stort. 
Därmed är Värnamo stad väl lämpad för varutransporter och leveranser. 
 
Vägtransporter har sedan 1975 fördubblats i Sverige, medan järnvägstransporter och sjöfart-
stransporter varit i princip oförändrade. Under kommande 20 år förväntas transportarbetet öka för 
såväl väg som järnväg och sjöfart, vilket i Värnamos fall innebär potential till ökad trafik med såväl 
godståg som på väg. 
 
Ökad godstrafik innebär säkerhetsrisker, framförallt för stillastående fordon. I och med att kom-
munen ska verka för att den centralt belägna rangerverksamheten utlokaliseras till ett externt läge 
stannar inte godståg inne i staden vilket innebär att säkerhetsriskerna inte ökar avsevärt vid ökade 
godstransporter. Godstransporter på väg sker på E4, Väg 27, väg 151 och Gröndalsleden, och bör 
i hög mån hållas utanför tätortsutbredning. 

Järnväg

Järnvägsstation

Område för ny järnväg

Framtida station

E4, Väg 27

Kringled

Infartsled

Kartan visar viktiga trafikleder i 
Värnamo stad med omland. Den 
planerade nya järnvägens sträck-
ning är inte helt fastställd, men 
kommer att löpa någonstans inom 
det rosa fältet. 
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Riksintressen för kommunikation
Vägar, järnvägar och järnvägsstationer som har en särskild betydelse för det övergripande trans-
portsystemet kan  av Trafikverket beslutas vara av riksintresse. Det är funktionen som riksintresset 
bevakar och inte själva transportleden vilket betyder att kommunens planering inte bör inverka 
menligt på transportanläggningens funktion. Det förekommer både befintliga och planerade riksin-
tressen för kommunikationsanläggningar. 
 
E4an, väg 27, väg 127 är vägar av riksintresse inom planförslagets avgränsning. Dessa vägar är 
viktiga infrastrukturkopplingar till övriga kommuner, såväl som Jönköpingsregionen och resten av 
Sverige. Vid dessa vägar råder generellt byggnadsförbud inom 50 meter från vägområdet.
 
Järnväg Halmstad-Nässjö, järnväg Jönköping-Vaggeryd och järnväg kust- till kustbanan är järnvä-
gar av riksintresse inom planförslagets avgränsning.  Förutom järnvägarna är även Rörstorp och 
Värnamo järnvägsstation av riksintresse. Den planerade Europabanan, från Jönköping till 
Helsingborg-Malmö-Köpenhamn är ett planerat riksintresse som förekommer utmed planförslagets 
östra del. 

Flyg
Hela planområdet är MSA (Minimum Safe Altitude)-yta avseende Hagshults flyplats. Planområdet 
är dessutom, med undantag av planområdets sydöstra delar, berörd av totalförsvarets stoppområ-
de för höga objekt. I den kommunövergripande översiktsplan finns mer information och ställnings-
tagande avseende försvarsmaktens samrådsområde för höga objekt, 20 meter utanför tätort och 
45 meter inom tätort.

MSA-ytorna från Jönköping flygplats berör planområdets norra delar medan hela planområdets 
omfattas av Växjö flygplats MSA-område. För dessa delar ska beslut om nya höga objekt remitte-
ras till berörda flygplatser och Luftfartsverket. 
 

Mellankommunala intressen kommunikation
Kommunen beskriver mellankommunala intressen framförallt i den kommunövergripande över-
siktsplanen, Mitt Värnamo 2035. I några fall sammanfaller eller berör dessa intressen mer explicit 
Värnamo stad och därmed bör de även tas upp i denna fördjupning och beaktas som en förutsätt-
ning i kommunens planering för stadens utveckling. 

Avseende kommunikation är det bland annat den nya stambanan och den station som man i Sve-
rigeförhandlingen har avgjort kommer lokaliseras i ett externt läge av Värnamo stad som utgör ett 
betydelsefullt mellankommunalt intresse. 

Värnamo stad utgör en viktig nod avseende arbetsmarknad och arbetspendling är även ett bety-
delsefullt mellankommunalt intresse. 
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Ställningstaganden Trafik och omställning
Gång och cykel
Huvudcykelstråk ska förläggas i eller i nära relation till stadens utvecklingsstråk. 

Kommunen ska tillskapa fler gång- och cykelkopplingar förbi järnvägen och Lagan.
 
Kommunen ska verka för att identifiera de viktigaste konfliktpunkterna mellan cykel- och biltrafik 
och åtgärda dessa.

Kommunen ska skapa bättre möjligheter till cykling mellan Värnamo stad och dess omland, inklu-
sive kranstätorter.

Kollektivtrafik
Kommunen ska i samarbete med JLT skapa och se över linjenät för stadsbusstrafik i eller i nära 
relation till stadens utvecklingsstråk.
 
Kommunen ska verka för en starkare koppling mellan regionbusstrafik och övriga hållbara trafik-
slag i staden. 
 
Vid utbyggnads-, förtätnings- och omvandlingsprojekt ska trafikinfrastruktur säkerställas, kvalitén 
höjas och fler funktioner tillföras trafikrummet. 
 
Kommunen ska verka för att Viaduktens funktion som central koppling för hållbara trafikslag finns 
kvar i staden.

Biltrafik
Kommunen ska minimera kapacitetshöjande åtgärder för bilinfrastruktur. 

Parkering
Kommunen ska verka för att pendlingsparkeringar i strategiskt goda lägen uppförs. 

I vidare planering, ny kommunal mobilitetsstrategi/ parkeringsnorm, ska kommunen genom effekti-
visering och reglering av stadens parkeringsplatser verka för lämplig beläggningsgrad på centrala 
parkeringsplatser.

I vidare planering ska en detaljplan tas fram i syfte att lösa framtidens eventuella parkerings- 
behov i centrum. Detaljplanen ska förläggas i enlighet med kriterier i den fördjupade översiktspla-
nen för Värnamo stad. Byggnationen av detaljplanen ska initieras först när behov finns.

Ställningstaganden Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
4.2.1 Ställningstaganden: ett balanserat trafiksystem (s. 63 - 65)
- Gång- och cykeltrafik inom tätorten
- Biltrafik
- Central kollektivtrafik

Övriga underlag
Trafikutredning Värnamo centralort, underlag 2020-02-26, Trivector

Lokaliseringsutredning, parkeringshus i Värnamo stad 

Rumslig potential- Värnamo stad, 2020-05-28 Radar

Busslinjenätsöversyn, i Värnamo stad, underlag Värnamo kommun, 2020

Huvud- och cykelstråk i Värnamo stad, underlag, 2020
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Tema: Natur, rekreation och miljö
De gröna elementen kompletterar de byggda elementen i staden och tillsammans utgör de 
livsmiljön för såväl växter och djur som stadens invånare. Betydelsen av naturmiljöer för 
friluftsliv och rekreation ökar i takt med att staden blir tätare och befolkningen ökar. Sta-
dens grönområden och vatten är också ett betydelsefulla delar för att hantera och 
anpassa staden till de klimatförändringar vi står inför.

Grönstruktur i den täta staden
Grönstruktur är alla vatten- och grönytor i staden. Det är en mycket viktig del av livsmiljön för såväl 
stadens invånare som växter och djur. Grönstruktur kan vara gräsmattan utefter trafikleden, buska-
get mellan verksamheten och villaområdet, den centralt belägna finparken eller den stadsnära sjön 
med strövområde. Stadens grönstruktur är många saker och är därför också bärare av en rad olika 
funktioner och värden, så kallade ekosystemtjänster. 

Den täta staden där fler människor bor och verkar behöver också vara grön. Vid förtätning av 
bebyggelsen i Värnamo stad ska också gröna ytor och parker adderas och säkerställas. Detta kan 
ske genom att skapa nya gröna ytor, genom att plantera träd i gatu- och torgmiljöer, genom att 
anlägga gröna tak och fasader men även genom att öka kvalitén på befintliga ytor och tillföra olika 
funktioner. Kvalitén och värdet av gräsremsan i trafikrummet ökar om denna kompletteras med 
träd och buskar. 

Kommunen har i Plan för Grönstruktur och tillhörande åtgärdsplan satt upp tydliga mål och strate-
gier för utvecklingen av stadens grönstruktur som ska beaktas i vidare planering. 

Gröna kilar och grönt nätverk
En viktig aspekt kring grönstrukturen är att den bör sitta samman i ett nätverk för att kunna upprätt-
hålla vissa egenskaper såsom funktionella spridningskorridorer för växter och djur. Nätverket möj-
liggör och tillgängliggör naturmiljön i staden och dess omland. I detta system har de gröna kilarna 
en viktig funktion. De är den omgivande naturmiljöns portar in till staden.

Gröna stråk och noder
De gröna huvudstråken är del av stadens gröna nätverk och knyter samman omgivande natur med 
stadsstrukturen. De förgrenas vidare ut i sekundära stråk. Att grönstrukturen är väl sammanbun-
den i ett nätverk är en förutsättning för att upprätthålla de flesta av de ekosystemtjänster som vi 
förlitar oss på i staden. I nordsydlig riktning genom staden rinner Lagan. Vattendraget med dess 
strandområde utgör ryggraden i stadens gröna nätverk. På några platser sammanstrålar stråken; 
Folkets park, Åbroparken och Vråenparken. Dessa platser utgör gröna noder och är strategiskt 
betydelsefulla platser i stadens grönstruktur.

Beroende på stråkens lokalisering i staden så kommer de att behöva anpassas efter de förut-
sättningar som platser innehar. I de mer centrala och täta delarna så kan stråken byggas upp av 
gröna tak och väggar, träd och  planteringar i gata medan de i mer perifera lägen kan vara parker 
och naturområden.

Det gröna stråken ska säkerställas och svaga kopplingar ska utvecklas i Värnamo vilket bland an-
nat kommer trygga invånarnas tillgång till parker och grönområden när staden växer och förtätas. 

Grönytor
I kommunens Plan för grönsturktur delas Värnamos stads allmänna grönytor in i tre olika katego-
rier: närpark, stadsdelspark och större natur- och rekreationsområde. Utöver de tre kategorierna 
finns flera grönområden, stora och små, som binder samman parker och bildar stadens grönstruk-
tur.

Dessa har en viktig funktion och är inte bara livsmiljö för djur och växter utan även en del av 
stadens invånarnares livsmiljö. Vissa funktioner kräver en viss storlek för att den ska kunna funge-
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ra optimalt (funktioner som lek och återhämtning, infiltration av dagvatten, värmereglering, luftre-
nande och bullerdämpning) och för att vi ska kunna tillgodogöra oss de hälsofrämjande effekter 
som grönytor ger. 

Olika grönytor ska finnas i staden eftersom det krävs många olika former av grönyta för att kunna 
hysa alla de olika funktioner som människor, växter och djur i staden behöver.

Stadsodling
Det finns två kolonistugeområden i Värnamo stad. Renodlade odlingslotter finns tyvärr inte. Olika 
odllingsmöjligheter är viktiga ingredienser i stadens grönstruktur och bidrar till social hållbarhet, 
integration, men innebär även stora rekreativa värden. Stadsodling ska beaktas och olika möjlig-
heter för stadsnära odling utvecklas i efterkommande planering och beslutsgivande. 

Tätortsnära natur
I Värnamo stads omland finns olika former av naturmiljöer. En del av dessa är av särskild vikt ur 
ett rekreativt perspektiv för stadens medborgare och är därav utpekade i kommunens översikts-
plan, Mitt Värnamo 2035, som tätortsnära natur. Ofta utgör den tätortsnära naturen en del av en 
grön kil men inte alltid. Den tätortsnära naturen kommer få en större roll och betydelse i takt med 
att Värnamo stads befolkning växer och i takt med att staden blir tätare.  

I stadens omland finns även platser som utgör värdekärnor för olika naturvärden. Bland annat 
finns en värdekärna av jätteträd och andra skyddsvärda träd vid sjön Vidösterns östra strand. I de 
fall skyddsvärda träd sammanfaller med utpekade grönstråk och kilar är de även betydelsefulla 

Grönstruktur, gröna stråk och 
noder  i Värnamo stad, 
såväl existerande som 
planerade.

Grönkil

Tätortsnära natur och rekreation

Grönstråk
Nytt grönstråk

Grön nod

Grönområden/park

Skyddsvärda träd

Värdetrakt gräsmark

Värdekärna gräsmark

475



57

ur perspektivet att vara del av stadens grönstruktur. Värdefull skog och större våtmarksområden 
finns nordöst om staden, större sumpskogsområden finns norr och söder om staden, och söder 
om staden finns Lagadalens flacka odlings- och kulturlandskap som är utpekat som värdtrakt för 
gräsmarker. 

Vatten
Grönstruktur är mer än olika former av grönytor i staden. Även de vatten som staden har införlivats 
i stadsväven är en del av grönstrukturen. Prostsjön, Lagan och Vidöstern utgör de mer betydande 
exemplen men även bäckar och dammar såsom Pålabobäcken och Bolaskogsdammen är betydel-
sefulla delar av stadens grönstruktur. Stadens bäckar och dammar belägna i stadens omland ska 
beaktas och lyftas fram. I de delar där stadsbäckarna har kulverterats eller grävts bort ska dessa i 
största möjliga mån återställas i syfte att återställa deras olika funktioner. De små vattendragen är 
en kvalité och ett exempel på viktig vattenreglerade ekosystemtjänst.

Lagan med tillhörande landskap utgör ryggraden i stadens grönstruktur. För Lagandalen och dess 
sträckning genom Värnamo stad har en utredning gjorts, Laganstråket - ett vattenrum genom cen-
trala Värnamo (2015). Studien redovisar hur befintliga kvaliteter kan vidareutvecklas och pekar på 
möjligheten till ett samlat grepp kring det centrala å-rum som Lagan utgör - både i stadens centrala 
delar och i dess närmaste omland. Årummet delas i utredningen in i tre olika karaktärer, det norra 
vilda och naturlika, det centrala urbana Å-rummet och det södra kulturpräglade landskapsrummet. 
Det är kommunens ställning att dessa karaktärer ska renodlas och utvecklas.  
Sjön Vidöstern har flera viktiga funktioner för Värnamo stad och är en viktig del av stadens iden-
titet. Sjön ger bland annat staden viktiga rekreations- och boendemiljöer. Sjön är även nationellt 
särskilt värdefull ur fiskesynpunkt och regionalt värdefull ur naturvärdessynpunkt. Även Lagan har 
ur regionalt perspektiv bedömts betydelsefull ur fiske- och naturvärdessynpunkt.  
 
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla sjöar och vattendrag. Det 
skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. 
Strandskyddet kan utökas upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strand-
skyddets syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Lagan och följande vattendrag inom fördjupningen av översiktsplanen omfattas av det generella 
strandskyddet: Sörsjön, Prostsjön, dammarna vid fotbollsplanerna på Ljusseveka och Stam-
pabäckens två vattendammar öster om E4. För Vidösterns norra stränder råder ett utökat strand-
skydd om 200 meter. 

Generellt är kommunens ställning att strandskyddet i de delar där staden med omland omfattas av 
strandskyddet ska beaktas för att upprätthålla strandskyddets syfte om bland annat allmänhetens 
tillgänglighet till strandlinjen. För de delar där 
strandlinjen redan idag kan anses vara ianspråktagen eller införlivad i stadsbebyggelse, framförallt 
Lagans centrala delar, så ser kommunen positivt till eventuell planering och exploatering i förtät-
ningslägen inom strandskyddat område. Kommunens ställning är att förtätning av Värnamo stad 
är ett viktigt allmänt intresse men menar samtidigt att förtätning inom strandskyddet måste vara 
förenligt med allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen och fri passage måste alltid ordnas. Ett 
exempel på en sådan förtätning är byggnation av kvarteret Sarven.

Allmänhetens tillgång till strandlinjen är särskilt viktig inom den fördjupade översiktsplanens områ-
de på grund av stadens många invånares behov av att kunna komma intill strandlinjen. I vissa fall 
är kommunens ställning att vissa former av åtgärder, verksamheter och exploateringar är förenliga 
med strandskyddets syfte och istället kan bidra till strandskyddets syfte att tillgängliggöra strand-
linjen, samtidigt som man kan säkerställa växters och djurs livsmiljö. Kommunen menar vidare att 
just för de stadsnära strandlinjerna föreligger potential för utveckling och att dessa är särskilt vik-
tiga på grund av lokaliseringen invid staden. Ett exempel kan vara strandnära bebyggelse (obser-
vera inga stora strandnära villatomter, utan mer blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer) 
som samtidigt säkerställer allmän platsmark invid stranden och genererar ett underlag för funktio-
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ner som badplats och fiskebrygga som kan komma hela staden till del. Exempel på sådana platser 
kan vara Helmershus, Örtebro, Sörsjöns nordvästliga strandlinje och för delar av Prostsjöns västra 
strandlinje. 

Det skäl som lagstiftningen medger och som bedöms kunna åberopas för att delvis lyfta strand-
skyddet invid Helmershus, Örtebro och Sörsjön är att utvecklingen är allmännyttig och en del av 
en hållbar utveckling av Värnamo stad. Samtliga lägen har kommunen under lång tid haft för avsikt 
att utveckla. Områdena förekommer både i nu gällande översiktsplan för Värnamo samt i delar 
med detaljplan (både pågående och gällande). Kommunen har och planerar framgent också att 
göra satsningar på utbyggnad av infrastruktur till Helmershus och Örtabro. Ett sådant exempel 
är att kommunen har för avsikt att anlägga en cykelväg till Åminne på före detta järnvägsbanvall 
samt kommunens utbyggnad av VA- överföringsledning utmed Vidösterns västra strand. Dessa 
investeringar motiverar en fortsatt utbyggnad och utgör därmed i sig ett angeläget allmänt intres-
se. Planförslaget har sedan samrådet kompletteras med ett sekundärt utvecklingsstråk som både 
kopplar samman och särskiljer utvecklingen på Vidösterns västra strand med annan utveckling i 
stadens omland. Stråket tydliggör kommunens långsiktiga avsikt för området. Kommunen har även 
för avsikt att i vidare planering ta fram ett planprogram för utvecklingen. Detta ska syfta till att styra 
utvecklingen i en hållbar riktning och att ta tillvara områdets potential att utgöra en stadsdel i fram-
tiden. I planprogrammet, vidare planering och prövning kräver varje enskilt område att ett  bättre 
underlag tas fram för att kunna bedöma om särskilt skäl föreligger för ett upphävande. 

Riksintresse naturvård, Lagan nedströms Hörledammen
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har (2019) utfört en uppdaterad kartering och bedöm-
ning av de geovetenskapliga riksvärden som riksintresset representerar. Riksintresset är utpekat 
uteslutande för dess geovetenskapliga värden, i första hand den landskapsbildande process som 
fortfarande pågår samt områdets betydelse för förståelsen av landskapsutvecklingen och proces-
serna från isavsmältning till nutid.

För att riksintressets geovetenskapliga värden inte ska utsättas för påtaglig skada är det centralt 
att de områden där pågående processer finns bibehålls i sitt naturliga tillstånd och lämnas opå-
verkade. SGU vill även belysa att helheten och det geologiska sammanhanget utgör en central 
del för riksintressets geovetenskapliga värde. SGU har utifrån riksintressets utpekade riksvärden, 
dvs. meander, korvsjöar och delta och det tillhörande värdeomdömet, som inkluderar processerna, 
delat in området i tre skyddsvärdesklasser; högre skyddsvärden, måttliga skyddsvärden och lägre 
skyddsvärden.

För de delar av riksintresset som sammanfaller med planerna för stadens nya stadsdel, gör kom-
munen bedömningen att betydelsen av hållbar stadsutveckling väger tyngre än riksintresset så att 
viss påverkan på riksintresset kan anses vara rimlig. Redan idag föreligger skador på riksintres-
set som kommunen menar är menliga för intresset. Fyllmassor från byggnationen av väg 27 nya 
dragning förekommer på stora delar av området vilket borde ha påverkat riksintresset negativt. 
Betydelsen av platsen för stadsutbyggnad är samtidigt stor. Det är ur flera perspektiv en mycket 
strategiskt belägen plats och en utveckling här innebär förutsättningar för att uppnå en hållbar ut-
veckling och en sammanhållen, tät och attraktiv stad/stadsdel. Den stadsutbyggnadspotential som 
platsen medger föreligger inte på andra platser och ses därmed som prioriterat jämte den begrän-
sade skada som utvecklingen skulle innebär på riksintresset.

Järnvägsstation vid Rörstorp är av riksintresse för kommunikation och den utveckling som föreslås 
är helt i enlighet med detta. Kommunen har i sin övergripande översiktsplan tagit ställning för att 
stationen i vidare planering ska beaktas och dess potential för hållbar utveckling av staden nyttjas 
mer effektivt.

Fritid, friluftsliv och rekreation

Apladalen, Prostsjöområdet, Alandsryd/Borgen och Lagandalen söder om staden med Osudden är 
fyra viktiga områden för friluftsliv, fritid och rekreation i Värnamo stads omland. Stadens invånare 
ska ha god tillgång till dylika områden och i takt med befolkningstillväxten ska dessa områden ut-

477



59

vecklas och därav ska ytor som möjliggör denna utveckling beaktas i planering. Vid förtätning och 
omvandling får fler bättre möjlighet att använda stadens friluftsområden, förutsatt att goda kopp-
lingar till dessa områden bibehålls och förstärks. I planförslagets utblick föreslås del av grönkilen 
Sörsjön utvecklas till nytt friluftslivsområde för staden. Möblering, belysning, faciliteter, skyltar och 
annan utrustning ska underlätta och bidra till att skapa trygga och tillgängliga miljöer.

Vid byggnation och utveckling av Prostsjöområdet är det av vikt att ytor för friluftsliv och rekreation 
i området bibehålls och förstärks. Likaså ska ny bebyggelse väster om Gröndalsleden och särskilt 
invid Borgens friluftsanläggning  beakta friluftslivintresset i området. 

Koloniområdena vid Sörsjön och Lagan är viktiga fritids- och rekreationsområden. Kommunen 
ska verka för fler olika former av odlingsmöjligheter så att fler alternativ finns tillgängliga för fler 
medborgare. Kommunen ska premiera bostadsnära odlingsalternativ i syfte att verka för minskade 
transporter. För Sörsjö kolonihusområde ser kommunen positivt till en utveckling mot mer perma-
nent bostadsbebyggelse bland annat eftersom området finns inom ett framtida utvecklingsstråk 
och att kommunens därav ser potential för området att kompletteras med bostadsbebyggelse. 
Koloniområdet invid Lagan föreligger inom ett utpekat utbyggnads- och förtätningsområde vilket 
kan komma att innebära behov av att långsiktigt utlokalisera området till lämpad plats. I samband 
med utbyggnaden ska detta utredas och ny plats föreslås. 

Riksintresse friluftsliv, Vidöstern 
Sjön Vidöstern med stränder är av riksintresse för friluftslivet. Området bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och för vattenanknutna frilufts-
aktiviteter. Exempel på friluftsaktiviteter är fritidsfiske, bad, båtliv och upplevelse av kulturmiljö där 
Åminne bruk utgör ett exempel. 
Verksamheter och åtgärder som bedöms inverka negativt på riksintresset är exempelvis sådana 
som försämrar vattenkvaliteten och på så sätt påverkar fisket eller badmöjligheterna negativt och 
exploateringar som begränsar allmänhetens tillträde till stränder och tillgänglighet till och i om-
rådet. Kommunen ser en stor potential i området som är förenligt med riksintressets värden och 
kommunens ställningstagande är generellt att verka för riksintressets värden inom dess gränser. 
För vissa avgränsade platser kan exploateringar och vissa verksamheter öka allmänhetens tillträ-
de till stränder och tillgänglighet i området. För sådan utveckling ställer sig kommunen positiv. 

Mellankommunalt intresse, naturmiljö
Kommunen beskriver sina mellankommunala intressen framförallt i sin kommunövergripande 
översiktsplan, Mitt Värnamo 2035. I några fall sammanfaller eller berör dessa intressen mer 
explicit Värnamo stad och därmed bör de även tas upp i denna fördjupning och beaktas som en 
förutsättning i kommunens planering för stadens utveckling. Avseende natur bedömer kommunen 
att intressen rörande vattenplanering är ett mellankommunalt intresse. För Värnamo stads del är 
det framförallt sjön Vidöstern och Lagan som utgör ett mellankommunalt intresse som ska beaktas 
i vidare planering.  
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Ställningstaganden, natur, rekreation och  
miljö
Grönstruktur i den täta staden
Vid utbyggnads-, förtätnings- och omvandlingsprojekt ska berörd grönyta säkerställas, kvalitén höjas och fler 
funktioner tillföras ytan. Om nödvändigt ska nya grönytor anläggas.

Stadens grönstruktur ska vara tillgänglig och trygg för alla samhällsgrupper.

Stadens sex gröna kilar ska respekteras och upprätthållas. Dess olika karaktärer ska klargöras, förtydligas 
och kopplas samman med stadens gröna stråk. 

Stadens gröna stråk och noder ska beaktas och säkerställas och svaga kopplingar ska stärkas.  

Utpekade värdekärnor med särskilt höga naturvärden i stadens omland ska beaktas.

Strandskydd
För urbana miljöer inom strandskyddat område ställer sig kommunen bakom förtätnings- och omvandlings-
projekt som bidrar till hållbar stadsutveckling. 
Kommunens menar att strandskyddet för dessa platser i och med det centrala läget kan anses inskränkt. Vid 
förtätning och omvandling inom stadsbebyggelsen är det viktigt att allmänhetens tillgänglighet till stranden 
säkerställs med en så kallad fri passage. 

Bebyggelseutveckling av Värnamo stad är i ett mycket angeläget intresse för vilket strandskyddet kan  
upphävas utan att för den skull menligt inskränka på strandskyddets två syften. På avgränsade platser kan 
strandskyddat område minskas till att omfatta ett område med ett betydligt kortare avstånd från strandlinjen. 
Kommunen ska därför verka för att upphäva och reducera strandskyddat område vid detaljplaneläggning som 
ligger i linje med planförslagets intentioner och utpekanden i planförslaget.

 
Lagan nedströms Hörledammen
För de områden inom riksintresset Lagan nedströms Hörledammen där pågående processer finns och som 
har bedömts ha ett högre skyddsvärde ska riksintresset särskilt beaktas i planering, lovgivande och explo-
atering. För de delar av riksintresset som är belägna mellan kust- till kustbanan och väg 27 som har getts 
måttliga värden och där processen utgörs av isavsmältningens erosion och ackumulation, gör kommunen 
bedömningen att betydelsen av hållbar stadsutveckling väger tyngre än riksintresset så att viss påverkan på 
riksintresset kan anses vara rimlig. 

Friluftsliv och rekreation
Tillräckliga ytor för friluftsliv och rekreation ska säkerställas för Värnamo stads växande befolkning.

I ett längre planperspektiv ska del av grönkilen vid Sörsjö i planering, lovgivande och exploatering beaktas 
som stadens nya friluftslivsområde. 

Det ska finnas en mångfald av anläggningar för friluftsliv och rekreation i Värnamo stad och dess omland. 
Dessa ska hålla hög standard avseende funktion och gestaltning och anpassas till platsens  förutsättningar 
och karaktär.  

Ställningstaganden Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
3.1.1 Ställningstaganden: Attraktiv & hållbar bebyggelseutveckling (s. 30-31), 
- Grönstruktur 
-Landsbygdutveckling i strandnära läge
5.6.1 Ställningstaganden: Naturmiljön som resurs (110-111),
-Tätortsnära natur
-Friluftsliv
-Riksintressen, Naturvård (Lagan nedströms Hörldedammen) och friluftsliv (Vidöstern)

Övriga underlag
Plan för grönstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2020-04-23

Plan för grönstruktur i Värnamo stad, Del 2: Inventering och utvecklingsmöjligheter, 2020-04-23

479



61

Jordbruksmark
Produktionsskog
Improduktiv skogsbruksmark

Tema: Jord- och skogsbruksmark
Jord- och skogsbruksmarken i Värnamo stads omland har bland annat på grund av dess 
närhet till staden, förutom brukningsvärdet, en rad andra värden kopplade till sig såsom 
landskaps-, natur-, kultur- och rekreativa värden. Det öppna jordbrukslandskapet utefter 
sjön Vidöstern utgör en viktig identitetsskapande kvalité och bidrar till Värnamo stads 
attraktivitet. Dessa egenskaper gör områden med jordbruksmark även attraktiva för bosätt-
ning. 

Det finns höga naturvärden kopplat till jordbruksmark men då framförallt till betesmark. Betesmark 
har generellt en stor biodiversitet med många betydelsefulla biotoper såsom stenmurar, odlings-rö-
sen och åkerholmar. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet.

Jordbruksmarkens värde ur ett livsmedelsproduktionsperspektiv har på senare tid uppmärksam-
mats och betydelsen tros även bli större i framtiden bland annat i och med de klimatförändringar 
som världen ställs inför. Jordbruksmarken i stadens omland bidrar även till möjligheten att närpro-
ducera mat vilket har stora ekologiska men även sociala värden. Även skogsbruksmarken spås ha 
en betydelsefull roll i att tackla klimatförändringarna och i det anpassnings- och omställningsarbete 
som är nödvändigt att genomföra. 
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Jordbruksmark

I Värnamo stads omland finns några områden med jordbruksmark med sammanhängande arealer 
av mycket högt brukningsvärde. Det största jordbruksmarksområdet är den så kallade 
Mossleplatån som finns söder om väg 27 och sträcker sig utmed Vidösterns västra strand ner mot 
Helmershus. På Vidösterns östra strand finns ett större jordsbruksmarksområde kallat Nöbbele, i 
höjd med Bredastens industriområde ner mot Hjälshammar by. Norr om staden finns två mindre 
områden. Det rör sig om jordbruksmarken väster om Margaretelunds industriområde samt vid 
Bäckaskog. Gemensamt för den mycket högt värderade jordbruksmarken är att arealerna är sam-
manhängande, att jordarten är sorterad och att fältstorleken är relativt stor.

Jordbruksmark med bedömt högt brukningsvärde föreligger mer spritt men med viss koncentration 
i nära anslutning till stadens södra delar samt i Torp, Hjälshammar och Alandsryd. I de tre sist-
nämnda jordbruksmarksområdena är fälten generellt något mindre och mer oregelbundna än de 
fält som föreligger strax söder om staden. Den jordbruksmark som värderas med normala värden 
återfinns framförallt insprängd tillsammans med mindre fält av höga värden. Till störst del utgörs 
den här marken av betesmark. 

Exploatering av jordbruksmark
Det råder ett hårt exploateringstryck på jordbruksmark runt våra tätorter i Sverige och Värnamo 
stad är inget undantag. Vid stadsutveckling finns risk för att kortsiktiga ekonomiska vinster vid 
exploatering prioriteras högre än jordbruksmarkens långsiktiga värde. Om endast jordbruksmark 
är ett möjligt alternativ för stadsutveckling bör denna planeras så att jordbrukens intressen  skadas 
så lite som möjligt. I första hand bör mark med goda avkastnings-, och arronderingsförhållanden 
undantas exploatering.

Stadsutveckling föreslås i mycket liten utsträckning ske på jordbruksmark men undantag av något 
enstaka fall. I dessa fall motiveras exploateringen med hållbar stadsutveckling och att det saknas 
alternativ lokalisering som har samma eller likvärdiga kvalitéer. Att möjliggöra en hållbar utveckling 
av Värnamo stad bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Eftersom en av den ur kommunalt 
perspektiv mest brukningsvärda jordbruksmarken sammanfaller med ett högt exploateringstryck 
och en vilja att bygga ut staden söderut tar planförslaget tydlig ställning att samlad stadsbebyggel-
se under planperioden inte ska ske söder om väg 27. Norr om vägen föreslås däremot i något fall 
att jordbruksmarksarealer tas i anspråk för stadsutbyggnad.  

Vid komplettering av bostadsbebyggelse i jordbrukslandskap ska hänsyn tas till de landskapsliga 
förutsättningarna på platsen så att attraktiviteten bibehålls samt till att jordbruksverksamheterna 
som upprätthåller landskapet inte trängs undan. Ny bebyggelse ska placeras intill befintlig bebyg-
gelse eller invid strukturer såsom utmed byväg eller i brynzon mellan skogs- och jordbruksmark. 
Ny bebyggelse kan förläggas delvis till jordbruksmark men inte utan att man vid planering, lokali-
sering och avstyckning beaktar markens brukningsvärde och fortsatta användning för jordbruksän-
damål. 

Planförslaget föreslår kompletteringar av lantliga bebyggelsesamlingar i stadens omland. I dessa 
fall kan jordbruksmark  komma att till viss del tas i anspråk men i varje enskilt beslut ska ovanstå-
ende beaktas för att reducera påverkan på jordbruksmarken. De avgränsade områden som pekas 
ut är Alandsryd, Hjälshammar Torp och utmed Åminnevägen. Dessa är Värnamo byar. Komplet-
teringarna motiveras utifrån att det anses vara en hållbar utveckling av omlandet, att bygga på 
befintliga strukturer. Utvecklingen möjliggör ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur, utbygg-
nad av ny infrastruktur och ett ansvarsfullt marknyttjande. Övergripande menar kommunen att 
man genom utpekandet av de avgränsade områdena bidrar till ett ansvarsfullt förhållningssätt för 
exploatering av jordbruksmark då det indirekt betyder att kommunen avseende annan jordbruk-
smark i omlandet ser negativt på  
exploateringar.
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Skogsbruksmark
I Värnamo stads omland finns den mer produktionsvärda skogsbruksmarken framförallt i de syd-
västra delarna och söder om Bredasten. Det finns även skogsområden öster om E4 och nordost 
om staden men dessa områden utgörs till större del av skog som har låg produktivitet. Det rör sig 
framförallt om områden med sumpskog och annan sankmark. Dessa områden kan i sin tur ha 
höga ekologiska värden. 

Skogsområden med särskilt höga rekreativa värden förekommer runt friluftslivsområdet Borgen, 
utmed Lagan norr om stadsutbredningen, norr om Vitarörs verksamhetsområde och väster om 
Gröndalsleden samt runt Sörsjön.  

Jordbruksmarksområden utpekade 
som lämpade för småskalig bebyg-
gelsekomplettering.
Väg 27 och gräns för stadutbygg-
nad under planperioden
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Ställningstaganden, jord- och skogsbruksmark
Jordbruksmark
Kommunen ställer sig positiv till enstaka, kompletterande bostadsbebyggelse på jordbruksmark inom utpeka-
de områden. Ny bebyggelse ska lokaliseras så att de landskapsmässiga förutsättningarna beaktas och så att 
inte jordbruksmarkens förutsättning för fortsatt brukande påverkas påtagligt negativt. 

Stadens södra gräns för sammanhållen, blandad bebyggelse ska under planperioden fram till 2035 utgöras 
av väg 27. Jordbruksmark belägen söder om väg 27 ska undantas stadsbebyggelse. Jordbruksmark belägen 
norr om väg 27 kan komma att tas i anspråk för stadsutveckling  i form av sammanhållen, blandad  
bebyggelse. 

Skogsbruksmark
Skogsområden med särskilt höga rekreativa värden som finns i grönkilar och i utvecklingsstråkens förläng-
ning ska skötas varsamt och med försiktighet exploateras så de rekreativa värdena kvarstår.

Ställningstaganden Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
5.7.1 Ställningstaganden: Bevara & utveckla jord- & skogsbruksmark (s. 116)
6.3.1 Ställningstaganden: Plats för och näring till näringslivet (s. 130),
- Areella och gröna näringar

Övriga underlag
Jordbruksmarkens värde kring Värnamo stad, utredning 2020. 
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Tema: Klimatanpassning och naturolyckor
De naturolyckor som kommunen ska beakta i sin planering har alla en koppling till upp-
draget om att klimatanpassa samhället. Klimatanpassning rör sig i stort inte om några nya 
risker, utan istället konsekvenserna och verkan av redan kända naturolyckor som samhället 
ska anpassas utefter. 

Enligt SMHI:s länsvisa klimatanalyser kommer det framtida klimatet i kommunen bli torrare och 
varmare under sommarhalvåret och mildare med ökad nederbörd och perioder med stora flöden 
i vattendragen under vinterhalvåret. Vädret förväntas dessutom bli mer extremt med perioder av 
värmeböljor och en ökad frekvens av skyfall. För att klara av det framtida klimatet måste Värnamo 
anpassas till dessa extrema vädersituationer. 

Kommuner ska i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker 
kan minska eller upphöra. Kommunen ska redogöra för klimatrelaterade riskområden för över-
svämning och skred.

Flera av de naturrisker som kommunen ska ta hänsyn till i sin planering kommer att påverkas av 
klimatförändringarna. Det är dock viktigt att poängtera att dessa risker även kan finnas för dagens 
förhållanden och bör beaktas i planeringen även på kortsikt. Det rör sig om översvämning, risk för 
erosion, ras och skred. Andra klimatrelaterade risker såsom skyfall, värmebölja och torka har på 
senare tid uppmärksammats mer i takt med att problematiken kring dessa klimatrisker har visat 
sig. 

Översvämning

Klimatförändringarna kommer på sikt innebära återkommande perioder med ökade flöden i Lagan 
och Vidöstern och därtill ökad avrinning med påföljande risk för översvämningar. Detta innebär i 
sin tur ökad risk för erosion, ras och skred utefter strandlinjerna. 

Värnamo stads lokalisering vid Lagan gör att staden har en historia av återkommande översväm-
ningar vilket i sin tur har resulterat i att kommunen är relativt väl rustat översvämningar. Vissa 
anpassningar har redan gjorts med tekniska åtgärder såsom backventiler, pumpar och översväm-
ningsvallar. Värnamo planerar och arbetar för att staden ska klara flöden med 100-års-återkomst-
tid. Länsstyrelsen rekommenderar idag att man i planering beaktar 200-års-återkomsttid, vilket 
betyder att det i framtiden kan finnas behov av fler åtgärder för att klara perioder med höga flöden 
i Lagan.  

Vid det senaste tillfället med höga vattenflöden i Lagan (feb/mars 2020) har de åtgärder som 
vidtagits fallit väl ut och marköversvämningar har kunnat begränsas och har bara i mindre omfatt-
ning orsakat skador på fastigheter, samt inneburit mindre tillgänglighetsproblematik när GC-vägar/
undergångar har översvämmats. 

I den kommunövergripande översiktsplanen finns en antagen lägsta nivå för golv vid nybyggnation 
invid Vidösterns stränder, +145,9 (RH 2000) som ska följas. Höjden är baserad på ett flöde med 
en 100-års-återkomsttid. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 2019 uppdaterat underlaget Översväm-
ningskartering utmed Lagan, med tillhörande kartor. Den visar vilka delar av tätorten som kommer 
att drabbas av marköversvämningar för olika dimensionerade flöden. Kartorna redogör för över-
svämningszoner vid flöden med en statistisk återkomsttid av 50, 100, och 200 år och ett beräknat 
högsta flöde (BHF). Dessutom har en anpassning gjorts utifrån förväntade flöden år 2098. Dessa 
kartor redogör för att det centralt belägna kvarteret Kärleken samt bebyggelse utmed Lasaretts-
gatan, Enehagsvägen och Skolgatan kan komma att översvämmas. Norrut kommer framför allt 
bebyggelse invid Finnvedsvallen och Sandgatan men även på motsatt sida Lagan, i/vid Ljusseve-
ka, att beröras. I BHF-scenariot skulle dessutom stora delar av Karlsdal och  de södra delarna av 
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Östermalm översvämmas. Kommunens ställning är att detta långsiktigt ska beaktas i planering 
och åtgärder ska vidtas. Samhällsviktig byggnation och tillgänglighet ska prioriteras.

En följd av klimatförändringarna är en ökad risk för dammbrott.  Lagan är reglerad och uppströms 
Värnamo förekommer två större dammar, som vid ett dammbrott skulle innebära att delar av 
staden översvämmas. Kommunen har tagit fram ett underlag som visar vilka områden som vid ett 
dammbrott översvämmas. Underlaget visar att det är samma områden som berörs av höga flöden 
i Lagan som berörs vid dammbrott. 

Erosion, ras och skred

Risk för erosion, ras och skred föreligger framförallt i mer finkorniga jordarter såsom finsand, silt 
och ler. Dessa jordarter har avsatts i vatten och förekommer därav framförallt utmed Lagan och 
Vidösterns stränder och således är stora delar av Värnamo stad och dess omland belägen på 
dessa jordarter. Lagan har en meandrande sträckning genom staden. Längs Lagans strand pågår 
en stor erosionsaktivitet längs delar av sträckan (huvudsakligen i dess ytterkurvor). För jordarten 
morän finns en viss skredbenägenhet men generellt bör topografi eller närhet till vattendrag 
också sammanfalla för att skred ska uppstå i moränjord. Topografi och närhet till vattendrag är utö-
ver jordart ytterligare en parameter som påverkar en jords benägenhet för skred. Ökad nederbörd 
medför också förhöjda grundvattennivåer och portryck i marken, vilket försämrar jordens hållfast-
hetsegenskaper. Skredrisker kan därmed finnas och uppstå i områden som inte ligger i anslutning 
till vattendrag. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 2011 tagit fram underlaget Översiktlig 
stabilitetskartering inom fem kommuner längs Lagan, Värnamo kommun. Underlaget  pekar ut 
platser i Värnamo stad där stabilitetsproblematik föreligger. Syftet med den översiktliga karteringen 
av stabilitetsförhållanden inom bebyggda områden är att identifiera områden där det finns behov 
av att göra detaljerade geotekniska utredningar, eller översyn av tidigare utredningar och åtgärder. 
Underlaget visar på flera områden mer vanligt förekommande i Lagans ”ytterkurvor” som 
översiktligt inte kan klassas som tillfredsställande stabila. Dessa områden är inte heller tillräckligt 
utredda varför en detaljerad stabilitetsutredning rekommenderas. Fastigheterna utmed Lagan 
och Kvarnängsgatan och fastigheterna utmed Finngatan är belägna i nära samband med sådana 
områden. Lokalgatan Ågatan och bebyggelse på delar av kvarteret Kroken är andra områden som 
finns utpekade där stabiliteten inte bedöms tillfredställande. 
SGI har gjort en övergripande kartläggning 
(skala 1:100 000) över var förutsättningar 
för skred i finkorniga jordarter föreligger. 
Kartläggningen pekar framförallt på om-
råden i den norra delen av staden samt 
utanför nuvarande tätortutbredning. Det 
finns även mer centralt belägna platser, 
såsom för delar av Apladalens norra och 
nordvästra delar, utmed Kust- till kustba-
nan, utmed Malmövägen mellan järnvägen 
och trafikplats Nöbbele och för bebyggelse 
väster om kvarteren utmed Mossle- 
gatan. Utmed Vidösterns östra strand visar 
kartläggningen flera områden utmed väg 
606 och utmed sjöns västra strand finns 
motsvarande områden utpekade men i 
något mindre omfattning.

Kartans sandfärgade ytor visar var det finns förutsättningar för 
skred. Kartans blå fält visar översvämmade ytor vid höga flöden 
i Lagan/Vidöstern.
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Skyfall

Skyfall förväntas i framtiden bli mer vanligt förekommande. För Värnamo tätort finns idag kartlagt 
de huvudsakliga avrinningsvägarna, lågstråken samt potentiella översvämningsytor på markytan. I 
samspel med naturliga vattendrag och dagvattenförande avloppsledningsnät avleds nederbörden 
längs med dessa avrinningsvägar mot Lagan. Ledningsnätet är konstruerat för att avleda normalt 
förekommande regn. Vid mycket kraftig ihållande nederbörd, där avledningskapaciteten i lednings-
nätet överskrids, dominerar avrinning på ytan vilket kan orsaka problem för den byggda miljön där 
denna hamnar i konflikt med exempelvis rinnvägar och lågpunkter. Dessa skyfallskarteringar utgör 
ett gott planeringsunderlag och ger en god vägledning om var riskerna för översvämning är särskilt 
stora, som underlag för prioriteringar. Karteringen över Värnamo stad visar att framförallt stadens 
östra stadsdelar har problem som kräver att åtgärder vidtas. 

Kommunen har i samband med arbetet att ta fram ny fördjupad översiktsplan tagit ytterligare ett 
steg i arbetet med skyfallshantering genom att ta fram en utredning som identifierar, analyserar 

Kartan visar översvämmningsdjup vid 100-årsregn med en klimat-
faktor på 1,25. Ljusrosa stråk redogör för befintliga skyfallsstråk. Mörkt lila visa på föreslagna skyfallsstråk. Mörkt grö-
na ytor är befintliga ytor för skyfall/dagvattenhantering. Ljust gröna ytor visar förslag på nya översvämningsbara ytor.
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och ger förslag på tekniska åtgärder som bör genomföras. De större övergripande och mer bety-
delsefulla åtgärderna tas med i översiktsplanen och den markanvändning som föreslås. Av utred-
ningen går att utläsa att det redan idag finns en rad olika skyfallsstråk och översvämningsytor som 
måste beaktas i den vidare planeringen, samt att även nya föreslås tillkomma. 

Länsstyrelsen har valt att använda återkomsttiden 100- årsregn som vägledande för när en be-
dömning av översvämningsrisken ska göras. En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma över-
svämningsrisken i ett förändrat klimat. Lämplig klimatfaktor för ett regn med 100  års återkomsttid 
är utifrån dagens kunskapsläge 1,2–1,4, vilket innebär att regnvolymen väntas öka med 20–40 
procent fram till år 2100.

Markföroreningar och klimatförändringarna

Förorenade områden kan påverkas av händelser som dels kan förekomma i nutid men som också 
kan öka genom klimatförändringarna. Skyfall, översvämningar, ras och skred samt torka kan 
exempelvis påverka förutsättningarna för en föroreningsspridning i form av nya spridningsvägar, 
ökad rörlighet hos inlagrade föroreningar eller en ökad vindburen spridning med damm vid torrpe-
rioder.

I syfte att beakta denna problematik i den fortsatta planeringen har kommunen analyserat vilka 
markföroreningar i planområdet som sammanfaller med områden som riskeras att översvämmas 
vid höga flöden i Lagan/Vidöstern men även vid händelse av skyfall samt områden där en ökad 
risk för ras, skred och erosion föreligger. Kartan redogör för de områden där denna risk föreligger. 

Analysen visar att det finns ett flertal markföroreningar i stadskärnan som ska beaktas ur ett 
klimatanpassningsperspektiv. Det förekommer även föroreningar utefter Malmövägens västra sida 
samt i en bredare korridor norrut, utefter Jönköpingsvägen. Samtliga av dessa platser finns inom i 
planen utpekade utvecklingstråk som innebär att kommunen ställer sig bakom förtätnigs- och om-
vandlingsprojekt i dessa områden. I de fall utvecklingsprojekt sammanfaller med någon av dessa 
markföroreningar ska dessa i ett tidigt skede utredas samt undersöka vilka möjligheter som finns 
för sanering om nödvändigt. 

Värmebölja

SMHIs definition av en värmebölja är en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur 
är minst 25.0°C minst fem dagar i sträck. Värmeböljor kommer bli vanligare i takt med klimatför-
ändringarna. Forskare har beräknat att extremt varma tillfällen kommer inträffa allt oftare och att 
temperaturen kommer att öka vid dessa tillfällen. Forskning har även kunnat påvisa att dödligheten 
ökar i befolkningen under perioder med extremt varmt väder vilket gör betydelsen av att anpassa 
samhället till värmeböljor betydelsefullt. 

En viktig faktor utifrån fysisk planering är den så kallade värmeöeffekten i städer. Det gäller särskilt 
tätbebyggda områden med hög andel hårdgjorda ytor och lite vegetation. I sådana områden kan 
såväl lufttemperatur som strålningstemperatur bli hög och där är risken högre att så kallade vär-
meöar bildas.

Värnamo kommun har enligt en metod av Folkhälsomyndigheten (2019) kartlagt var det riskerar 
att utveckla höga temperaturer i Värnamo. Metoden utgår ifrån data om marktäckning. Metoden 
utmynnar i en kartbild som översiktligt illustrerar vilka områden i tätorten som i högre grad riskerar 
att utveckla hälsoskadlig värme, och där åtgärder behöver sättas in först. Resultatet över riskområ-
den för höga temperaturer kompletteras därefter med geografisk data om sårbara grupper. Analy-
sen redogör för tre riskområden där kommunen i vidare planering och beslutsfattande ska beakta 
problematiken särskilt. 

Som ett komplement kan Länsstyrelsen i Jönköping underlag, en satellitbild, som ger en ögon-
blicksbild över temperaturen under en sommardag 2018 i Värnamo stad användas i planeringen. 
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Bilden ger kommunen en ungefärlig bild över i vilka områden där så kallade värmeöeffekter kan 
uppstå och där åtgärder vid behov kan behöva prioriteras

De åtgärder som kan bidra till att lindra perioder med värmebölja är bland annat att värna och ver-
ka för att befintlig grönstruktur bevaras och att ny tillkommer. I områden med hög exploatering eller 
i förtätningslägen där grönyta tas i anspråk kan denna kompenseras med bland annat gröna tak 
och väggar, plantering av träd som genererar skugga med stora lövverk, eller ytor av armerat gräs 
istället för asfalterade parkeringsytor m.m. Förtätning på grönyta ska generellt undvikas speciellt 
för delar av staden som redan idag  är belägna i områden som riskerar att bli väldigt varma. Vid 
planering bör även sådan markanvändning som äldreboende, förskola och viss känslig service sty-
ras undan de varma lokaliseringarna, stadens värmeöar. Grönytor och skuggiga miljöer är framfö-
rallt viktigt att beakta invid lekplatser, förskolor, bostadsområden med flerfamiljshus, äldreboende, 
vårdcentraler och där människor generellt vistas. 

En god tillgänglighet till stadens vatten och naturområden är även viktigt att beakta, speciellt de 
stadsnära badplatserna Prostsjön och Osudden är viktiga för att lindra de negativa hälsoeffekterna 
vid värmebölja. De vattennära miljöerna ska utformas så att alla invånare ska ha möjlighet att ta 
sig till dem samt att kunna använda platserna. 

Torka

En effekt av ett varmare klimat och förändrande nederbördmönster är att perioder av torka befa-
ras öka i framtiden . Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd medför att växtligheten 
hämmas, vilket påverkar jordbrukets skördar och skogstillväxten. Konsekvenserna förvärras om 
temperaturen samtidigt är hög, eftersom avdunstningen då är stor. Långvariga perioder med låg 
eller ingen nederbörd medför låg vattenföring i vattendragen och lågt vattenstånd i sjöarna. Det 
kan leda till vattenbrist och konkurrens mellan olika användning av vatten, till exempel dricksvat-
tenförsörjning, industriell verksamhet eller bevattning. Till följd av långvarig torka ökar även risken 
för bränder i skog och mark. Med ökad avdunstning och längre växtsäsong på grund av ökade 
temperaturer kommer det troligtvis bli vanligare med låga vattenflöden och låga grundvattennivåer 
i södra Sverige.

Redan idag har kommunen och verksamhetsutövare fått anpassa sig till att hantera perioder med 
mindre vatten. Det finns inte så många åtgärder att vidta för att mildra effekterna av torka för Vär-
namo stad genom stadsutveckling och fysisk planering. Av stor betydelse är att säkra dricksvat-
ten-försörjningen exempelvis genom att vid lovgivande och planering följa restriktioner för vatten-
skyddsområden för de vattentäkter som är belägna inom staden 

Bilden visar Värnamo stads riskområden för höga temperaturer som 
sammanfaller med riskgruppen. 

BIlden visar temperaturen i Värnamo under ett tillfälle i juni 2018 
(Jönköpings länsstyrelse).
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Ställningstaganden, klimatanpassning
Översvämning
I områden som hotas av 100-årsflöden, och i det fall inte åtgärder vidtas, bör det i princip inte tillkomma 
någon bebyggelse. Undantag gäller för enkla byggnader som garage och uthus. Mindre vägar och cykelvägar 
liksom aktivitetsytor kan anläggas.

I områden som hotas av 200-årsflöden kan bebyggelse uppföras men översvämningsrisken måste beaktas 
för att minimera eventuella skador. Bostadsområden med flerbostadshus eller kontor samt mindre industrier 
med obetydlig eller liten miljöpåverkan kan uppföras om de lokaliseras så att möjligheter finns för kommunen 
att uppföra tekniska åtgärder såsom invallningar etc. Nedre våningsplan bör utföras så att de tål viss över-
svämning.

Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt bör lokaliseras i områden som inte hotas av så kallat 
beräknat högsta flöde (BHF). Det kan vara offentliga byggnader som till exempel sjukhus, vårdhem, skolor, 
infrastruktur av stor betydelse såsom riksvägar och andra vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg, VA/
avfallsanläggningar, el-/teleanläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan eller andra industriområden.

Skyfall
Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 
100-årsregn.  Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i planering och lovgivande och 
eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och plane-
ras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Framkomligheten till och från planområdet ska 
beaktas och vid behov säkerställas.

Befintlig bebyggelse ska skyddas vid händelse av skyfall genom att på allmänna platser där behov och 
förutsättningar finns utforma dessa för att begränsa störningar och skador. Det rör sig om att säkerställa och 
tillskapa nya rinnvägar, översvämningsbara ytor och andra tekniska åtgärder.

Värmebölja
Vid planering och lovgivande ska perioder med värmebölja beaktas och åtgärder vidtas för att lindra de nega-
tiva hälsoeffekterna. Särskilt ska beslut som berör särskilt utsätta riskgrupper och riskområden beaktas. 

Ställningstaganden Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
5.4.1 Ställningstaganden: En klimatanpassad kommun (s. 91)
- Planering och bebyggelse

5.5.1 Ställningstaganden: Miljö & hälsosäker kommun (101-102)
- Naturolycksrisker

Övriga underlag
Översvämningshantering, Plan för hantering av skyfall och höga flöden i Värnamo kommun, 
rapport 2020
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Tema: Risk, hälsa och säkerhet
För att säkerställa en god livsmiljö i Värnamo stad så behövs riskfaktorer tas hänsyn till vid 
planering och exploatering i staden. Trafikbuller och luft- och markföroreningar är några för 
Värnamo stads utveckling stora risk- och hälsofrågor. Avseende risker kopplade till natu-
rolyckor hänvisas till föregående tema, klimatanpassning och naturolyckor. 

Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige, inte minst i Värnamo där stora 
vägar som E4 och väg 27 möts och där Kust-till kustbanan passerar. Buller är oönskat ljud som 
vi människor blir störda av. Buller är en stark bidragande orsak till ohälsa, exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdomar och sömnproblem. 

Två av planförslaget huvudsakliga stadsbyggnadsprinciper bygger på att utveckla staden innanför 
nuvarande tätortsutredning och att uppnå en mer blandad bebyggelse. Förtätning och omvand-
ling kommer att innebära fler människor och ökade transporter på en mindre yta. En ökad andel 
blandad bebyggelse kommer också att leda till fler transporter även på mindre vägar och gator. En 
lyckad omställning till hållbara transporter kommer att vara avgörande men buller kommer trots det 
vara en faktor att beakta.

Järnvägstrafiken på Kust- till kustbanan men även på Halmstads-Nässjöbanan(HNJ) förväntas öka 
i framtiden. Betydelsen av HNJ förväntas öka med mer godstrafik då Halmstad hamn ska öppnas 
för färjetrafik. Satsningar på den så kallade Baltic link, där Kust-till kustbanan utgör en viktig länk, 
förväntas också  innebära mer järnvägstrafik genom Värnamo stad. 

Flera av de förtätningsområden som planförslaget tar upp kommer att påverkas av järnvägsbuller. 
Den idag centralt belägna rangersverksamheten föreslås i planförslaget utlokaliseras vilket kom-
mer att leda till att centralt belägen mark för bebyggelse och §utveckling av Värnamo stadskärna 
frigörs. Likaså föreslås en större utveckling och omvandling kring Rörstorpsstationen. Denna 
utveckling kommer att kräva olika åtgärder avseende lokalisering och tekniska lösningar för att 
kunna följa de riktlinjer avseende buller som kommunen har ställt sig bakom. För att minska på-
verkan från buller kan åtgärder göras som påverkar källan, åtgärder mellan källan och mottagaren 
eller åtgärder vid mottagaren. Det kan innebära att åtgärda väg/järnvägsbeläggning, ljuddämping 
med bullerskärmar, vallar eller ljudisolerade fönster.  

Vid förtätning och utveckling i bullerutsatta miljöer kan bebyggelse utformas med skärmande fasa-
der, sluten kvartersstruktur och genomgående lägenheter för att ge möjlighet till bullerskyddande 
innergårdar.

Luftkvalitet 

Luftkvalitén kan påverkas negativt av ett stort antal föroreningar som kan förekomma som gaser 
eller partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna består av kväve- och svaveloxider, marknä-
ra ozon samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och sammansättning. Luftföroreningarna 
uppstår framför allt vid förbränning, exempelvis från fossildriva motorfordon som även bidrar till 
ökad mängd luftburna partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbanan. Idag är småskalig 
vedeldning och trafik den största orsaken till dålig luftkvalité i Värnamo stad. 

Generellt är luftkvalitésituationen i Värnamo god. Fram till 2019 har regelbundna mätningar utförts 
utefter några centralt belägna gator. Dessa mätningar visar generellt att halterna för kväveoxid, 
bensen och partiklar är låga, och att det utifrån lagstiftad miljökvalitetsnorm rör sig om godkända 
nivåer. 

Planförslaget förespråkar framförallt att staden ska utvecklas genom förtätning och omvandling. 
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Utvecklingen kommer att leda till att fler människor bor på en mindre yta, högre bebyggelse och 
närmre mellan byggnaderna. Utvecklingen riskerar att leda till trånga gaturum som i sin tur kan 
orsaka dålig luftgenomströmning och därmed höga föroreningshalter i luften. I planering och ex-
ploatering bör luftkvalitén och gaturummens ventilerande förmåga beaktas så att framtida problem 
undviks. Störst möjlighet att påverka luftkvalitén i positiv riktning bedömer kommunen är all plane-
ring och genomförande som bidrar till omställning mot ökad andel hållbara transporter. 

Vattenkvalité och miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten

Kommunen får inte planera eller fatta några beslut som kan inverka negativt på den MKN som 
utpekade vattenförekomster har getts. Huvudsaklig recipient för dagvatten från Värnamo stad är 
Lagan och Vidöstern. Båda är bedömda vattenförekomster och båda har i nuvarande förvaltnings-
cykel 2017-2021 inte getts god ekologisk status. Vidöstern har getts en måttlig ekologisk status 
bland annat på grund av parametrarna fisk, växtplankton och bottenfauna. Dessa tyder på stigan-
de näringsnivåer, övergödningsproblematik och försurning. Påverkanskällor är bland annat urban 
markanvändning, reningsverk, jordbruk och enskilda avlopp som alla ger en belastning av närings-
ämnen som kan leda till övergödning. 
 
Lagan bedöms ha måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på att vattenförekomsten är 
påverkad av konnektivitetsförändringar och flödesförändringar som kan inverka negativt på vatten-
levande organismer. Hittills är det främst vattenkraft längre uppströms som har påverkat klassning-
en. Lagans dragning genom Värnamo stad innebär i sig vissa konnektivitets- och flödesförändring-
ar såsom broar, upprätning och stensättning. Dessa åtgärder är nödvändiga för stadens funktion 
och kommunen ser därav inga större möjligheter att i dessa fall bidra till MKN. Kommunen menar 
att i de centrala delarna är skadan redan gjord på vattendragets naturliga dragning och här kom-
mer stadsutveckling och invånarnas tillgänglighet till Lagan att prioriteras. Stadsutvecklingen kan 
betyda att fler broar och åtgärder för att öka tillgängligheten till vatten behöver göras. Vid dessa 
åtgärder är det dock viktigt att beakta Lagans naturliga dragning och att påverkan blir så liten som 
möjligt.  I de södra och norra delarna av Lagan genom staden är kommunens utvecklingstankar 
förenliga med MKN.
 

Förorenad mark

Värnamo stad är likt många andra städer i regionen industrität och många verksamheter kan ha 
gett upphov till markföroreningar. Metallindustri, diverse kemiindustri såsom gummi, plast, kemtvätt 
och färg, drivmedel och bilvård är exempelbranscher i Värnamo som kan ha gett upphov till att 
föroreningar spridits till omgivningen. Det kan både röra sig om fastigheter med pågående verk-
samhet och för platser där det tidigare funnits verksamhet inom en bransch som kan ge upphov 
till markförorening. Det kan även röra sig om platser som genom deponerat avfall eller förorenade 
fyllningsmassor har behäftats med markförorening.

Markföroreningar som bedöms utgöra en risk ur miljö- eller hälsosynpunkt har högst prioritet för 
utredning och eventuell efterföljande åtgärd. Det rör sig bland annat om föroreningar som riskerar 
att förorena vattenförekomster och särskilt stadens vattentäkter, föroreningar lokaliserade i närhet 
till befintlig bostadsbebyggelse eller föroreningar som är lokaliserade inom ett område som riskerar 
att översvämmas vid höga flöden eller vid skyfall. 

Ett exempel är kvarteret Sarven i Värnamos norra stadsdelar. På kvarteret har det tidigare legat 
en kemtvättinrättning och delar av fastigheten är förorenad med klorerade alifater. Kvarterets läge 
invid bostadsbyggnation och dess position från kommunens vattentäkt, Ljusseveka, har bidragit 
till att sanering av kvarteret är angelägen. År 2012 inleddes arbetet med saneringen och arbetet 
pågår fortfarande.

Kommunen har ett riskobjektsregister över riskklassade marföroreningar. Riskklassning går från 
ett till fyra utifrån hur stor risk föroreningssituation innebär för människa och miljö. 
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• Riskklass 1 - mycket stor risk
• Riskklass 2 - stor
• Riskklass 3 - måttlig
• Riskklass 4 - liten 

Kommunen arbetar utifrån en nationell arbetsmetod; MIFO-metodiken, som resulterar i den ovan 
beskrivna riskklassningen. Klassningen ligger sedan till grund för arbetet med att prioritera föro-
renade områden. Det är framförallt objekt/områden med riskklass 1 och 2 som utreds vidare med 
undersökningar och vid behov efterbehandling. I Värnamo finns endast en plats som har getts 
riskklass 1 och det är det ovan beskrivna kvarteret Sarven. Markföroreningar som har klassats i 
riskklass två finns på flera platser i staden. Mer information om hur kommunen arbetar med mark-
föroreningar ur ett utvecklingsperspektiv finns i kommunens kommunövergripande översiktsplan, 
Mitt Värnamo 2035.  

I takt med att Värnamo stad växer och förtätas kommer den mark som tas i anspråk i större 
utsträckning att vara behäftad med potentiell markförorening. Utifrån ett strategiskt planerings-per-
spektiv kommer det för Värnamo kommun att vara betydelsefullt att prioritera utredning och 
eventuell efterkommande sanering av potentiella markföroreningar när dessa sammanfaller med 
de utvecklingsplaner som kommunen har för bostadsbebyggelser eller för annan känslig markan-
vändning. 

Det finns några platser vars läge utifrån planförslaget medför att riskobjekten, riskklass 2, kan 
komma att få en strategisk betydelse för stadens utveckling:

• Silkesvägens norra delar
• Centralt bland annat kvarter Tre liljor, kvarter Pelikanen, kvarter Snickaren 
• I närområdet kring Gummifabriken 
• Utmed Expovägen södra delar. 
 
Områden i kartan som markeras med triangel är områden som inte inventerats/undersökts enligt 
MIFO-metodiken ännu, men där det tidigare pågått verksamhet som kräver inventering utifrån 
branschklassning. De områden/objekt som har markerats med stjärna bedöms behöva inventeras 
och undersökas och därefter ges en klassning enligt MIFO-metoden. 

Det finns några områden i staden som har en relativt hög koncentration av oklassade markföro-
reningar. Av dessa har flera en ur planförslaget strategisk betydelse avseende stadsutveckling. 
Utöver de platser som nämns ovan där riskklass två-objekt föreligger finns fler oklassade markför-
oreningar på följande strategiska områden i staden:

•  Fastigheter utmed Nydalavägen
• Mellan Nydalavägen och Malmstensvägen 
Strax söder om Växjö-rondellen på kvarter Linden och Tallen 

Deponier
I Värnamo stad finns ett stort antal deponier, avfallsanläggningar och andra kända platser däravfall 
av olika slag lagts upp. Dessa objekt finns utmärkt med stjärna i kartan. Vid eventuella projekt i 
anslutning till en deponi är det viktigt att från start grundligt utreda vilken typ av deponi det är, hur 
de platsspecifika förhållandena ser ut och vilka åtgärder som krävs för att undvika risker.

Miljöfarlig verksamhet

Det finns en rad olika verksamheter som klassas som miljöfarliga verksamheter i Värnamo stad. 
Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att de styrs av miljöbalken och tillhörande för-
ordningar samt föreskrifter. Några verksamheter kräver tillstånd eller anmälan på grund av dess 
omfattning och omgivningspåverkan. I processen görs bland annat en bedömning kring skyddsav-
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stånd till befintlig bostadsbebyggelse. Skyddsavståndet är både till för att skydda närboende och 
närmiljön men också för att garantera verksamheterna att de kan fortsätta bedriva sin verksam-
het och ge en viss utvecklingsmöjlighet. Beroende på verksamhetsslag och storlek så delas de 
tillståndspliktiga verksamheterna upp i A-, B- och C-anläggningar. Inom planförslagets planområde 
finns idag ingen A-klassad verksamhet men 12 verksamheter med klassningen B-verksamhet. 
Det rör sig framförallt om större, plast och gummi-industri, verkstadsindustri, ytbehandling och 
avfallshantering. Dessa är i stor utsträckning belägna i de i planförslaget befintliga eller föreslagna 
verksamhetsområden men med något undantag. 
 
Det finns betydligt fler (cirka 70) verksamheter som klassas som C-verksamheter inom planom-
rådet. Dessa bedöms vara mindre omgivningsstörande än de B-klassade verksamheterna men 
är fortfarande av sådant slag att de ska hållas ifrån bostadsbebyggelse. Lantbruk, fordontvätt/
drivmedelsstation, viss plast- och verkstadsindustri finns bland de C-klassade verksamheterna 
inom planförslagets planområde. Dessa är med några undantag belägna i planförslaget utpekade 

Område för mindre  
störande verksamheter 
med inslag av handel.

Område för mindre  
störande verksamheter

Område för störande och 
miljöfarliga verksamheter.

Område som föreslås 
långsiktigt omvandlas till 
blandad bebyggelse.

Tillstånd och anmälnings-
pliktig miljöfarlig verksam-
het, A-B och C-klassad.

Miljöfarlig verksamhet utan 
krav på anmälan/tillstånd

Misstänkt förorenad mark

Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 3
Riskklass 4
Oklassad

Deponi
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verksamhetsområden (befintliga eller föreslagna) och har därmed en strategiskt riktig lokalisering. 
Utöver dessa anläggningar finns även U-anläggningar vars verksamhet ger upphov till så liten 
miljöpåverkan att den inte kräver tillstånd eller anmälan. Dessa kan i många fall inordnas i blandad 
bebyggelse och ha en mer central lokalisering. 

Miljöfarliga verksamheter som kan innebära betydande omgivningsstörning (A- och B-klass) och 
som genererar tunga och farliga transporter ska placeras i särskilt utpekade verksamhetsområden 
med god koppling till vägnätet för farligt gods. I Värnamo föreslås nyetableringar av denna typ av 
verksamhet på följande platser:

•  Södra Bredastens industriområde
• Sörsjö industriområde söder om väg 27 
• Stomsjö industriområde dit kommunen även har för avsikt att för de mer västliga delarna lokalise-
ra eventuella A-klassade verksamheter. 

Mindre störande verksamheter C föreslås etableras till:

•  Vitarör industriområde
• Margaretelund industriområde (Obs VSO 
Ljusseveka ska beaktas) 
• Norregårds industriområde 

Verksamheter som är besöksintensiva, har ett inslag av handel och samtidigt är mer förenliga med 
bostadsbebyggelse föreslås etableras till:

• Norra delarna av Bredastens industriområde. 
• Högalunds industriområde
• Hornaryd industriområde

I planförslaget föreslås en utveckling av verksamhetsområdet söder om väg 27 mot Sörsjö samt 
en utveckling av Vitarör västerut. Vidare föreslås  att ett nytt industriområde norr om Högalund ut-
med E4:an etableras. För dessa områden föreslås mindre störande verksamheter som i en möjlig 
utblick 2050 ska vara förenliga med stadens utbyggnadsriktning mot eventuell ny järnvägsstation. 
För verksamheter som är förenliga med bostadsändamål ska kommunen verka för att befintliga blir 
kvar och att nya verksamheter etableras framförallt till stadens utvecklingsstråk och till strategiska 
noder.

En viktig del i planförslaget som föreslås parallellt med förtätning är långsiktig och varsam om-
vandling av centralt belägna verksamhetsområden. Miljöfarliga, tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter på följande platser föreslås utlokaliseras till de ovan beskriva verksamhetsområde-
na:
•  Norra delen av Silkesvägen
• Verksamheter kring Rörstorpsstationen
• Utefter Malmövägen
• Vid Nydalavägen och Malmstenvägen 
• Utefter Jönköpingsvägen

En utlokalisering av miljöfarlig verksamhet leder till god hushållning med centralt belägen mark 
och att dessa markområden kan nyttjas för den markanvändning som utifrån läge och behov de är 
mest lämpade för. Utvecklingen bidrar till att möjliggöra för förtätning och blandad bebyggelse men 
även att verksamheter ges bättre förutsättningar att utvecklas och expandera.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av 
Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor. Det finns två anläggningar i Värnamo stad som omfattas av lagstiftningen. Det rör sig om 
två gasoltankar. Den ena finns i stadens nordvästra del och den andra finns i stadens sydvästra 
del. Anläggningarna ska vid planering och exploatering beaktas och tillräckligt skyddsavstånd 
upprätthållas.
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Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och föremål som har så farliga egenskaper att de kan 
orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt vid transport. En olycka 
med farligt gods kan orsaka explosion, brand eller utsläpp av giftiga och frätande ämnen. Värnamo 
stad bedöms framförallt beröras av transporter med bensin och olja men även andra farliga ämnen 
och gaser. En viss överrepresentation av transporter med farligt gods sker idag utmed europaväg 
4 och Kust-till kustbanan.

Vissa vägar och järnvägar har från nationellt håll beslutats ha sådana egenskaper ur trafiksäker-
hetssynpunkt att de anses lämpliga för transport av farligt gods. Värnamo stad berörs av följande 
farligt-godsleder; kust- till kustbanan, till viss del Nässjö-Halmstadjärnvägen (HNJ-banan), motor-
väg E4, väg 127 och väg 27. I kommunens översiktsplan, Mitt Värnamo 2035, omnämns 
Gröndalsleden och Ljussevekaleden som potentiella sekundära farligt godsstråk. Kringlederna 
avleder tung trafik och farligt godstrafik från att passera de mer centrala delarna av staden. 

Länsstyrelser i olika län har tagit fram rekommendationer kring hur och när riskerna ska beaktas 
i kommunal planering och de flesta är överens om att inom 150 meter från led med farligt gods 
ska en riskanalys göras. Som alternativ till riskanalys kan i vissa fall etablerade schablonmetoder 
nyttjas. En sådan som Länsstyrelsen i Jönköpings län förespråkar är Hallandsmodellen. Metoden 
resulterar i olika rekommendationer för skyddsavstånd från järnväg och väg till olika former av 
markanvändning beroende av vilka ytterligare säkerhetshöjande åtgärder som vidtas. Sådan kan 
exempelvis vara brandskyddade fasader eller perrong/mur. 

Idag sker transporter av farligt gods på vägnätet i Värnamo stad. Generellt ska genomfartstrafik av 
farligt gods undvikas men transporter får ske till målpunkter inom staden. Det bästa sättet är såle-
des att utlokalisera de verksamheter som genererar farliga godstransporter på de lokala vägnäten 
till lokaliseringar invid lämpade vägar. Detta även då det farliga godset blir produktionskemikalie 
när det lastats av och de risker som ämnet innebär därmed  inte försvinner helt (läs mer samt 
ställningstagande under rubriken Miljöfarlig verksamhet). En annan åtgärd som kommunen ska 
göra är att besluta om vägvalsstyrning och därmed reducera de möjliga transporterna med farligt 
gods genom staden.  Eftersom transporter av drivmedel utgör en av de mer vanligt förekommande 
är det angeläget att utlokalisera de centralt belägna drivmedelsstationera.

I takt med befolkningsökningen och det därmed ökade bostadsbehovet i Värnamo stad minskar 
andelen mark som ur hållbarhetsperspektiv, tät och sammanhållen bebyggelse, är lämplig för 
bostadsbebyggelse. En del tillgänglig och centralt belägen mark ligger i närheten av vägar och 
järnväg där det transporteras farligt gods. För Värnamo stadsutveckling är det framförallt kust-till 
kustbanan som berörs. Utveckling föreslås bland annat utmed Bangårdsgatan i och med att anta-
let spår kan reduceras och rangeringsverksamheten utlokaliseras. Bebyggelseutveckling  föreslås 
även runt Rörstorpsstationen. För att undvika järnvägens barriäreffekt och för att nyttja centralt be-
lägen mark så effektivt som möjligt så föreslås bebyggelse komma så nära järnvägen som möjligt 
varvid kommunen ska utreda hur detta ska möjliggöras. Andra farligt gods-leder som planförslaget 
berör är bland annat Gröndalsleden där utveckling föreslås norr om vägen. I planförslagets utblick 
2050 kommer även E4:an och väg 27 att beröras då stadens huvudsakliga utbyggnadsriktningar 
är belägna bortom dessa vägar.

Djurhållning
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av påverkan på omgivningen. Ofta blir påverkan större 
ju fler djur som finns inom ett område. De mest typiska störningarna är lukt, flugbildning och  höga 
ljud. I fråga om hästar tillkommer en befarad hälsorisk; risken för spridning av allergen. Hästallergi 
kan ge mycket svåra symtom hos personer som är överkänsliga. Nya studier kring hur allergenen 
sprids visar dock att spridningen är betydligt mindre än vad som tidigare befarats.    

Inom planområdet finns tre aktiva gårdar i Mossle utmed vägen till Åminne, två medelstora med 
köttdjur samt en växtodlingsgård. I Nederby och i Hjälshammar finns två större verksamheter med 
köttdjur vars verksamheter har stor betydelse för det öppna landskapet och därav ska beaktas i 
planeringen.
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Byarna Torp, Hjälshammar och Alandsryd är belägna i ett attraktivt, småskaligt kulturlandskap som 
upprätthålls i stor grad tack vare betande djur. För dessa byar är det därmed eftersträvansvärt att 
all utveckling och komplettering av bebyggelse ska vara förenligt och stödja fortsatt djurhållning. 
Hästhållning sker, i motsats till annan djurhållning, inte längre traditionellt på landsbygden, utan i 
allt större utsträckning i eller i närheten av tätorter vilket även är fallet för Värnamo stad med om-
land. Generellt förekommer det många mindre hästgårdar i stadens omland med en viss koncen-
tration till de ovan nämnda  byarna.

Sydväst om nuvarande stadsutbredning invid Sörsjön finns Sörsjö ridskola. Verksamheten har 
en stor betydelse för stadens utbud av fritidsverksamheter och rekreation. Det är därav viktigt att 
anläggningens fortsatta drift och utvecklingspotential värnas i den vidare planeringen. 

Radon

Radongas finns naturligt i vissa grundvatten, jordlager och berggrunder. Om radongas kan tränga 
in i en bostad så utgör den en risk för människors hälsa.  Det finns ett nationellt miljömål om att 
alla bostäder ska ha en radonhalt som understiger 200Bq/m3 senast 2020. Stora delar av Värna-
mo stad är belägna på områden som SGU har bedömt ha särskilt hög radonrisk. På båda sidor av 
Lagan finns högriskområden, i stadens västra stadsdelar är det framför allt för de norra delarna 
bebyggelsen utmed järnvägen som föreligger inom riskområde. Söderut är även Egnahemsområ-
det, Doktorn, bebyggelse utmed Silkesvägen och delar av Hornaryd och sjukhusområdet berörda.  
I stadens östra stadsdelar är det framför allt ett område som berör Vråen-Rörstorp-Högalund och 
västra delarna av Bredasten som ligger inom högriskområde. I stadens omland förekommer det 
inga högrisk-områden för radon.

Elektromagnetiska fält

Avseende magnetfält finns inget bestämt skyddsavstånd, istället bör försiktighetsprincipen tilläm-
pas. Det innebär att man bör undvika långsiktig förhöjd exponering för lågfrekventa elektriska och 
magnetiska fält. Kommunens inställning är därav att i planering och exploatering undvika lokalise-
ring av bebyggelse där människor stadigvarande ska vistas invid magnetfält. Kraftledningar och 
transformatorstationer kan bland annat ge upphov till magnetfält som kan överskrida rekommen-
derade nivåer. Strålskyddsinstitutet rekommenderar gränsvärde under 0,4uT. 

Värnamo stad berörs av två mindre och en större transformatorstation (ställverk). Den större är 
belägen strax norr om staden i ett externt läge medan de mindre är belägna inom tätortsutbred-
ningen, i stadens östra del samt i stadens sydvästra del, i Hornaryds verksamhetsområde. Kraft-
lednigen väster om Gröndalsleden och nuvarande tätortutbredning, delar av kraftledning öster 
om E4an samt de kraftledningar som ansluter till de mindre transformatorstationerna kan hamna 
i konflikt med föreslagen bebyggelseutveckling. Värnamo energi AB har meddelat att man under 
en 10 års-period planerar att bygga om deras central belägna ställverk. Ombyggnationen kommer 
kraftigt reducera deras elktromagnetiska fält och därmed deras risk för omgivningen. 
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Ställningstaganden, risk, hälsa och säkerhet
Luftkvalité
I arbetet med förtätnings- och omvandlingsprojekt i Värnamo stad ska luftkvalitén beaktas utifrån att undvi-
ka att ny bebyggelse inverkar negativt på luftkvalitén. Ny tillkommande bebyggelse ska bidra till ökad andel 
hållbara transporter i staden, och ska inte inverka negativt på luftgenomströmning. 

Vattenkvalité, MKN
Lagan har getts måttlig ekologisk status, bland annat på grund av vattendragets passage genom staden. 
Kommunen ser små möjligheter att bidra till att uppnå god ekologisk status genom åtgärder som syftar till att 
bidra till vattendragets mer naturliga konnektivitet och flöden. Kommunens ställningstagande är att tillkom-
mande åtgärder inte ytterligare ska bidra till försämrad ekologisk status.  

Markförorening 
Riskområden för markföroreningar som berörs av planförslagets utvecklingsförslag ska utöver risk ur miljö- 
och hälsosynpunkt utgöra en prioriteringsgrund för vidare utredning och vid behov sanering. 

Miljöfarlig verksamhet
Mer störande och miljöfarliga verksamheter lokaliseras till Bredasten södra-, Sörsjö-, samt till Stomsjö 
industriområde. Något mindre störande och miljöfarliga verksamheter lokaliseras till Vitarör, Hornaryd, 
Margaretelund och till de i förslaget utpekade verksamhetsutbyggnadsområden. På sikt flyttar även befintliga 
verksamheter med mindre lämplig lokalisering till dessa områden. Endast verksamheter som inte går att in-
ordnas staden lokaliseras till utpekade verksamhetsområden i syfte att i tätorten uppnå levande stadsmiljöer 
som kräver blandad bebyggelse. 

Farligt gods
Kommunen ska utreda hur bebyggelseplanering intill järnväg ska möjliggöras i syfte att använda marken så 
effektivt som möjligt. I utredningen ska beaktas de förutspådda (Läs mer under rubriken Trafik och omställ-
ning) ökade godstransporterna på järnvägsbanorna genom staden.

Kommunen ska utreda vilka leder kring Värnamo stad som är lämpliga för transport av farligt gods och vilka 
som inte är det. Detta görs i syfte att reducera transporter av farligt gods genom staden och fatta ett beslut 
om vägvalsstyrning. 

Djurhållning
Kommunen ska genom planering och lovgivande undvika att konflikt mellan ny bebyggelse och djurhållning 
uppstår. I stadens utbyggnadsriktningar, i utpekade utvecklingsstråk, ska stadsutveckling prioriteras vid 
eventuell konflikt med djurhållning och ny bostadsbebyggelse. Vid utveckling i stadens omland ska en fortsatt 
djurhållning prioriteras. 

Elektromagnetiska fält
Kommunen verkar för att stadsnära kraftledningar ska grävas ner där möjlighet finns och det är samhälls-eko-
nomiskt försvarbart. 

Ställningstaganden Översiktsplan Mitt Värnamo 2035
5.5.1 Ställningstaganden: Miljö & hälsosäker kommun (101-103)
- Miljöfarlig verksamhet och farligt gods 
- Strålning
- Markradon
- Buller
- Markföroreningar
- Luftkvalité
- Nationella miljö- och vattenmål
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Tema: Teknisk försörjning
Stadens befintliga tekniska infrastruktur bland annat i form av kraftledningar, avloppsrör, 
dagvattendammar och reningsverk kommer under planförslagets livstid att behöva byggas 
ut, underhållas och utvecklas. För att få störst nytta av det system vi har idag behöver det 
finnas ett samspel mellan bebyggelseutveckling och den tekniska infrastrukturen. 

Vatten och avloppsförsörjning (VA)

Värnamo kommun har idag en antagen VA-plan och strategi , som bland annat uttrycket att VA-ut-
byggnaden ska samordnas med kommunens översiktsplan. I VA-planen som är en kommun-över-
gripande plan finns både den enskilda och allmänna vatten- och avloppsförsörjningen beskriven 
i en översikt. Till planen har även en Dagvattenhanteringsplan tagits fram som redogör för kom-
munens arbete kring dagvattenfrågor, ansvarsfördelning samt recipient- och dagvattenklassning. 
I strategin finns de flesta ställningstaganden som berör utvecklingen av kommunens vatten och 
avloppsförsörjning. Till VA-planen ämnas en åtgärdsplan tas fram som ska redogöra för vilka ut-
redningar, åtgärder och utbyggnad av VA-systemet som ska genomföras de kommande två till tre 
decennierna. 

Den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen föreslås äga rum inom nuvarande tätortsutbredning 
i förtätnings- och omvandlingslägen (se tema Bebyggelseutveckling) vilket kräver kapacitets-hö-
jande åtgärder för befintligt VA-nät. Det kan röra sig om större matarledningar för spillvatten, 
vatten- och dagvattennätet och att pumpstationer måste byggas om. Stora delar av planförslagets 
planområde ligger inom eller i närheten (med möjlighet att koppla på ny bebyggelse till kommunalt 
vatten och avlopp) till kommunalt verksamhetsområde. Detta bland annat tack vare att kommunen 
genom överföringsledningar har kopplat samman bebyggelse i stadens omland. Planförslaget fö-
reslår dock under planperioden utbyggnad på nedanstående platser som därmed kommer innebä-
ra behov av utbyggnad av verksamhetsområde för vatten och avlopp; 

• Norr om bostadsområdet Ekenhaga
• Verksamhetsområde söder om väg 27 och väster om Halmstadsvägen
• Utbyggnad av Vitarörs verksamhetsområde väster ut
• Verksamhetsområde öster om E4:an och norr om Högalund

I planförslagets utblick, 2050, föreslår planen en utbyggnad söder om väg 27. Likaså föreslås 
utbyggnad öster om E4 i riktning mot läget för ny järnvägsstation i det fall att ny stambana blir ak-
tuellt. Dessa områden kommer även innebära utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet 
om än i ett längre perspektiv. 

För den samlade bebyggelse som ligger utanför nuvarande tätortsutbredning och som också sak-
nar förutsättningar att ansluta till kommunalt VA ska vid utveckling och komplettering vid lovgivning 
beaktas utifrån LAV, Lagen om allmänna vattentjänster, som bland annat reglerar kommunens 
ansvar för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. Alandsryd, Torp, Hjälhammar 
utgör exempel på bebyggelse som redan idag eller i framtiden kan omfattas av LAV § 6.

Dricksvattenförsörjning 
Vattentäkten Ljusseveka ligger inom planens norra delar utefter Lagans östra strand. Vattentäkten 
är en grundvattentäkt med stor kapacitet. Ljusseveka försörjer idag stora delar av kommunen med 
dricksvatten. Det gör vattentäkten viktig för stora delar av kommunens dricksvattenförsörjning. 

Vattenförekomsten som förser Ljusseveka vattentäkt med grundvatten är stor och sträcker sig 
i nordsydlig riktning från Vaggeryd ner mot sjön Vidöstern. Avseende vattenkvalitén finns vissa 
risker. Vattenförekomstens känsliga lokalisering bland annat under Värnamo stad gör att det finns 
flera markföroreningar och pågående markanvändning som riskerar att kunna kontaminera grund-
vattnet. Lokaliseringen invid Lagan gör täkten även känslig för infiltration av åvatten vid perioder 
av höga flöden. Detta gör att arbetet med att hitta alternativa vattentäkter är angeläget. Vattentäk-
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tens kapacitet är mycket god men den planerade utbyggnaden och den befolkningsökning som 
kommunen planerar för kommer kräva viss utbyggnad av vattentäkten och de anläggningar som 
krävs för att kunna leverera den mängd dricksvatten som en ökad befolkning kommer behöva. De 
på senare tid mer vanligt förekommande torrperioder som har påverkat kapaciteten även i stora 
grundvattenförekomster gör det också viktigt att bli bättre på att spara på dricksvatten och se till att 
vattnet i så stor utsträckning som möjligt används som dricksvatten.

Sjön Hindsen är en reserv-vattentäkt och arbetet med att hitta alternativa vattentäkter pågår. År 
2006 lades vattentäkten i Apladalen ned. Utredning pågår idag om den kan utgöra en vattentäkt.

Vattenskyddsområden(VSO) 
För att skydda Ljusseveka grundvattentäkt finns idag ett vattenskyddsområde (VSO) med tillhöran-
de vattenskyddsföreskrifter för tillrinningsområdet till täkten. Detta är beslutat enligt äldre lagstift-
ning och arbetet för att uppdatera vattenskyddsområdet har inletts (2020). Ett förslag till nytt VSO 
förväntas bli klart parallellt med FÖP-förslaget men eftersom vattentäkten är belägen inom Värna-
mo stad med många berörda sakägare som ska samrådas kan antagandeprocessen bli lång. Där-
av kommer FÖP enbart delvis kunna ta hänsyn till förslaget till nytt VSO i samband med att förslag 
för utveckling och utbyggnad arbetas fram. Skyddsföreskrifterna innebär vissa restriktioner och 
VSO för Ljusseveka kommer att inverka på stadens bebyggelseutveckling speciellt i stadens norra 
och centrala delar som är belägna nära täktens tillrinningszon och därav har särskilt stor inverkan 
på vattentäkten. Inom VSO kommer bland annat följande att begränsas; hantering av kemikalier, 
petroleumprodukter, krav på källarfri byggnation, anslutning till kommunal dagvattenhantering och 
hantering av schaktning m m. 

Det nuvarande VSO Ljusseveka omfattas idag även av VSO för Apladalens vattentäkt som tar 
vatten från samma grundvattenförekomst som Ljusseveka. Denna vattentäkt togs ur drift på grund 
av förekomst av BAM (växtskyddsmedel) i vattnet. Borrorna finns dock kvar och man hoppas idag 
att vattentäkten i framtiden kan komma att utgöra en vattentäkt varvid ett VSO för täkten kommer 
tas fram. 

Avlopp
Pålslunds avloppsreningsverk, som togs i drift 2015, tar hand om avloppsvatten från de abonnen-
ter i FÖP-området som är anslutna till kommunalt vatten. Reningsverket försörjer likt Ljusseveka 
stora delar av kommunen med avloppsrening via överföringsledningar. Reningsverket är dimen-
sionerat för att hantera den prognosticerade befolkningsutvecklingen i kommunen och lite till. 
Pålslunds reningsverk är idag externt lokaliserat i det verksamhetsområde som kommunen har för 
avsikt ska sparas för de miljöfarliga verksamheter som kräver en särskilt avskild lokalisering. Re-
ningsverket beräknas inte hamna i konflikt med kommunens utvecklingsplaner för Värnamo stad. 

Dagvatten
En fråga som förväntas få stor betydelse i framtiden är omhändertagande av dagvatten - en ökad 
frekvens av kraftiga regn, skyfall och perioder med höga flöden i Lagan gör att dagvattenfrågan 
kommer vara viktig och att dagvatten måste beaktas och plats säkerställas vid utveckling av sta-
den. Även ur perspektivet att större krav ställs på att omhänderta och rena dagvatten innan detta 
når recipienten gör att dagvattenhantering måste vara del av planering och utveckling av staden. 
Dagvatten berör en rad olika frågor vilket FÖP avspeglar genom att frågan tas upp under flera 
teman. Under temat Klimatanpassning, underrubrik Skyfall beskriv bland annat den utredning och 
åtgärdsförslag som tagits fram parallellt med FÖP och som planen beaktar i sina utvecklingsför-
slag.

Värnamo stad och den utveckling som föreslås i FÖP är berörd av i huvudsak två huvudavrin-
ningsområden(SMHI) och för de allra västligaste delarna av staden ett tredje. För de huvudsakliga 
avrinningsområdena är det Lagan och sjön Vidöstern som är recipienter för dagvatten från plan-
området. Båda är vattenförekomster och beskrivs under temat Natur, rekreation och miljö, under-
rubrik MKN, miljökvalitetsnorm för vatten. 
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Avfall och återvinning

SÅM AB sköter avfall och återvinning i kommunen och de närliggande kommunerna Vaggeryd, 
Gnosjö och Gislaved. Målet med avfallsarbetet är att minska avfallet och öka andelen återvunnet 
material. Idag (2020) införs stegvis så kallat  fyrfacksystem, fastighetsnära insamling av förpack-
ning och returpapper. Samtidigt införs källsortering där matavfall sorteras ut. Systemet kommer 
innebära ett gradvis minskande behov av återvinningsstationer. Den centrala avfallsanläggningen 
finns i Sörsjö, strax sydväst om staden.

Bredband

Det kommunala bolaget Värnamo Energi AB ansvarar för kommunens fiberutbyggnad. De ansva-
rar för att leda och samordna fiberutbyggnaden i kommunen. Kommunikationsinfrastruktur kom-
mer att behöva kompletteras i takt med att staden växer och fler anläggningar kommer att krävas i 
de riktningar som staden byggs ut. 

Energi/Värme

Värnamo energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Värnamo. Stora delar av Värnamo 
stad är utbyggt med fjärrvärmenät. Nätet i staden försörjs av olika biobränsleeldade pannor och 
ett kraftvärmeverk, Värnamoverket som ligger söder om väg 27 i Hornaryds verksamhetsområde. 
Detta värmekraftverk är i händelse av beredskap även viktigt för den nationella elförsörjningen.
Tillkommande flerfamiljsbebyggelse och industrietableringar ska i så stor grad som möjligt erbju-
das fjärrvärme. Ny villabebyggelse förväntas i mindre grad anslutas till fjärrvärmenätet på grund 
av utvecklingen med allt tätare hus som inte kräver samma energiåtgång för uppvärmning. Alter-
nativet att installera egen anläggning såsom värmepump eller solfångare är attraktiva och hållbara 
lösningar för att värma upp småhusbebyggelse.  

El

Värnamo stad berörs av två nätkoncessionsområden: Värnamo Elnät AB och E:ON, Elnät AB. 
Merparten av planförslagets geografiska yta försörjs av Värnamo energi. E:ON försörjer den 
sydöstra delen, Bredasten och Vidösterns östra strand upp till E4 i höjd med Växjövägen. Norr om 
staden, i höjd med byn Torp, finns den övergripande fördelningsstationen, som försörjer staden 
med el. Inmatning till stationen sker genom två ledningar. Värnamo energi försörjer staden från 
två mindre fördelningsstationer/ställverk. Utöver ställverket vid Värnamo Energis huvudkontor 
finns även ett i verksamhetsområdet Hornaryd, Ställverkens lokalisering och de kraftledningar 
som kopplar samman dessa med det lokala nätverket ska beaktas vid utveckling av staden. Den 
centralt belägna transformatorstationen vid Värnamo energis huvudkontor finns i ett av planförsla-
gets utvecklingsstråk och utveckling i form av blandad bebyggelse/skola föreslås i nära anslutning 
till platsen. Värnamo Energi AB har meddelat att man inom en tioårsperiod har för avsikt att bygga 
om de central belägna ställverken vilket kommer reducera eventuella, strålningsrisker vid utveck-
ling i dess närhet. En annan sak att beakta är att enligt Strålskyddsmyndigheten, avseende 50kV 
ledning (såsom den som matar det aktuella ställverket), så är den elektromagnetiska strålning på 
50 meters avstånd densamma som strålningen som typiskt förekommer i ett hem. 

Det lokala nätet består i huvudsak av markkabel men för vissa externa sträckor finns fortfarande 
luftledning. Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att se elförsörjningen som ett samman-
hängande system. Det är av stor vikt att beakta i planeringen att ett eventuellt behov av flytt av 
ledning är svårt och dyrt. För luftledningen, 50kV Lagan, som tidigare har flyttats i och med ut-
veckling av staden, finns ett behov av att markförlägga ledningen för den del av sträckningen som 
går genom nuvarande tätortsbebyggelse och som berör utbyggnadsplanerna för FÖP. Följande 
luftledningar ska beaktas och godtagbara säkerhetsmarginaler ska upprätthållas då planförslagets 
utvecklingsförslag tangerar dem:
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• Kraftledning som går väster om staden, rakt genom Alandsryd och passerar Vitarör-, och Sör-
sjö verksamhetsområde

• Kraftledning 50kV, regionnätsledning öster om staden mot Gislaved.
• Kraftledning 50kV som löper parallellt med väg 27 och ansluter till ställverket vid Mossle
• Kraftledning 50kV som ansluter E.ON Elnät övergripande fördelningsstation med ställverk
• Kraftledning 50 kV som löper parallellt med E4:s östra sida, och passerar genom Högalund 

och Bredastens verksamhetsområde för att därefter följa vägen.
• Sydvästlänken är en stamnätförbindelse från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Kraftledning-

en är för sträckan som passerar Värnamo stads östra sida (utmed E4) nedgrävd.  

Stamnätsförbindelse

Kraftledning, 50kV

Kraftledning, 130kV

Ställverk

Pålslunds reningsverk

Överförningsledning VA

Ljusseveka vattentäkt

VSO Ljusseveka

Verksamhetsområde VA Kartan visar infrastruktur för el och VA i Värnamo stad med omland.
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Planförslaget utgår till stor del från en bebyggelseutveckling inom nuvarande tätortutbredning ge-
nom förtätning och omvandling. Utvecklingen kan innebära vissa kapacitetshöjande behov.

• Nya matningsledningar vid byggnation av verksamhetsområde öster om E4. 
• Med mera.

Den el vi har tillgänglig i Värnamo stad ska användas på ett smart sätt speciellt då nya behov kan 
komma att behöva fyllas i framtiden. Utvecklingen att i större grad utnyttja solenergi för att ge-
nom solceller producera el tros öka i framtiden och då framförallt med småskaliga anläggningar. 
Kommunen har idag fler anläggningar men kommunens fastighetsinnehav med flera lämpliga tak i 
staden kan ses som en  outnyttjad resurs för en större solcellsutbyggnad. Kommunen ser utveck-
lingen som positiv och vill både för befintlig bebyggelse men även vid nybyggnation ta till vara på  
möjligheten att utvinna el ur solenergi. Nya, större elproduktionsanläggningar kräver anslutnings-
nät och ofta även förstärkningar av såväl lokal-, region- som transmissionsnät.

Mellankommunalt intresse, teknisk försörjning

Ljungby och Alvesta kommuner är stationen Värnamo norra ett mellankommunalt intresse då sta-
tionen försörjer kommunerna med el. 
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Ställningstaganden, teknisk försörjning

Kommunens ställningstaganden för temat finns i kommunens översiktsplan, Mitt Värnamo 2035 
samt i kommunens Plan för vatten och avlopp, del VA- strategi. 

Inget ytterligare behov av ställningstaganden har konstaterats. 
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Bilaga I, Utvecklingsområden
I denna bilaga delas Värnamo stad in i 27 utvecklingsområden. Bilagan är en separat del till 
detta dokument och hittas på samma plats.

För varje område ges information om nuläge såväl som föreslagen utveckling. Nedan följer 
en lista över de 27 utvecklingsområdena och en tillhörande karta som visar var de olika ut-
vecklingsområdena är belägna och hur de är avgränsade och förhåller sig mellan varandra. 

12

3

4

5

6 7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Områden
1.  Stadskärnan
2.  Trälleborg
3.  Västhorja och Gröndal
4.  Norregård och Margaretelund
5.  Ljusseveka
6.  Nylunds verksamhetsområde
7.  Nylund och Amerika
8.  Vråen och Rörstorp
9.  Apladalen
10.  Egnahemsområdet och Mossle
11.  Sjukhuset
12.  Silkesvägen
13.  Hornaryd, Vitarör och Sörsjö
14.  Stomsjö
15.  Borgen
16.  Bredasten
17.  Värnanäs
18.  Helmershus
19.  Sörsjö
20.  Nöbbele/Hjälshammar
21.  Alandsryd
22.  Torp
23.  Ekefällan
24.  Appelhyltan och Vallerstad
25.  Norra Lagandalen och Bäckaskog
26.  Bönsved
27.  Östra Hjälshammar
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Bilaga II, Miljökonsekvensbeskrivning
I denna bilaga redovisas de konsekvenser som planförslaget bedöms resultera i.  Bilagan 
är en separat del till detta dokument och hittas på samma plats.

Konsekvenserna bedöms och jämförs utifrån tre olika alternativ som utgör planens tre sce-
narier som utarbetades i enlighet med resultatet av programsamrådet. 

Konsekvenserna redogörs för under följande rubriker,

• Riksintressen och skyddade områden
• Miljökvalitetsnormer
• Miljömål
• Klimat 
• Hälsa och Säkerhet
• Kulturmiljö
• Tematiska konsekvenser 
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INLEDNING

INLEDNING, LÄSANVISNING
Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner 
bedöms enligt miljöbalken alltid innebära en bety-
dande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och 
beskriva de effekter som kan uppstå av en åtgärd 
och beskriva vilka konsekvenser som åtgärden kan 
leda till för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö, samt hushållning 
med mark och vatten och annan hushållning med 
material, råvaror och energi. Värnamo kommun har 
valt att konsekvensbeskriva även andra effekter än 
miljökonsekvenser i detta dokument för att ge en 
helhetsbild över översiktsplanens konsekvenser. 

Eftersom alla översiktsplaner till sin karaktär är stra-
tegiska och visar på önskvärda utvecklingsriktningar 
och inte på konkreta förslag för en specifik plats är 
också konsekvensbeskrivningen resonerade och 
beskriver tänkbara effekter och konsekvenser som 
kan uppstå av planens genomförande, snarare än 
konkreta effekter. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har lagts upp utifrån 
de fem stadsbyggnadsprinciper som har formulerats 
i Stadsbyggnadsvision för Värnamo stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 2019-02-28. Stadsbyggnadsvi-
sionen är tänkt att fungera som ett vägledande do-
kument i framtagandet av den fördjupade översikts-
planen och visa vilken typ av stadsmiljö vi vill uppnå. 
Det är därför lämpligt att bedöma fördjupningens 
konsekvenser mot stadsbyggnadsprinciperna för att 
avgöra om utvecklingen är på rätt väg.  

AVGRÄNSNING
Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen följer avgränsningen 
av den fördjupade översiktsplanen, se bild. I stora 
drag ingår tätortsområdet för Värnamo stad som 
ett visst intilliggande omland. Avgränsningen är en 
avvägning mellan exploateringstryck och bevarande-
intressen kring tätorten. 

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten för den fördjupade översiktsplanen 
är densamma som för den kommunövergripande 
översiktsplanen, det vill säga år 2035. Dessutom 
finns det utblickar mot år 2050. Miljökonsekvensbe-
skrivningen följer den tidsmässiga avgränsningen av 
fördjupningen av översiktsplanen. 

Betydande miljöpåverkan
Ett tidigt avgränsningssamråd har hållits med 
Länsstyrelsen 2019-05-08. Efter detta har relevanta 
frågeställningar som kan medföra betydande mil-
jöpåverkan och särskilt ska belysas avgränsats till 
ianspråktagande av jordbruksmark och förorenad 
mark. Därutöver kommer frågor rörande riksintres-
sen, klimatpåverkan, hushållning med naturresurser, 
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, miljö 
samt hälsa- och säkerhet att konsekvensbeskrivas. 

Alternativ
Tre rimliga utvecklingsalternativ för Värnamo stad 
har tidigt identifierats i projektet; Sammanhållna Vär-
namo, Villastaden Värnamo och Värnamo byar. Al-
ternativen kommer att ligga till grund för planförslag, 
nollalternativ och jämförelsealternativ i miljökonse-
kvensbeskrivningen. Alternativen beskrivs under 
rubriken Alternativ nedan. Under alternativ beskrivs 
också ett antal förkastade alternativ.

METODIK
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen är en 
strategisk miljöbedömning och sker integrerat med 
framtagandet av planförslaget. Avsikten är att arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivnigen därmed ska kun-
na påverka planförslaget i positiv riktning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att tas fram 
parallellt med arbetet med program och planbeskriv-
ning. I programskedet omfattas endast de inledande 
kapitlen och den egentliga konsekvensbeskrivningen 
kommer att tas fram i samrådsskedet då utvecklings-
alternativ har valts.  

För att olika konsekvenser ska vara jämförbara 
kommer både positiva och negativa konsekvenser 
bedömas enligt nedanstående skala: 

Konsekvens   Beskrivning
Positiva konsekvenser  Tydligt positiva konsekvenser som sträcker sig över ett större område   
    än en avgränsad plats.

Måttligt positiva konsekvenser  Positiva konsekvenser men i begränsad omfattning och ofta lokala. 

Neutralt    Varken positiva eller negativa konsekvenser. 

Måttligt negativa konsekvenser Negativa konsekvenser men i begränsad omfattning och ofta lokala.

Negativa konsekvenser  Tydligt negativa konsekvenser som sträcker sig över ett större område  
    än en avgränsad plats.
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ALTERNATIV
Under programsamrådet har tre alternativa ut-
vecklingsscenarier varit utgångspunkt för stadens 
utveckling. Ett slutgiltigt scenario arbetas fram efter 
programsamrådet. Det slutgiltiga förslaget kommer 
att utgå ifrån ett av scenarierna, alternativt innehålla 
element från alla tre scenarier. De tre scenarierna är 
de tre alternativ som utgör utgångspunkt för planför-
slag, nollalternativ och jämförelsealternativ i miljö-
konsekvensbeskrivningen. 

Sammanhållna Värnamo 
Scenariot innebär att Värnamo stad förtätas, och blir 
en tät, blandad stad som genererar liv och rörelse. 
Stadens grönytor och mötesplatser bevaras i hög 
mån, men vissa ytor behöver bebyggas. Den täta 
staden gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
staden – korta avstånd möjliggör för hållbart resan-
de, för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kringliggande 
mark kan i hög utsträckning bevaras.

Villastaden Värnamo 
Scenariot innebär att Staden växer genom att nya 
villaområden byggs. Värnamo stad förtätas i viss 
mån, men den främsta utvecklingen sker utanför 
nuvarande tätortsutbredning. Viss tätortsnära natur 
samt jord- och skogsbruksmark bebyggs. En mer 
utbredd stad innebär för många längre avstånd till 
service, tjänster och handel. Småstadskaraktären 
bevaras och möjligheten till eget boende med träd-
gård är stor.

Värnamo byar 
Bebyggelse och förtätning sker främst i kringlig-
gande byar, medan Värnamo stad förtätas i mindre 
grad. Byarna utvecklas och befolkningen ökar, men 

service, tjänster och handel kräver resor in till Vär-
namo stad. Natur och friluftsliv blir mer tillgängligt för 
många, men viss jord- och skogsbruksmark behöver 
bebyggas.

FÖRKASTADE ALTERNATIV
Under arbetets gång med program-, samråds-, och 
granskningshandlingen har ett antal val gjorts som 
lett fram till det slutgiltiga förslaget. De val som gjorts 
har gjorts dels som konsekvens av arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen, dels efter inkomna 
remissynpunkter och andra utredningar som tagits 
fram under arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen. 

Utbyggnadsriktningar
Strukturbilden som beskriver principerna för stadens 
utveckling har tre genomgående utvecklingsstråk 
identifierats. Under processen med framtagandet av 
FÖP-förslaget har möjliga utbyggnadsriktningar dis-
kuterats i stråkens förlängningar utanför nuvarande 
tätortsutbredning. Större sammanhållna utbyggnader 
som inte kan anslutas till utbyggnadsstråken har inte 
varit aktuella då möjligheterna till utveckling av håll-
bara transporter är för dåliga. I korthet har följande 
huvudsakliga utbyggnadsriktningar diskuterats och 
förkastats:  

• Utbyggnad söder om sjukhusområdet (söder). 
Ett större sammanhållet utbyggnadsområde 
omedelbart söder om väg 27 har studerats. Det-
ta ger möjligheter till goda bostadslägen på en 
attraktiv plats som också bedöms vara möjligt att 
koppla ihop med stadens infrastruktur. Bebyggel-
se på denna plats skulle dock ge tydligt negativa 
konsekvenser på jordbruksmarken i området 
oavsett om bebyggelse placeras på eller vid 

sidan av den brukade jordbruksmarken varför 
förslaget förkastats.  

• Utbyggnad mot nytt stationsläge (öster). I den 
kommunövergripande översiktsplanen pekas 
ett område norr om Bredasten ut som framtida 
utvecklingsområde i anslutning till en eventuell  
framtida station på höghastighetsjärnvägen. 
Inom ramen för FÖP har frågan diskuterats 
och så länge inga beslut om stationsläge finns 
bedöms det inte vara lämpligt att påbörja utbygg-
nad av detta område inom planperioden av flera 
skäl, bland annat för att behålla handlingsut-
rymme för framtiden men också för att det krävs 
stora åtgärder för att kunna binda ihop området 
med nuvarande tätort. På sikt (utblick 2050)
bedöms denna utvecklingsriktning vara möjlig.  
  

• Större utbyggnad mot Ekenhaga/Alandsryd 
(Nordväst). Under tidigare planering har större 
bebyggelseområden väster om Gröndalsleden 
översiktligt utretts. En större utbyggnad i denna 
riktning bedöms inte vara möjlig dels på grund 
av omfattande kulturmiljölämningar, dels på 
grund av att det inte går att koppla ihop med 
utvecklingsstråket längs Sveavägen på ett gent 
och attraktivt sätt, vilket riskerar att leda till en 
spridd stadsbild och ökat bilberoende.  

• Ljusseveka (norr). Intill Prostsjön pågår de-
taljplanering idag. Möjligheten att fortsätta och 
utöka staden i denna riktning mot Ljusseveka 
har diskuterats. Inför samrådet bedömdes denna 
riktning inte vara lämplig med hänsyn till framta-
gande av nytt vattenskyddsområde. En alternativ 
möjlighet är att förstärka Jönköpingsvägens roll 
som utvecklingsstråk genom kompletterande 
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bebyggelse. Även detta förkastades av samma 
anledning. Under samrådet har det framkom-
mit att viss utveckling mot norr ändå kan vara 
möjlig under förutsättning att bestämmelserna 
för vattenskyddsområdet beaktas. Då ett ut-
vecklingsstråk längs Jönköpingsvägen mot norr 
ger möjlighet att koppla flera stora arbetsplatser  
med utvecklingen inom stadskärnan så har detta 
bedömts vara en önskvärd utveckling. Efter ana-
lys av huvudsakliga strömningsriktningar inom 
vattenskyddsområdet bedöms detta vara möjligt 
och också önskvärt då det ger större incitament 
att avhjälpa vissa befintliga föroreningar som 
utgör en potentiell risk för grundvattentäkten. 
Av försiktighetsskäl med hänsyn till vattentäkten 
bedöms dock en utveckling av Ljussevekaområ-
det inte lämpligt. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
PLANFÖRSLAG – FÖRTÄTNING OCH VISS 
UTBYGGNAD
Planförslaget ger förutsättningar för en mer varie-
rad bebyggelsestruktur och skapar möjlighet för fler 
bostäder för flera olika grupper och i förlängningen 
till en mer blandad befolkning. En större befolk-
ning samlad i stråk ger också bättre underlag för 
verksamheter i gatuplan och ett aktivt gatuliv. Den 
upplevda tryggheten ökar då fler lever och vistas i 
och utmed stråken, i synnerhet i de centrala delarna. 
En mer varierad boendestruktur är också positivt ur 
integrationssynpunkt. I och med att förslaget främst 
bygger på förtätning ökar befolkningsunderlaget i 
den befintliga stadsstrukturen och möjligheten till att 
fler får närmre till fler målpunkter ökar. Underlaget 
både för kommersiell och offentlig service förbättras. 
Underlaget för hållbara trafikslag ökar också med 
ökad befolkningstäthet. Då fler ytor tas i anspråk för 
bebyggelse minskar möjligheterna till bilparkering i 
de centrala delarna vilket också bör påverkar bilinne-
havet i centrum.    

Det finns dock risk för att friyta försvinner i staden 
och bostäder kan komma att byggas i mindre lämp-
liga lägen med risk för bland annat bullerstörningar. 
Om inte tillkommande bostäder i förtätningslägen blir 
tillräckligt attraktiva kommer sannolikt andra platser i 
periferin av staden vara mer konkurrenskraftiga. Det 
finns också risk för dyra klimatanpassningsåtgärder 
kan uppstå då svåra tomter bebyggs och ekosystem-
tjänster kan få stå tillbaka. Kommunen behöver rusta 
för genomförandeskedet.

Planförslaget medför också en ökad potential för 
att fler människor rör sig i stadens offentliga rum. 

Detta medför i sin tur att fler platser och rum blir 
befolkade vilket ökar attraktiviteten i rummen i sig, 
men också att underlaget för olika urbana aktiviteter 
i rummen ökar. Det ökade befolkningsunderlaget ger 
också bättre förutsättningar för att upprätthålla både 
offentliga mötesplatser. Fler möjliga mötesplatser ger 
också bättre förutsättningar för integration på flera 
nivåer. Det finns dock en risk för att den förväntade 
befolkningsutvecklingen inte är tillräckligt stor för att 
några mer omfattande positiva effekter ska uppnås. 
Planförslagets stråktänk präglas även grönstruktu-
ren. Viktiga primära grönstråk finns utpekade och 
ska skyddas och utvecklas. Förtätningen ökar trycket 
på både befintliga och potentiella grönytor, varför 
det är mycket viktigt att ställningstaganden följs och 
förverkligas i kommande planering. 

De utpekade utvecklingsstråken sammanfaller till 
stor del med mobilitetsstråk där framförallt gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik är samlade. Genom att be-
byggelsen koncentreras till stråken kommer även en 
stor del av den tillkommande befolkningen ha nära 
till hållbara transportslag vilket ökar sannolikheten för 
att de används vilket följaktligen ger positiva effek-
ter. Förtätningen i de mest centrala delarna medför 
dock konkurrens om utrymmet vid vissa strategiska 
punkter. 

Utifrån de fem temana; blandad stad, tätt och sam-
manhållet, attraktiva mötesplatser, grön-blå stad och 
hållbart resande bedöms planförslaget ge positiva 
eller måttligt positiva konsekvenser. 

Planförslaget bedöms inte medföra några konse-
kvenser för riksintressena för naturvård eller kom-
munikationer, men bedöms medföra små positiva 
effekter för friluftslivet. Ianspråktagandet av mark i 
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de centrala delarna av staden bedöms medföra en 
måttligt negativ påverkan på strandskyddet. Däremot 
bedöms inte MKN för Lagan eller MKN luft påverkas 
av planförslaget. Planförslaget bedöms medföra 
en måttligt positiv effekt på MKN för Vidöstern då 
förslaget ger förutsättningar för en bättre dagvatten-
hantering än idag.  

Planförslaget bedöms bidra till att internationella och 
nationella miljömål kan uppnås. I stor utsträckning 
handlar det dock om att förslaget ger förutsättningar 
för att kunna nå målen och själva måluppfyllandet 
handlar om vilka åtgärder som faktiskt genomförs. 
Detsamma gäller för klimatanpassningsåtgärder. 
Planförslaget medför att viss stadsnära jordbruk-
smark tas i anspråk vilket bedöms ge måttligt negati-
va konsekvenser för intresset jordbruksmark. 

Planförslaget bedöms medföra positiva effekter på 
människors hälsa generellt inom staden. En effekt av 
förtätningen är dock att på vissa platser kan måttligt 
negativa konsekvenser uppstå i form av till exempel 
mer bullriga miljöer. Det kan även uppstå kortvariga 
negativa konsekvenser i samband med marksane-
ring där de långsiktiga vinsterna överväger den 
kortvariga olägenheten. 

Konsekvenserna för kulturmiljövärdena bedöms vara 
måttligt negativa för staden i helhet. Vissa värdefulla 
byggnader bedöms komma att försvinna och vissa 
miljöer riskerar att förvanskas, men den samlade be-
dömningen är att det inte blir mer än lokal påverkan. 
Stadens kulturvärde som helhet bedöms däremot 
inte påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 

ALTERNATIV 1 – UTBYGGNAD I SATELLITER 
En utbyggnad enligt jämförelsealternativ 1 – utbygg-
nad i satelliter – ger i stor utsträckning en förstärk-

ning av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet.

Eftersom avstånden mellan målpunkter i större 
utsträckning än i planförslaget och nollalternativet 
tenderar att överstiga 5 km riskerar bilberoendet att 
öka. Alternativet medför en relativt ensidig typ av 
ny bostadsbebyggelse, men det är å andra sidan 
möjligt att utveckla olika typer av livsstilsboenden 
med närhet till natur och friluftsliv. Jordbruksmark 
tas i anspråk i större utsträckning än i de två andra 
alternativen. 

Den täta och sammanhållna staden är svår att uppnå 
när staden främst byggs ut i satelliter bara med viss 
förtätning. Den förtätning som kommer att ske inom 
stadskärnan kommer troligen inte vara tillräckligt 
mycket för att uppnå några positiva effekter utan 
bara medföra lokala förtätningar utan samband i 
stråk. 

Även trafiken bedöms medföra negativa effekter då 
en stor del av bebyggelsen kommer att vara utspridd 
där gång- och cykeltrafiken blir mindre attraktiva som 
transportmedel och underlaget för en fungerande 
kollektivtrafik blir troligen för litet. I kombination med 
viss förtätning i de centrala delarna bedöms den 
sammantagna effekten bli negativ med både ökad 
biltrafik och en större andel av befolkningen som är 
utsatt för buller och risker.  

Den mer utspridda befolkningsökningen ger varken 
förutsättningarna för fler mötesplatser eller positiva 
effekter för trygghet och integration. Då befolkningen 
blir mer utspridd riskerar tvärtom de centrala of-
fentliga rummen att upplevas som mer otrygga och 
tomma på verksamheter och folk. 

Den ökade befolkningen bedöms däremot ge samma 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
som privata mötesplatser i ungefär samma omfatt-
ning som i planförslaget. 

Sammantaget bedöms jämförelsealternativet ge 
både negativa och positiva konsekvenser sett till 
attraktiva mötesplatser. 

I jämförelsealternativet finns möjlighet att liksom i 
planförslaget säkra en sammanhängande grönstruk-
tur där primära grönstråk kan skyddas och utvecklas. 
Den begränsade förtätningen i stadskärnan ökar 
trycket på grönytor i viss utsträckning men då endast 
viss bebyggelse förutsätts tillkomma finns möjlighe-
ter att säkra viktiga ytor. 

Alternativet bedöms medföra positiva effekter för de 
grön-blå värdena eftersom det finns möjligheter att 
säkra den övergripande grönstrukturen samtidigt 
som förändringstrycket på befintliga och potentiella 
grönytor är begränsat. 

Då stor del av den nya bebyggelsen sker i satelli-
terna finns små möjligheter att uppnå en god kol-
lektivtrafik och det är sannolikt svårt att upprätthålla 
befintlig trafik. Det mest troliga är därmed att biltrafi-
ken gynnas i alternativet. Sammantaget ger jämförel-
sealternativet negativa konsekvenser för det hållbara 
resandet. 
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Liksom planförslaget bedöms inte heller jämförel-
sealternativet påverka riksintresset för naturvård i 
någon nämnvärd omfattning och riksintresset för 
friluftsliv bedöms få måttligt positiva konsekvenser. 
Eftersom mindre bebyggelse tillkommer i centrala 
staden bedöms inte heller strandskyddet påverkas. 
Inte heller riksintressena för kommunikation bedöms 
påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 

Utvecklingen av staden i nollalternativet är ur 
perspektivet MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt 
väsentligt lika jämförelsealternativet. Varken MKN 
Lagan eller MKN Vidöstern bedöms påverkas i nol-
lalternativet. Den mer spridda bebyggelsestrukturen 
som inte bidrar till en omställning till mer hållbara 
transportslag bedöms ge måttligt negativa konse-
kvenser för MKN luft.  Av samma orsak bedöms inte 
utsläppen av klimatgaser att minska tillräckligt och 
därmed uppstår negativa konsekvenser i förhållande 
till globala och nationella miljömål. 

Även vad gäller jordbruksmark blir konsekvenserna 
negativa i jämförelsealternativet då flera av satelliter-
na ligger inom jordbruksmark vilket leder till att fler 
jordbruksytor tas i anspråk. 

De nytillkommande bostäderna bedöms få goda 
ljudmiljöer i och med att de är perifert placerade 
samtidigt som befintliga bostäder får en generellt 
sämre ljudmiljö. Sammantaget bedöms inga större 
konsekvenser uppstå för människors hälsa. 

Sett till kulturmiljövärdena bedöms den samlade 
effekten även i jämförelsealternativet bli måttligt ne-
gativ, men andra miljöer och objekt än i planförslaget 
riskerar att försvinna.

NOLLALTERNATIV – UTBYGGNAD OCH VISS 
FÖRTÄTNING
Nollalternativet har stora likheter med jämförelse-
alternativ 1 men skiljer sig på vissa punkter. Alter-
nativet ger i stor utsträckning en förstärkning av 
befintlig boendestruktur och innebär ungefär samma 
sammansättning av boendeformer som idag med en 
tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i stadens utkan-
ter. Negativa konsekvenser kan uppstå i och med att 
avstånden mellan bostad och målpunkter ökar. Bilbe-
roendet bedöms öka och konkurrera ut både kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. 
Liksom i jämförelsealternativet tillkommer en relativt 
ensidig typ av ny bostadsbebyggelse och det finns 
därmed risk för att segregation mellan grupper och 
områden. Eftersom utbyggnad i princip kommer att 
ske på befintlig infrastruktur finns risk för att flaskhal-
sar förvärras och olämpliga strukturer förstärks. 

Även i nollalternativet bedöms viss förtätning ske i 
centrala lägen vilket i kombination med att merparten 
av ny bebyggelse blir spridd över staden bedöms 
medföra negativa konsekvenser med hänsyn till 
buller och risker liksom att ekosystemtjänster får stå 
tillbaka utan att några positiva effekter av förtätning-
en uppstår. 

Nollalternativet ger i stort sett samma effekter på sta-
dens mötesplatser som jämförelsealternativet med 
både negativa och positiva konsekvenser. Om förtät-
ning sker kan visserligen något eller några offentliga 
rum få bättre förutsättningar för attraktiva mötesplat-
ser, men då en övergripande strategi för förtätning 
saknas riskerar denna potential inte att utnyttjas. 
I nollalternativet sker en mer slumpmässig förtät-
ning fördelat av staden med tyngdpunkt i de perifera 

delarna. En övergripande grönstruktur säkerställs 
därmed inte i nollalternativet och det finns risk för att 
för grönstrukturen strategiska platser bebyggs och 
strategiska samband klipps av. Eftersom samband 
inte säkerställs är det möjligt att samband upprätt-
hålls men eftersom den övergripande strukturen inte 
heller säkerställs bedöms risken för negativa effekter 
vara påtaglig. 

Konsekvenserna för det hållbara resandet bedöms 
vara i princip lika för nollalternativet och jämförelse-
alternativet. Gång- och cykeltrafiken kan visserligen 
utvecklas i viss utsträckning men eftersom det finns 
risk för att kollektivtrafiken inte kan upprätthållas och 
biltrafiken gynnas bedöms de negativa konsekven-
serna överväga.  

Även om nollalternativet medför en mer spridd 
bebyggelse inom planområdet bedöms risken för 
att ny bebyggelse eller infrastruktur placeras så 
att riksintresset värden riskerar att skadas i någon 
större omfattning vara liten. Dock bedöms risken 
för en ökad privatisering av stränder vara större 
och bedöms därmed påverka både riksintresset för 
friluftsliv och strandskyddet måttligt negativt. Utveck-
lingen av staden i nollalternativet är ur perspektivet 
MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt väsentligt lika 
jämförelsealternativet. Varken MKN Lagan eller MKN 
Vidöstern bedöms påverkas i nollalternativet. Efter-
som bebyggelsestrukturen är utspridd över staden 
så bedöms även nollalternativet leda till en ökad pri-
vatbilism. Effekterna på MKN luft blir därför samma 
som i jämförelsealternativet och bedöms medföra 
måttligt negativa konsekvenser för MKN luft.  
Gällande riksintresse för kommunikation bedöms 
nollalternativet vara i allt väsentligt lika den utveck-
ling som föreslås i jämförelsealternativet. Avsakna-
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den av ett ställningstagande kring jordbruksmark i 
gällande fördjupning av översiktsplan skapar osäker-
het kring brukningsbarheten av jordbruksmark vilket 
bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 
jordbruksmarken. 

Den hårdgjorda ytan bedöms i nollalternativet öka 
i viss utsträckning vilket minskar möjligheterna till 
infiltration och hantering av rinnvägar. Sammantaget 
bedöms därför nollalternativet medföra negativa kon-
sekvenser ur klimatsynpunkt, främst för att antalet 
ställningstaganden gällande klimat blir färre. 

Sett till människors hälsa och säkerhet bedöms nol-
lalternativet medföra mer negativa effekter. Främst 
för att risken för negativa konsekvenser förknippade 
med miljöfarliga verksamheter är större än de andra 
alternativen. Gällande buller, förorenad mark och 
farligt gods bedöms konsekvenserna vara mått-
ligt negativa. Även i fråga om djurhållning bedöms 
måttligt negativa konsekvenser kunna uppstå då risk 
finns att enstaka bebyggelse placeras så att djurhåll-
ning påverkas.  
 
Även om vissa ställningstaganden gällande kulturmil-
jön gäller även utan ny fördjupning av översiktsplan 
finns en större risk för att förtätningsprojekt behand-
las som enskilda frågor och den samlade bilden 
över effekten för hela staden uteblir. Detta medför att 
gällande kulturmiljön görs bedömningen att nollalter-
nativet medför negativa konsekvenser.

KONSEKVENSER
RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintresse naturvård, Lagan nedströms  
Hörledammen
Riksintresset är utpekat uteslutande för dess 
geovetenskapliga värden, i första hand den land-
skapsbildande process som fortfarande pågår samt 
områdets betydelse för förståelsen av landskapsut-
vecklingen och processerna från isavsmältning till 
nutid. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har 
(2019) utfört en uppdaterad kartering och bedömning 
av det geovetenskapliga riksvärdet som riksintresset 
representerar.

För att riksintressets geovetenskapliga värden inte 
ska utsättas för påtaglig skada är det centralt att de 
områden där pågående processer finns bibehålls i 
sitt naturliga tillstånd och lämnas opåverkade. SGU 
vill även belysa att helheten och det geologiska 
sammanhanget utgör en central del för riksintresset 
geovetenskapliga värde.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget föreslår inga mer omfattande förslag i 
närheten av Lagans lopp förutom i de mest centrala 
delarna. På denna sträcka är dock möjligheterna för 
den landskapsbildande processen mycket begrän-
sade redan idag. Planförslaget bedöms därför inte 
medföra någon nämnvärd påverkan på riksintresset. 
Det kan dock inte uteslutas att en viss negativ på-
verkan kan ske genom att markförhållandena ändras 
inom exploateringsområden. 
 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Den bebyggelse och infrastruktur som kan tillkomma 
i jämförelsealternativet är främst lokaliserad till de 
perifera delarna i runt nuvarande tätortsutbredning, 
men ingen bebyggelsegrupp är placerad i direkt an-
slutning till Lagans lopp. Inte heller jämförelsealter-
nativet bedöms därför påverka riksintresset i någon 
nämnvärd omfattning. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Även om nollalternativet medför en mer spridd 
bebyggelse inom planområdet bedöms risken för 
att ny bebyggelse eller infrastruktur placeras så att 
riksintresset värden riskerar att skadas i någon större 
omfattning vara liten. Det är dock möjligt att mindre 
kompletteringar kan tillkomma i Lagans närhet som 
på sikt kan påverka riksintresset. Bedömningen är 
därför att nollalternativet medför en måttligt negativ 
påverkan på riksintresset. 

Riksintresse friluftsliv, Vidöstern 
Sjön Vidöstern med stränder är av riksintresse 
för friluftslivet. Området bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer och för vattenanknutna friluftsaktiviteter. 
Exempel på friluftsaktiviteter är fritidsfiske, bad, båt-
liv, upplevelse av kulturmiljö där Åminne bruk utgör 
ett exempel. 

Verksamheter och åtgärder som bedöms inverka 
negativt på riksintresset är exempelvis sådana som 
försämrar vattenkvaliteten och på så sätt påverkar 
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fisket eller badmöjligheterna negativt och exploa-
teringar som begränsar allmänhetens tillträde till 
stränder och tillgänglighet till och i området.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Vidöstern och dess stränder är en stor attraktions-
kraft för staden. Av planförslaget framgår att kom-
munen ser en stor potential i områdena, men att en 
viss utveckling ändå är möjlig som är förenlig med 
riksintressets värden. För vissa avgränsade platser 
kan exploateringar och vissa verksamheter öka 
allmänhetens tillträde till stränder och tillgängligheten 
i området, vilket kommunen vill främja. 

Att verka för att fler kommuninvånare och besökare 
kan få tillgång till Vidösterns stränder bedöms vara 
förenligt med riksintresset och medföra positiva ef-
fekter. Dock medför detta sannolikt att en del anlägg-
ningar behöver uppföras som t.ex. båt- eller kanot-
platser som medför lokala privatiseringar av mindre 
sträckor. Då planförslaget omfattar en stor del av den 
tätortsnära strandsträckan kan ett helhetgrepp tas 
över vilka områden som ska lämnas orörda respek-
tive vara möjliga för viss bebyggelse. Sammantaget 
bedöms därför planförslaget medföra positiva konse-
kvenser för riksintresset för friluftslivet. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

En utbyggnad i satelliter kan medföra en delvis 
liknande utveckling som i planförslaget. Närheten till 
Vidöstern är en attraktionskraft som kommer att vara 
aktuell även i jämförelsealternativet. Men möjligheten 
till att öka allmänhetens tillträde blir mer begränsad 
då satelliterna främst är lokaliserade till andra delar 

av staden och efterfrågan på fler allmänna funktio-
ner vid sjön bedöms vara mindre än i planförslaget. 
Att bebyggelsen främst styrs till andra platser än vid 
Vidöstern är dock positivt för friluftslivet vid sjön. 
Den samlade bedömningen är att jämförelsealter-
nativet medför måttligt positiva konsekvenser för 
riksintresset.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativets mer spridda bebyggelse bedöms 
medföra en ökad efterfrågan på tomter och avstyck-
ningar i sjönära lägen längs Vidösterns stränder. Ut-
vecklingen riskerar därmed att öka privatiseringen av 
stränderna. Efterfrågan på fler allmänna funktioner 
bedöms inte heller att öka vilket medför att sådana 
sannolikt inte kommer till stånd och sjön och dess 
stränder blir därmed tillgängligt för ungefär lika stor 
andel av invånarna som idag. 

Eftersom privatiseringen av stränderna bedöms öka 
och tillgängliggörandet av vattnet och stränderna 
inte kommer till stånd bedöms nollalternativet vara 
negativt för riksintresset. 

Riksintresse för kommunikationer
Sex riksintressen för kommunikation berörs av plan-
förslaget; väg E4, väg 27, järnvägarna kust-till-kust-
banan och Vaggerydsbanan samt de båda statio-
nerna Värnamo och Rörstorp. En utveckling som 
motverkar ett riksintresses syfte får generellt inte 
tillkomma. I fallet med de olika vägarna och järnvä-
gen innebär detta förenklat att huvudändamålet att 
tillåta transporter av olika slag inte får inskränkas. 
Stationerna ska kunna användas för av- och påstig-
ning på järnvägen.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget medför förtätningar främst i närheten 
av kust-till-kustbanan och väg 27 med tyngdpunkter 
vid de båda stationslägena. Utbyggnader i dessa 
lägen behöver föregås av riskutredningar för att 
klarlägga vilka typer av skyddsåtgärder som kan bli 
aktuella för att möjliggöra den önskade utvecklingen. 
En ökad bebyggelse intill stationslägena gör att det 
kommer att finnas en större befolkning som poten-
tiellt kan utnyttja stationerna vilket bör stärka dess 
funktioner som stationer. 

De skyddsåtgärder som sannolikt kommer att före-
slås i riskutredningar kommer inte bara skydda de 
framtida boende i områdena utan också säkerställa 
att riksintressenas funktion kan upprätthållas. En 
utveckling enligt planförslaget bedöms därför inte 
medföra några konsekvenser för riksintressena för 
kommunikation. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Jämförelsealternativet föreslår en mer spridd be-
byggelse över staden med koncentrationer i vissa 
satelliter i kombination med viss förtätning. Då de 
förtätningslägen som finns i närheten av riksintres-
sena generellt är förhållandevis komplicerande med 
tanke på risksituationen bedöms dessa platser inte 
vara aktuella för förtätning i jämförelsealternativet. 
Följaktligen bedöms inga konsekvenser uppstå för 
riksintressena för kommunikation. 
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Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

En utveckling enligt nollalternativet bedöms vara i allt 
väsentligt lika den utveckling som föreslås i jämförel-
sealternativet. Inga konsekvenser bedöms uppstå för 
riksintressena för kommunikation. 

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela 
landet och vid alla sjöar och vattendrag. Strandskyd-
det har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden och att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet. Det skyddade området 
är normalt 100 meter från strandkanten, både på 
land och i vattenområdet. Lagan och följande vatten-
drag inom fördjupningen av översiktsplanen omfattas 
av det generella strandskyddet: Sörsjön, Prostsjön, 
dammarna vid fotbollsplanerna på Ljusseveka och 
Stampabäckens två vattendammar öster om E4:an. 
För Vidösterns norra stränder råder ett utökat strand-
skydd om 200 meter. 

Allmänhetens tillgång till strandlinjen är särskilt viktig 
inom den fördjupade översiktsplanens område på 
grund av stadens många invånares behov av att 
kunna komma intill strandlinjen. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Kommunens generella ställning är att strandskyddet i 
de delar där staden med omland omfattas av strand-
skyddet ska beaktas för att upprätthålla strandskyd-
dets syfte om bland annat allmänhetens tillgänglighet 
till strandlinjen. I planförslaget anges att förtätning 
av Värnamo stad är ett så viktigt allmänt intresse att 

strandskyddet kan inskränkas till ett betydligt kortare 
avstånd inom den sammanhängande stadsbebyggel-
sen. Samtidigt anges även att allmänhetens tillgång 
till stränderna är av stort allmänt intresse men att det 
inom de tätbebyggda delarna bör gå att upprätthålla 
detta på med kortare avstånd. 

Strandskyddets syfte att trygga allmänhetens tillgång 
till stränderna bedöms vara möjligt att säkerställa 
med planförslaget. Om en större del av stränderna 
läggs ut som allmänna platser ökar tillgängligheten 
för allmänheten. Påverkan på växt- och djurlivet är 
däremot svårare att bedöma. Om stränderna explo-
ateras och hårdgörs kan växt- och djurlivet påverkas 
negativt. Om trädridåerna och de mjuka slänterna 
bevaras medför planförslaget sannolikt ingen eller 
mycket begränsad påverkan. På grund av osäkerhe-
ten bedöms därför planförslaget medföra en måttligt 
negativ påverkan på strandskyddet. 

Den bebyggelse som föreslås utmed Lagan i inom 
nuvarande tätortsutbredning är svår att lokalisera på 
annan plats än föreslagen. Bebyggelsen syftar till att 
stärka stadskärnans roll som kommuncentrum och 
stärka befolkningsunderlaget i centrala staden. Och 
eftersom centrum till stora delar sammanfaller med 
Lagan finns inga egentliga alternativ. Det är också i 
de mest centrala delarna som det finns som störst 
potential för att arbeta med hållbara transporter. 

Inom det sekundära utvecklingsstråket vid Helmers-
hus föreslås bebyggelse inom strandskyddat områ-
de. Möjliga alternativ till denna bebyggelse är mer 
svåra att bedöma. Likvärdiga alternativ utifrån läget 
med närheten till Vidöstern är tänkbara utmed sjöns 

östra strand mot Hjälshammar. Motsvarande omfatt-
ning skulle dock ta en större mängd jordbruksmark 
i anspråk och påverka jordbruksmarksintresset mer 
negativt. Eftersom den östra stranden är mer be-
byggd med spridd bebyggelse så skulle sannolikt 
även en större del av strandlinjen privatiseras även 
om ny bebyggelse placerades utom strandskyddat 
område. Sammantaget bedöms därmed en samlad 
bebyggelse på östra sidan Vidöstern medföra mer 
negativa konsekvenser. 

Andra möjliga lägen för en liknande omfattning av 
bebyggelse på motsvarande avstånd till nuvaran-
de tätortsutbredningen är svåra att identifiera även 
utanför strandskyddat område. Öster om nuvarande 
tätortsutbredning utgör E4:an och korridoren för 
framtida höghastighetsjärnväg begränsningar för 
tillräckligt stora områden som är möjliga att bygga ut.  
Vid Ljussevekaleden finns skogsmark, men denna 
ligger inom den del av vattenskyddsområdet som be-
döms vara viktigast för tillförseln av vatten till vatten-
täkten så detta område bedöms inte vara lämpligt. 
Placeras omfattande bebyggelse norr om Gröndals-
leden, utöver området vid Ekenhaga som finns i 
FÖP, uppstår konflikter med jordbruksmark, friluftsliv 
och kulturmiljö. Inga av dessa lägen bedöms heller 
ha samma attraktiva läge som Helmershus.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Liksom för riksintresset för friluftsliv bedöms en 
utbyggnad i satelliter medföra en delvis liknande 
utveckling som i planförslaget. Att exploatera strand-
nära lägen kommer att vara en attraktion även i 
jämförelsealternativet men eftersom satelliterna 
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främst är lokaliserade till andra delar av staden sker 
detta i mindre utsträckning än i planförslaget. Då 
exploateringsvolymen i de centrala delarna blir min-
dre bedöms skälen till att inskränka strandskyddet 
vara mindre. Bedömningen blir därför att nuvarande 
strandskydd kvarstår och ingen påverkan sker i jäm-
förelsealternativet.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Den spridda bebyggelsen i nollalternativet medför 
att det intresse som finns idag inom strandskyddat 
område fortgår och sannolikt ökar. Den samlade 
bebyggelsevolymen är liksom i jämförelsealternativet 
för liten för att kunna motivera några inskränkningar 
i strandskyddet, men risken för en successiv försäm-
ring av strandskyddets status är trolig. Bedömningen 
blir därför att strandskyddet påverkas måttligt nega-
tivt i nollalternativet. 

MILJÖKVALITETSNORMER

MKN, miljökvalitetsnorm för vatten
Kommunen får inte planera eller fatta några beslut 
som kan inverka negativt på den MKN som utpekade 
vattenförekomster har getts. Huvudsaklig recipient 
för dagvatten från Värnamo stad är Lagan och 
Vidöstern. Båda är bedömda vattenförekomster och 
båda har i nuvarande förvaltningscykel 2017-2021 
inte getts god ekologisk status. Vidöstern har getts 
en måttlig ekologisk status bland annat på grund av 
parametrarna fisk, växtplankton och bottenfauna. 
Dessa tyder på stigande näringsnivåer, övergöd-
ningsproblematik och försurning. Påverkanskällor 
är bland annat urban markanvändning, reningsverk, 
jordbruk och enskilda avlopp som alla ger en belast-

ning av näringsämnen som kan leda till övergödning. 
Lagan bedöms ha måttlig ekologisk status. Bedöm-
ningen baseras på att vattenförekomsten är påver-
kad av konnektivitetsförändringar och flödesföränd-
ringar som kan inverka negativt på vattenlevande 
organismer. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Lagans dragning genom Värnamo stad innebär i sig 
vissa konnektivitets- och flödesförändringar såsom 
broar, upprätning och stensättning. Dessa åtgärder 
är nödvändiga för stadens funktion och inget som 
går att åtgärda och kommunen ser därav ingen möj-
lighet att i dessa fall bidra till att uppnå MKN. Kom-
munen menar att i de centrala delarna är skadan 
redan gjord på vattendragets naturliga dragning och 
här kommer stadsutveckling och invånarnas tillgäng-
lighet till Lagan att prioriteras. Stadsutvecklingen och 
utvecklingen av Lagan kan betyda att fler broar och 
åtgärder för att öka tillgängligheten till vatten behö-
ver göras. Vid dessa åtgärder är det dock viktigt att 
beakta Lagans naturliga dragning och att påverkan 
blir så liten som möjligt.  I de södra och norra de-
larna av Lagan genom staden bedöms kommunens 
utvecklingstankar vara förenliga med MKN.

Gällande MKN i Vidöstern medför planförslaget att 
den urbana markanvändningen ökar vilket är en 
indikator på att MKN riskerar att inte uppnås. Det är 
därför viktigt i kommande planering att vara obser-
vant på MKN så att ingen negativ påverkan sker. 
Gällande påverkan från reningsverk och enskilda 
avlopp bedöms planförslaget medföra en positiv 
effekt då mer bebyggelse kommer att omfattas av 
VA-kollektivet. Jordbruksmarken inom planområdet 
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HALTKARTOR FÖR VÄRNAMO AVSEENDE ÅR 2018 
 

 
Figur 1. Beräknade halter av partiklar (PM10) som årsmedelvärden i Värnamo 2018. 
 
Rött: Överskrider miljökvalitetsnormen – kommunen måste normalt skyndsamt åtgärda så att 
normen klaras.  
Orange/Gult: Överskrider övre/nedre utvärderingströskel – ställer olika krav på kommunen att 
följa upp.  
Grönt (två nyanser): Halt under nedre utvärderingströskel – inga särskilda uppföljningskrav. 
Blått (två nyanser): Halt långt under utvärderingströsklarna – god luftkvalitet avseende detta 
ämne och haltmått. 
 

kommer att minska något med planförslaget vilket 
medför en något positiv effekt på MKN. 

Den samlade bedömningen är att MKN för Lagan 
bedöms inte påverkas av planförslaget. MKN för 
Vidöstern bedöms ge en måttligt positiv effekt om 
frågan beaktas i kommande planering. 

Beräknade halter av MKN, kvävedioxid (NO2) som årsmedel-
värden i Värnamo 2018. 
Rött: Överskrider MKN
Orange/gult: överskrider övre/nedre utvärderingströskel
Grönt (två nyanser): Halt under nedre utvärderingströskel
Blått (två nyanser) Halt långt under utvärderingströsklarna - god 
luftkvalitet avseende detta ämne och haltmått. 
SWECO 2019
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Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet är stadsutvecklingen utmed 
Lagan mindre viktig och det är mindre sannolikt att 
nya broar och andra åtgärder kommer till stånd som 
påverkar vattendraget. MKN för Lagan bedöms där-
för inte heller i jämförelsealternativet påverkas. För 
MKN Vidöstern sker en viss ökning av urban mar-
kanvändning, dock i betydligt mindre omfattning än 
i planförslaget. Jordbruksmark som påverkar Vidös-
terns vattenkvalitet bedöms i all väsentlig omfattning 
vara kvar. Sammantaget bedöms därför jämförel-
sealternativet medföra en oförändrad påverkan på 
MKN Vidöstern.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Utvecklingen av staden i nollalternativet är ur 
perspektivet MKN Lagan och MKN Vidöstern i allt 
väsentligt lika jämförelsealternativet. Varken MKN 
Lagan eller MKN Vidöstern bedöms påverkas i nolla-
lternativet. 

MKN, Miljökvalitetsnormer för luft
Luftkvalitén kan påverkas negativt av ett stort antal 
föroreningar som kan förekomma som gaser eller 
partiklar i luften. De vanligaste luftföroreningarna 
består av kväve- och svaveloxider, marknära ozon 
samt svävande partiklar av olika storlek, ålder och 
sammansättning. Luftföroreningarna uppstår framför 
allt vid förbränning, exempelvis från fossildriva mo-
torfordon som även bidrar till ökad mängd luftburna 
partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägba-
nan.

Generellt är luftkvalitésituationen i Värnamo god. 
Fram till 2019 har regelbundna mätningar skett ut-
efter några centralt belägna gator. Dessa mätningar 
visar generellt för kvävedioxid, bensen och partiklar 
att halterna är låga och överstiger inte MKN. Samt-
liga uppmätta punkter har halter som är under eller 
långt under den nedre utvärderingströskeln. Idag är 
småskalig vedeldning och trafik den största orsaken 
till dålig luftkvalité i Värnamo stad. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget förespråkar framförallt att stadens ska 
utvecklas genom förtätning och omvandling. Utveck-
lingen kommer leda till att fler människor bor som 
bor på mindre yta, högre bebyggelse och närmre 
mellan byggnaderna. Utvecklingen riskerar att leda 
till trånga gaturum som i sin tur kan orsaka dålig 
luftgenomströmning och därmed höga förorenings-
halter i luften. Störst möjlighet att påverka luftkvalitén 
i positiv riktning bedömer kommunen är all planering 
och genomförande som bidrar till omställning mot 
ökad andel hållbara transporter. 

Eftersom dagens nivåer på luftföroreningar är så 
låga så bedöms risken för att MKN ska överskridas 
genom förtätningar i enlighet med planförslaget vara 
försumbara. Planförslaget ger förutsättningar för en 
omställning till mer hållbara transportslag vilket i sig 
kan leda till en minskning av vissa luftföroreningar. 
Planförslaget bedöms därför inte medföra några 
samlade konsekvenser för MKN luft.   

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet är bebyggelsen mer koncen-
trerad till vissa bebyggelsegrupper. Troligtvis kom-
mer dessa i stor utsträckning bestå av småhus och 
vara förhållandevis glesa. Några eventuella instäng-
ningseffekter som påverkar luftkvaliteten negativt 
bedöms därför inte uppstå. 

Den spridda strukturen medför sämre förutsättningar 
för hållbara transportslag och bidrar troligen till en 
ökning av privatbilism i staden. Även om tekniksskif-
tet till renare teknik i bilar, t.ex. större andel elbilar, 
sker i snabbare takt än idag kommer utsläppen av 
partiklar att öka med fler bilar. Detta leder till att jäm-
förelsealternativet bedöms medföra måttligt negativa 
konsekvenser på MKN luft.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Liksom i jämförelsealternativet sker utbyggnad mer 
spritt över staden och stor andel av tillkommande 
bebyggelse bedöms vara förhållandevis glest place-
rade småhus. Några eventuella instängningseffekter 
som påverkar luftkvaliteten negativt bedöms därför 
inte uppstå. 

Eftersom strukturen är utspridd över staden så be-
döms även nollalternativet leda till en ökad privatbi-
lism. Effekterna på MKN luft blir därför samma som i 
jämförelsealternativet och bedöms medföra måttligt 
negativa konsekvenser för MKN luft.  
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MILJÖMÅL
Det finns ett stort antal dokument, klimatmål och 
riktlinjer har på global, nationell och regional nivå 
som kommunen måste förhålla sig till i planeringen. 
För fördjupningen av översiktsplanen har följande 
bedömts vara relevanta: 

• Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 
Världens länder har antagit en agenda för 
hållbar utveckling; Agenda 2030. Den består 
av 17 mål som syftar till att avskaffa av extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, 
främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 
Sverige ska enligt regeringen vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. 

• Parisavtalet 
Avtalet, som trädde i kraft 2016 och ska börja 
gälla senast 2020 för alla världens länder, berör 
den globala temperaturökningen. Ökningen ska 
hållas långt under 2 grader, och helst stanna vid 
1,5 grader. 

• Sveriges miljömål 
Det svenska miljömålssystemet består av 16 
miljökvalitetsmål, exempelvis begränsad miljöpå-
verkan, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- 
och djurliv. Utöver miljökvalitetsmålen tillkommer 
även ett generationsmål; den omställning som 
behöver ske inom en generation för att det ska 
gå att uppnå målen. Generationsmålet är vägle-
dande för miljöarbetet på alla samhällsnivåer. 

• Av de 16 mål som formulerats som Sveriges 
miljömål beräknas endast två kunna uppnås till 
år 2020. Trots ett flertal program och dokument, 
exempelvis Landsbygdsprogrammet, Klimatklivet 

och Stadsmiljöavtalen är ansträngningen inte 
nog. Vi riskerar att förlora många arter eko-
system och naturtyper. Under 2017 beslutade 
riksdagen om nya klimatmål och en ny klimatlag. 
De åtgärder och styrmedel som nu är på plats i 
Sverige räcker inte för att nå riksdagens mål. De 
globala växthusutsläppen fortsätter att öka, trots 
att kraftfulla utsläppsminskningar i stället skulle 
behövas.  

• Region Jönköpings Läns mål 
Regionen arbetar med tydliga hållbarhetsmål. 
Jönköpings län har som mål att senast 2050 bli 
ett plusenergilän, vilket innebär att länet ska pro-
ducera mer förnybar energi än det förbrukar. Kli-
matrådet i Jönköpings län är i arbetet med att nå 
målet om att bli ett plusenergilän en samordnan-
de och pådrivande kraft. Fyra åtgärdsprogram 
har tagits fram av länsstyrelsen, som ansvarar 
för de regionala miljömålen. Dessa program är 
Vattnets miljömål, Hälsans miljömål, Minskad 
klimatpåverkan och Grön handlingsplan.

Utöver internationella, nationella och regionala mål 
är även hållbarhetsbegreppet centralt för arbetet 
med miljömål. Begreppet hållbarhet behandlar inte 
enbart ekologisk hållbarhet, utan även social och 
ekonomisk hållbarhet. För att Värnamo stad ska 
vara och förbli en hållbar stad krävs fokus på alla 
tre hållbarhetsaspekterna. Den ekologiska aspekten 
berör ekosystem och klimat. Vi måste hushålla med 
de resurser vi har och arbeta för att bevara ekosys-
tem och biologisk mångfald för framtida generatio-
ner. För att en stad ska vara socialt hållbar krävs 
att dess invånare har lika möjligheter och tillgång till 
service, arbete och utbildning – hårda värden – men 
även mjuka värden som jämställdhet, rättvisa och 

integration. Den ekonomiska aspekten handlar om 
hushållning med resurser, såväl som varsam och 
hållbar tillväxt.

Jord- och skogsbruksmark
För fördjupningen av översiktsplanen är hantering-
en av den stadsnära jord- och skogsbruksmarken 
relevant för miljömålen.  Jord- och skogbruksmarken 
i Värnamo stads omland har bland annat på grund 
av dess närhet till staden, förutom brukningsvärdet 
en rad andra värden kopplade till sig såsom land-
skaps-, natur-, kultur och rekreativa värden. Det finns 
höga naturvärden kopplat till jordbruksmark men då 
framförallt till betesmark. Betesmark har generellt en 
stor biodiversitet med många betydelsefulla biotoper 
såsom stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar. Dessa 
omfattas av det generella biotopskyddet. Jordbruk-
smarkens värde ur ett livsmedelsproduktionsper-
spektiv har på senare tid uppmärksammats och bety-
delsen tros även bli större i framtiden bland annat 
i och med de klimatförändringar som världen ställs 
inför. Även skogsbruksmarken spås ha en betydelse-
full roll i att tackla klimatförändringarna. 

I Värnamo stads omland finns några områden med 
jordbruksmark med sammanhängande arealer av 
mycket högt brukningsvärde. Det största jordbruk-
smarksområdet är Lagandalen-Mossleplatån och ner 
mot Helmershus. Därutöver finns ett antal mindre 
områden, bland annat utmed Vidösterns östra 
strand. Gemensamt för den mycket högt värderade 
jordbruksmarken är att arealerna är sammanhäng-
ande, att jordarten är sorterad och att fältstorleken 
är relativt stor. Jordbruksmark med bedömt högt 
brukningsvärde föreligger mer spritt men med viss 
koncentration i nära anslutning till stadens södra 
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delar samt i Torp, Hjälshammar och Alandsryd. I de 
tre sistnämnda jordbruksmarksområdena är fälten 
generellt något mindre och mer oregelbundna än de 
fält som föreligger strax söder om staden. 

I Värnamo stads omland finns den brukningsvärda 
skogsbruksmarken framförallt i de sydvästra delarna 
och söder om Bredasten. Det finns även skogsom-
råden öster om E4:an och nordost om staden men 
dessa områden utgör till större andel av skog som 
har låg produktivitet. Det rör sig framförallt om om-
råden med sumpskog och annan sankmark. Dessa 
områden kan i sin tur ha höga ekologiska värden. 
Skogsområden med särskilt höga rekreativa värden 
förekommer runt friluftslivsområden Borgen, utmed 
Lagan norr om stadsutbredningen, norr om Vitarörs 
verksamhetsområde och väster om Gröndalsleden 
samt runt Sörsjön.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

För att klara en omställning som bidrar till att de 
globala, nationella och regionala miljömålen kan 
uppnås krävs kraftfulla åtgärder, både på nationell 
och på global nivå. Flera frågor är nära länkade till 
varandra och som framgår ovan saknas idag styrme-
del på nationell nivå för att komma ner till tillräckliga 
nivåer. Översiktsplaneinstrumenten är ett av de 
viktigare styrmedel som kommunen har för att driva 
en utveckling som bidrar till omställning eftersom den 
fysiska planeringen och byggsektorn, tillsammans 
med trafiken har en stor påverkan på utsläpp av 
klimatgaser. En utgångspunkt för fördjupningen av 
översiktsplanen för Värnamo är också att det finns 
ett behov av omställning till hållbara trafikslag och 
förtätning för att bilberoendet ska minska.

Planförslagets utgångspunkt tar sig uttryck i en 
struktur där ny bebyggelse koncentreras till utveck-
lingsstråk som i stor utsträckning sammanfaller med 
de mobilitetsstråk där gång-, cykel- och kollektivtra-
fik samlas. Detta ger en kompakt struktur som ger 
bra förutsättningar för att minska bilberoendet och 
öka användningen av hållbara transportslag. Detta 
bedöms bidra till att klimatmålen kan uppnås. Det 
är dock först i genomförandefasen som de verkliga 
vinsterna för klimatet uppstår. Om till exempel inte 
gång- och cykelnätet byggs ut blir de positiva effek-
terna inte lika tydliga.  

I planförslaget tas jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelse i begränsad omfattning, samtidigt som 
ställningstaganden för att skydda resterande mark 
finns. Det enskilt största jordbruksmarksområde 
som tas i anspråk i planförslaget är området för ny 
stadsdel mellan Kust-till-kustbanan och väg 27. En 
mindre del av jordbruksmarken utmed väg 27 avses 
sparas i området för att skapa distans mot vägen. I 
mindre omfattning tas jordbruksmark i anspråk vid 
Ekenhaga och Helmershus. Konsekvenserna i de två 
senare fallen är förutom att mark tas i anspråk att ny 
bebyggelse riskerar att inskränka möjligheterna att 
bruka intilliggande fält. Denna situation finns redan 
dock redan i dagsläget eftersom bostadsbebyggelse 
finns i relativt stor utsträckning redan i dagsläget. Att 
jordbruksmark försvinner är en lokalt påtaglig negativ 
effekt. Ställningstagandet om att undanta större de-
len av jordbruksmarken uppväger delvis den negati-
va effekten då detta ger tydligare förutsättningar för 
att kunna fortsätta att bruka marken. En översiktlig 
beräkning visar att det endast är några få procent 
av befintlig jordbruksmark som tas i anspråk vid en 
exploatering enligt planförslaget. Vid en avvägning 

av olika alternativ har vikten att exploatera en ny 
stadsdel vid stationsläget Rörstorp och möjlighe-
terna till en hållbar trafikstruktur fått väga tyngre än 
jordbruksmarken. I de två andra fallen har kombina-
tionen av möjligheten att förlänga utvecklingsstråken 
inom områdena tillsammans med det faktum att de 
redan idag har förhållandevis mycket bostadsbebyg-
gelse fått vara vägledande. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge en måttligt negativ effekt på jord-
bruksmarken. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Den mer spridda bebyggelsestrukturen i jämförelse-
alternativet skapar inte förutsättningar för en omställ-
ning till mer hållbara transportslag annat än i liten 
utsträckning i de centrala delarna. Istället främjar för-
slaget privatbilism vilket inom planperioden bedöms 
medföra att utsläppen av klimatgaser inte minskar 
tillräckligt för att nå klimatmålen. Konsekvenserna 
för miljömålen i jämförelsealternativet bedöms därför 
vara negativa.

Även vad gäller jordbruksmark blir konsekvenserna 
negativa i jämförelsealternativet då flera av satel-
literna ligger inom jordbruksmark vilket leder till att 
fler jordbruksytor tas i anspråk. Samma effekt med 
inskränkta möjligheter att bruka kvarvarande jord-
bruksmark som vid Ekenhaga och Helmershus i 
planförslaget uppstår på fler platser och på större 
arealer eftersom förtätningen av stadskärnan uteblir. 
Eftersom andelen brukningsvärd jordbruksmark 
därmed minskar inom planområdet bedöms jämförel-
sealternativet ge negativa konsekvenser för jordbruk-
smarken. 
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Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet är i allt väsentligt lika jämförelseal-
ternativet gällande miljömålen och bedöms därmed 
medföra negativa konsekvenser.

Gällande jordbruksmark är nollalternativet inte lika 
tydligt negativt som jämförelsealternativet då visser-
ligen nyetableringar av bostäder kan ske på, eller i 
nära anslutning till, jordbruksmark men inte i samma 
omfattning som jämförelsealternativet. Avsaknaden 
av ett ställningstagande kring jordbruksmark skapar 
dock osäkerhet kring brukningsbarheten. Sammanta-
get bedöms därför nollalternativet ge måttligt negati-
va konsekvenser för jordbruksmarken. 

KLIMAT
Klimatet förväntas i framtiden blir torrare och var-
mare på sommaren och mildare och regnigare på 
vintern i södra delen av Sverige. Med en ökad med-
eltemperatur förväntas kraftiga regn bli mer frekvent 
återkommande och risken för att extrema vädersitua-
tioner ska uppstå öka. För att hantera detta behöver 
kommunen arbeta med en planering som tar höjd 
för ett alltmer föränderligt klimat. För den fördjupade 
översiktsplanen bedöms främst stigande vattennivå-
er på grund av antingen översvämning eller skyfall, 
eller en kombination av båda, och värmeböljor vara 
de viktigaste frågorna att beakta. 

Som underlag för arbetet med klimat finns både 
översvämnings- och stablilitetskarteringar över 
tätorten som tagits fram av MSB, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap. Det pågår också ett 
arbete med skyfallshantering som beräknas vara 
klart till granskningshandlingen av fördjupningen av 
översiktsplanen. I och med att Lagan rinner genom 

staden utgör främst hanteringen av vatten i och kring 
Lagan den största faktorn, dels för att Lagandalen är 
den naturliga lågpunkten i staden med några få un-
dantag, dels för att Lagans lutning genom tätorten är 
låg så risken för höga flöden är påtaglig. Detta gäller 
både vid översvämning och skyfall. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget har en rad ställningstaganden gällande 
översvämning, skyfall, ras, erosion och skred samt 
värmeböljor. I områden som hotas av 100-års flöden 
bör det i princip inte tillkomma någon bebyggelse 
förutom enkla komplementbyggnader om inte åtgär-
der görs. I områden som hotas av 200-års flöden 
kan viss byggnation uppföras enligt planförslaget, 
som byggnader av mer robust konstruktion samt 
enstaka villor och fritidshus. Bostadsområden med 
flerbostadshus eller kontor samt mindre industrier 
med obetydlig eller liten miljöpåverkan ska kunna 
uppföras om de lokaliseras så att möjligheter finns 
för kommunen att uppföra invallningar etc. Nedre 
våningsplan bör utföras så att de tål viss översväm-
ning. Riskobjekt och samhällsfunktioner av betydan-
de vikt bör lokaliseras i områden som inte hotas av 
så kallat beräknat högsta flöde (BHF). Det kan vara 
offentliga byggnader som till exempel sjukhus, vård-
hem, skolor, infrastruktur av stor betydelse såsom 
riksvägar och andra vägar utan reella förbifartsmöj-
ligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el-/telean-
läggningar samt industrier med stor miljöpåverkan 
eller andra industriområden. Befintlig bebyggelse ska 
skyddas vid händelse av skyfall genom att på allmän 
plats begränsa störningar och skador där det är möj-
ligt. Perioder med värmebölja beaktas och åtgärder 
vidtas för att lindra de negativa hälsoeffekterna.

De ställningstaganden gällande klimat som planför-
slaget innehåller bedöms vara relevanta för frågan 
och medverka till en planering för ett mer robust 
samhälle. Den förtätade bebyggelsestrukturen 
riskerar att påverka klimatanpassningen negativt 
med fler hårdgjorda ytor vilket leder till snabbare 
rinnvägar och mindre möjligheter till infiltration. 
Samtidigt så ger det utvecklade stråktänket möjlighet 
till parker och grönstråk på rätt platser för att dämpa 
värmeinstrålning och möjlighet att gestalta till ex-
empel rinnvägar på ett bra sätt. För att uppväga de 
eventuellt negativa effekterna av förtätningen är det 
mycket viktigt att de ställningstaganden som finns 
i planen genomförs. Då förslaget är känsligt för att 
ställningstagande genomförs bedöms de samlade 
konsekvenserna ur klimathanteringssynpunkt vara 
måttligt negativa.

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Vid en utbyggnad enligt jämförelsealternativet förut-
sätts samma ställningstagande gällande klimat fin-
nas som för planförslaget. Detta ger då bra redskap 
i planeringen för klimatarbetet samtidigt som den 
mer utspridda strukturen ger bra möjligheter för att 
hantera rinnvägar och infiltrationer. De ökade inves-
teringarna i grönstruktur som bedöms vara möjliga i 
planförslaget sker dock inte. Sammanvägt bedöms 
dock jämförelsealternativet medföra måttligt positiva 
konsekvenser för klimathanteringen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet är det osäkert vilka ställningstagan-
den kring klimat som kommer tillstånd som riktlinjer 
förutom gällande fördjupning av översiktsplan. Som 
referens antas därför att hälften av planförslagets 
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ställningstaganden kommer till stånd genom an-
dra styrdokument. Trots detta bedöms vissa ytor 
förtätas och tätortsutbredningen öka mer vilket ger 
sämre förutsättningar för att genomföra investering-
ar i grönstråk och andra klimathanteringsåtgärder. 
Den hårdgjorda ytan bedöms öka i viss utsträckning 
vilket liksom i planförslaget minskar möjligheterna till 
infiltration och hantering av rinnvägar. Sammantaget 
bedöms därför nollalternativet medföra negativa kon-
sekvenser ur klimatsynpunkt, främst för att antalet 
ställningstaganden gällande klimat blir färre. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
För att säkerställa en god livsmiljö i Värnamo stad så 
behövs riskfaktorer tas hänsyn till vid planering och 
exploatering i staden.  Trafikbuller och luft- och mark-
föroreningar är några för Värnamo stads utveckling 
stora hälso- och säkerhetsfrågor.

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor 
i Sverige, inte minst i Värnamo där stora vägar som 
E4 och väg 27 möts och där Kust-till kustbanan 
passerar. Buller är oönskat ljud som vi människor 
blir störda av. Buller är en stark bidragande orsak 
till ohälsa, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och 
sömnproblem.

Trafikbuller i planeringen regleras genom en förord-
ning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Av denna 
framgår att buller från spårtrafik och vägar inte bör 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bo-
stadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudni-
vå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Därutöver finns vissa undantag och restriktioner för 
små lägenheter och vid ombyggnad. 

Utdrag ur trafikbullerberäkning för Värnamo 2006. Gröna områden har bullernivåer under 45 dBA. Gula områden 45-55 dBA, orange 55-60 
dBA och röda områden över 60 dBA.  
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Vägtrafikbuller i Värnamo modellerades 2006 och 
tågbuller 2007. Av dessa framgår att bullernivåerna 
för vägtrafik övergår 60 dBA förutom utmed E4:an 
och väg 27 utmed de större infartsvägarna och cen-
trala gator som Lagastigen, Jönköpingsvägen och 
Växjövägen/Storgatan. Tågbullernivåer över 60 dBA 
överskrids omkring 30 m från spårkant när ljudet kan 
spridas ohindrat. En sammanlagd modell över både 
vägtrafik- och tågbuller saknas.  
 
Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslagets två huvudsakliga stadsbyggnadsprin-
ciper är att utveckla staden innanför nuvarande 
tätortsutbredning och att uppnå en mer blandad 
bebyggelse. Förtätning och omvandling kommer 
innebära fler människor och ökade transporter på 
en mindre yta. En ökad andel blandad bebyggel-
se kommer också leda till fler transporter även på 
mindre vägar och gator. Genom förtätning kommer 
också bebyggelsen i stort vara tätare och skydda 
intilliggande bebyggelse mot buller. Befintlig bebyg-
gelse kan därmed få en förbättrad ljudmiljö. Princi-
pen om att utveckla bebyggelsen i utvecklings- och 
mobilitetsstråk ger en balanserande effekt som i viss 
utsträckning kan minska behovet av bullrande trans-
porter. En lyckad omställning till hållbara transporter 
kommer vara avgörande men buller kommer trots 
det vara en viktig faktor att beakta.

Ett rimligt antagande är att bebyggelseutvecklingen 
föregår omställningen till mer hållbara transporter. 
Förändringar av till exempel kollektivtrafiken är en 
långsam process som kan ta flera år att förverkliga. 
Bedömningen är därför att planförslaget medför 

måttligt negativa konsekvenser ur bullersynpunkt 
inom planperioden. Förslaget ger dock förutsättning-
ar för att nå en bättre ljudmiljö på längre sikt. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker bebyggelseutvecklingen 
mer spritt och koncentrerat till bebyggelsegrupper 
i periferin av planområdet. Detta leder sannolikt till 
ökade persontransporter och skapar mindre förut-
sättningar för en omställning till hållbara transporter. 
De samlade bullernivåerna i staden bedöms därför 
att öka, både inom planperioden och på sikt. De ny-
tillkommande bostäderna bedöms få goda ljudmiljöer 
i och med att de är perifert placerade samtidigt som 
befintliga bostäder får en generellt sämre ljudmiljö. 
Den samlade bedömningen blir därför att även nollal-
ternativet leder till måttligt negativa konsekvenser för 
den samlade bullersituationen.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Ljudmiljön i nollalternativet är svårbedömd då till-
kommande bebyggelse kommer att vara spridd över 
planområdet. Det är dock rimligt att anta att det i 
stort sett uppstår samma situation som i jämförelse-
alternativet då den spridda bebyggelsen bör leda till 
fler persontransporter. Även nollalternativet bedöms 
därför medföra måttligt negativa konsekvenser. 

Förorenad mark
Markföroreningar som bedöms utgöra en risk ur 
miljö- eller hälsosynpunkt finns kartlagda. Det rör sig 
bland annat om föroreningar som riskerar att föro-

rena vattenförekomster och särskilt stadens vatten-
täkter, föroreningar lokaliserade i närhet till befintlig 
bostadsbebyggelse eller föroreningar som är loka-
liserad inom ett område som riskerar att översväm-
mas vid höga flöden eller vid skyfall. 

Kommunen har ett riskobjektsregister över riskklas-
sade marföroreningar. Riskklassning går från ett till 
fyra utifrån hur stor risk föroreningssituation innebär 
för människa och miljö. 
• Riskklass 1 - mycket stor risk
• Riskklass 2 - stor
• Riskklass 3 - måttlig
• Riskklass 4 - liten  

Kommunen arbetar utifrån en nationell arbetsmetod; 
MIFO-metodiken, som resulterar i den ovan beskriv-
na riskklassningen. Klassningen ligger sedan till 
grund för arbetet med att prioritera förorenade områ-
den. Det är framförallt objekt/områden med riskklass 
1 och 2 som utreds vidare med undersökningar och 
vid behov efterbehandling. I Värnamo finns endast 
en plats som har getts riskklass 1 och det är kv. Sar-
ven. Markföroreningar som har klassats i riskklass 
två finns på flera platser i staden. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget föreslår bebyggelse på några platser 
som är inventerade som riskobjekt, riskklass 2:
• Silkesvägens norra delar, 
• Centralt bland annat kv. Tre liljor, kv. Pelikanen, 

kv. Snickaren 
• I området kring Gummifabriken 
• Utmed Expovägen södra delar. 
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Det finns några områden i staden som har en relativt 
hög koncentrations av oklassade markföroreningar 
som också kan bli aktuella för bebyggelse:
• Fastigheter utmed Nydalavägen, 
• Mellan Nydalavägen och Malmstensvägen 
• Strax söder om Växjö-rondellen på kv. Linden 

och Tallen 

Planförslaget anger att riskområden för markförore-
ningar som berörs av utvecklingsförslag ska förutom 
behandling som riskobjekt ut miljö- och hälsosyn-
punkt också ska vara grund för prioritering av vidare 
utredning och behov av sanering. 

De aktuella platserna omfattar förhållandevis stora 
områden av staden och det är ur markförorenings-
synpunkt positivt att öka kunskapsnivån om område-
na. I de fall där sanering blir aktuellt kommer även 
detta medföra positiva effekter på mark- och vatten-
miljön inom planområdet.  I samband med sanering 
uppstår dock momentana risker både för personal 
och miljön som det är viktigt att beakta i arbetet. 
Den samlade bedömningen är dock att planförslaget 
medför positiva konsekvenser då markföroreningar 
åtgärdas. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Eftersom jämförelsealternativet endast medför 
mindre förtätningar saknas incitament att åtgärda 
flertalet av de kända markföroreningarna. Eftersom 
flertalet byggprojekt också kan förutsättas vara 
mindre omfattande så kan även de ekonomiska 
förutsättningarna för att genomföra saneringar vara 
begränsade, vilket tillsammans leder till att kända 
markföroreningar i stor utsträckning inte kommer att 

åtgärdas. Konsekvenserna för den förorenade mar-
ken bedöms därmed vara oförändrad.   

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Efterfrågan på byggbar mark och de ekonomiska 
drivkrafterna bedöms vara i stort sett lika mellan jäm-
förelsealternativet. Konsekvenserna för den förore-
nade marken bedöms därför också vara lika, det vill 
säga oförändrad. 

Miljöfarlig verksamhet
Grundläggande för miljöfarliga verksamheter är att 
de styrs av miljöbalken och tillhörande förordningar 
samt föreskrifter. Några verksamheter kräver tillstånd 
eller anmälan på grund av dess omfattning och 
omgivningspåverkan. Beroende på verksamhetsslag 
och storlek så delas de tillståndspliktiga verksam-
heterna upp i A-B och C anläggningar Inom FÖP:ns 
planområde finns idag ingen A-klassad verksamhet 
men 12 verksamheter med klassningen B-verk-
samhet. Det rör sig framförallt av större, plast och 
gummi-industri, verkstadsindustri, ytbehandling och 
avfallshantering. 

Det finns betydligt fler (cirka 70) verksamheter som 
klassas som C-verksamheter inom planområdet. 
Lantbruk, fordonstvätt/drivmedelsstation, viss plast- 
och verkstadsindustri finns bland de C-klassade 
verksamheterna. Utöver dessa anläggningar finns 
även U-anläggningar vars verksamhet ger upphov 
till så liten miljöpåverkan att den inte kräver tillstånd 
eller anmälan. 

Miljöfarliga verksamheter som kan innebära bety-
dande omgivningsstörning (A och B-klass) och som 
genererar tunga, och farliga transporter ska placeras 

i särskilt utpekade verksamhetsområden med god 
koppling till vägnätet för farligt gods.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget anger vilka industriområden som 
föreslås för nyetablering av olika miljöfarliga verk-
samheter. A- och B-etableringar föreslås till Södra 
Bredastens industriområde, Hornaryds industriom-
råde söder om väg 27 och Sörsjöns industriområde. 
De mer västliga delarna av det senare föreslås som 
prioriterad lokalisering för eventuella A-klassade 
verksamheter. Mindre störande verksamheter B-C 
föreslås etableras till Vitarör industriområde, norra 
delarna av Bredastensindustriområde och Marga-
retelund industriområde. Det senare ligger inom 
vattenskyddsområdet för vattentäkten vid Ljusseveka 
vilket medför restriktioner. 

Befintliga B- och C-anläggningar finns med några 
undantag belägna inom befintliga eller föreslagna 
verksamhetsområden i planförslaget. För verksam-
heter som är förenliga med bostadsändamål ska 
kommunen verka för att befintliga blir kvar och att 
nya verksamheter etableras framförallt till stadens 
utvecklingsstråk och till strategiska noder.

De verksamheter som kan medföra störst stör-
ning för omgivningen är i huvudsak lokaliserade till 
utpekade industriområden och de eventuella till-
kommande verksamheterna föreslås samlokaliseras 
till dessa platser. Planförslaget medför därför små 
konsekvenser för möjligheterna att driva och etablera 
miljöfarliga verksamheter i staden. Genom att sträva 
efter samlokalisering i så stor grad som möjligt mini-
meras risker för boende i staden som är förknippade 

523



M
IL

JÖ
KO

N
SE

KV
EN

SB
ES

KR
IV

N
IN

G

18

med verksamheterna. Planförslaget bedöms därför 
medföra en måttligt positiv effekt gällande miljöfarlig 
verksamhet då riskerna minimeras i den mån det är 
praktiskt möjligt.

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet förutsätts att nyetablering-
ar av miljöfarliga verksamheter samlokaliseras till 
utpekade på industriområden på samma sätt som i 
planförslaget. Den begränsning av omgivningsstör-
ning och risker för boende som sker i planförslaget 
sker då även i jämförelsealternativet. Därmed be-
döms även jämförelsealternativet medföra en måttligt 
positiv effekt gällande miljöfarliga verksamheter. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I gällande fördjupning av översiktsplan saknas 
ställningstaganden eller riktlinjer gällande miljöfarliga 
verksamheter vilket innebär att de i princip kan lokali-
seras var som helst inom utpekade industriområden. 
Detta medför att kommunen har små medel att styra 
lokaliseringen inom den fysiska planeringen och 
risken för att omgivningsstörande verksamheter loka-
liseras olämpligt med hänsyn till bostäder får anses 
vara större än i planförslaget, trots tillståndsprövning-
en enligt miljöbalken. Risken för att boende utsätts 
för störningar är därmed också större. Detta medför 
att nollalternativet bedöms medföra negativa konse-
kvenser gällande miljöfarlig verksamhet. 

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för ämnen och 
föremål som har så farliga egenskaper att de kan 

orsaka skador på människor, miljö och egendom om 
de inte hanteras rätt vid transport. En olycka med 
farligt gods kan orsaka explosion, brand eller utsläpp 
av giftiga och frätande kemikalier. Värnamo stad be-
döms framförallt beröras av transporter med bensin 
och olja men även andra farliga ämnen och gaser. 
Vissa vägar och järnvägar har från nationellt håll 
beslutats ha sådana egenskaper ur trafiksäker-
hetssynpunkt att de anses lämpliga för transport 
av farligt gods. Värnamo stad är berörd av följande 
farligt-godsleder; kust- till kustbanan, till viss del 
Nässjö-Halmstad järnvägen (HNJ-banan), motorväg 
E4, väg 127 och väg 27. I kommunens översiktsplan, 
Mitt Värnamo 2035 omnämns Gröndalsleden och 
Ljussevekaleden som potentiella sekundära farligt 
godsstråk. 

Idag sker transporter av farligt gods på vägnätet i 
Värnamo stad. Det är inte tillåtet med genomfartstra-
fik av farligt gods men transporter får ske till mål-
punkter inom staden. Det bästa sättet är således att 
utlokalisera de verksamheter som genererar i farligt 
godstransporter på de lokala vägnäten till lokalise-
ringar invid lämpade väger. 

Vid planering av bebyggelse gäller generellt att inom 
150 meter från led med farligt gods ska en riskanalys 
göras. Värnamo tillämpar ofta den så kallade Hal-
landsmodellen som tagits fram av Länsstyrelsen i 
Hallands län som en förenklad modell för att bedöma 
vilken typ av bebyggelse som kan tillåtas inom vilka 
avstånd från vissa transportleder. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

I planförslaget föreslås förtätning på ett antal platser 
i närheten av transportvägar för farligt gods, främst i 
anslutning till kust-till kustbanan. Utveckling föreslås 
bland annat utmed Bangårdsgatan då rangerings-
verksamheten utlokaliseras och antalet spår mins-
kas. Även i anslutning till Rörstorpsstationen föreslås 
stadsutveckling. För att minimera barriäreffekt och 
utnyttja redan ianspråktagen mark så effektivt som 
möjligt är det önskvärt att undvika breda skyddszo-
ner i dessa lägen. Av planförslaget framgår att frågan 
kommer utredas vidare i kommande planering. 
Förtätning av stadsbebyggelse utmed järnvägar och 
farligt gods-leder är idag vanligt förekommande på 
olika platser i landet och det har utvecklats metoder 
för att hantera de risker som är förknippade med så-
dan utveckling. Bland annat i Växjö sker en kraftfull 
stadsutveckling i direkt närhet till stationsområdet. 
Under förutsättning att adekvata riskutredningar ut-
förs och lämpliga skyddsåtgärder genomförs bedöms 
därför en utveckling enligt planförslaget inte medföra 
några konsekvenser för möjligheten att transportera 
farligt gods på de utpekade lederna. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker endast en begränsad 
förtätning. De i planförslaget aktuella förtätningarna 
vid stationsområdet och Rörstorpstationen antas inte 
bli aktuella då de är alltför omfattande och resurs-
krävande omvandlingar för att kunna motiveras i den 
föreslagna bebyggelsestrukturen. Jämförelsealterna-
tivet bedöms därför inte medföra några konsekven-
ser för möjligheterna till transport av farligt gods. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet är i allt väsentligt lika jämförelsealter-
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nativet i fråga om farligt gods. Inte heller i nollalterna-
tivet bedöms några konsekvenser för möjligheterna 
till transport av farligt gods. 

Djurhållning
Djurhållning i allmänhet medför olika typer av på-
verkan på omgivningen. Ofta blir påverkan större ju 
fler djur som finns inom ett område. De mest typis-
ka störningarna, är lukt, flugbildning, höga ljud och 
skarpt ljus vid ridbanor några exempel. I fråga om 
hästar tillkommer en befarad hälsorisk; risken för 
spridning av allergen. Hästhållning sker, i motsats 
till annan djurhållning, inte längre traditionellt på 
landsbygden, utan i allt större utsträckning i eller i 
närheten av tätorter vilket även är fallet för Värnamo 
stad med omland.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Inom planområdet finns två mellanstora gårdar i 
Mossle utmed vägen till Åminne. I Nederby och i 
Hjälshammar finns två större verksamheter med 
köttdjur vars verksamheter har stor betydelse för det 
öppna landskapet och därav ska beaktas i planering-
en. Byarna Torp, Hjälshammar och Alandsryd som 
är beläget i ett attraktivt, småskaligt kulturlandskap 
som upprätthålls i stor grad tack vara betande djur. 
För dessa byar är det därmed eftersträvansvärt att 
all utveckling och komplettering av bebyggelse ska 
vara förenligt och stödja fortsatt djurhållning. Det 
förekommer ett flertal mindre hästgårdar i stadens 
omland med en viss koncentration till de ovan nämn-
da byarna.

Vid Sörsjön finns Sörsjö ridskola som har en stor 
betydelse för stadens utbud av fritid och rekreation 
och det är därav viktigt att anläggningen fortsatta 

drift och utvecklingspotential värnas i den vidare 
planeringen. 

Planförslaget tar hänsyn till de ovan nämnda verk-
samheterna och i markanvändningskartan reserve-
ras omgivande mark utanför den faktiska tätortsut-
bredningen för bland annat jordbruk och natur. Detta 
gör att verksamheterna kan som är viktiga för staden 
kan fortgå vilket är positivt trots att en förtätning av 
staden tar mer mark i anspråk. Planförslaget bedöms 
därför medföra måttligt positiva konsekvenser för 
djurhållningen.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

Jämförelsealternativet medför att bebyggelseutveck-
lingen koncentreras till satelliter där verksamheter 
som omfattar småskalig djurhållning kan utvecklas. 
Om planering för djurhållning tas med som en förut-
sättning för efterföljande planering finns möjligheter 
att placera bebyggelse så att risker för störningar 
minimeras. Mot bakgrund av detta bedöms jämfö-
relsealternativet medföra positiva konsekvenser för 
djurhållningen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet sker en spridd bebyggelse samtidigt 
som inga särskilda förhållningssätt till djurhållning 
finns i dagens fördjupning av översiktsplanen. Ris-
ken finns att enstaka bebyggelse i viss utsträckning 
placeras så att pågående djurhållning kommer att 
inskränkas på grund av möjliga störningar.  Nollal-
ternativet bedöms därför medföra måttligt negativa 
konsekvenser för djurhållningen. 

Radon
Radongas finns naturligt i vissa grundvatten, jordla-
ger och berggrund och om radongas kan tränga in i 

en bostad så utgör den en risk för människors hälsa.  
Det finns ett nationellt miljömål om att alla bostäder 
ska ha en radonhalt som understiger 200Bq/m3 se-
nast 2020. Stora delar av Värnamo stad är belägen 
på områden som SGU har bedömt ha särskilt hög 
radonrisk. På båda sidor av Lagan finns högriskom-
råden, i stadens västra stadsdelar är det framför allt 
för de norra delarna bebyggelsen utmed järnvägen 
som föreligger inom riskområde. Söderut är även 
Egnahemsområdet, Doktorn, bebyggelse utmed Sil-
kesvägen och delar av Hornaryd och sjukhusområ-
det berörda. I stadens östra stadsdelar är det framför 
allt ett område som berör Vråen-Rörstorp-Högalund 
och västra delarna av Bredasten som ligger inom 
högriskområde. I stadens omland förekommer det 
inga högriskområden för radon.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Ny bebyggelse kommer i planförslaget att placeras 
inom högriskområden för radon. Genom att ra-
donsäkra konstruktioner är det möjligt att hantera 
riskerna med för höga radonhalter i inomhusluften. 
Eftersom i princip all föreslagen kommer att ske inom 
högriskområden kommer också en stor del av den 
kommande befolkningen att vara bosatt på riskområ-
den. Den samlade bedömningen är dock att riskerna 
för negativa konsekvenser vara mycket liten.
 
Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter

I jämförelsealternativet sker en större del av bebyg-
gelseutvecklingen i stadens omland där inga högrisk-
områden finns. Inga konsekvenser bedöms därför 
uppstå gällande radon.
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Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Gällande riskerna förknippade med radon bedöms 
inte heller nollalternativet medföra några negativa 
konsekvenser. Bebyggelse förekommer visserligen 
inom högriskområden men liksom i planförslaget 
bedöms detta vara hanterbart samtidigt som en viss 
del av bebyggelsen kommer att tillkomma i områden 
där ingen risk finns. 

KULTURMILJÖ
Kulturmiljöer och kulturarv utgör en viktig resurs 
i vårt samhälle. Den visar på en kontinuitet och 
ger en känsla av tillhörighet och samband för alla 
människor. Det ger värdefulla perspektiv och förstå-
else för samhällsutvecklingen och är även en viktig 
resurs för stads- och bebyggelseutveckling, rekrea-
tion, friluftsliv, turism- och besöksnäring.

Kulturmiljöerna i Värnamo stad med omland har en 
stor spännvidd, belägen i en gammal kulturbygd som 
är rik på fornlämningar och kulturhistoriska lämning-
ar. De äldsta spåren utgörs av boplatser och gravar 
från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. På 
landsbygden finns även välbevarade äldre strukturer 
av byar, byggnader och vägar med rötter i det äldre 
agrara kulturlandskapet. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med hagmark och odlingsmark samt 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer och 
kommunikationsleder. Inom tätortsutbredningen 
visas kontinuiteten i stadsbilden genom bevarade 
byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800-talets 
handels- och järnvägsorter, tingsplatser och socken-
centra. Här finns även ett kulturarv med byggnader 
och kvarter i modernism och funktionalistisk stil med 
en hög kulturhistorisk och arkitektonisk kvalitet.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

I planförslaget listas både sammanhängande kultur-
miljöer och kvarter såväl som enskilda byggnader 
med höga kulturvärden. Värderingen baseras på en 
inventering som genomförts för över planområdet 
under hösten/vintern 2019-2020 där bebyggelse har 
graderats från Byggnadsminnen, särskilt värdefull 
bebyggelse, värdefull bebyggelse och övrig bebyg-
gelse. Av planförslaget framgår att det är viktigt att 
skydda, vårda, informera och stärka tillgängligheten 
till våra kulturmiljöer, så att nutida och kommande 
generationer kan förstå och uppleva det historiska 
kulturarvet. Därmed har vi ett gemensamt ansvar för 
kulturmiljön, att bevara och informera till kommande 
generationer. Därtill finns för vissa kvarter riktlinjer 
för vilken hänsyn som bör tas vid eventuell förtätning 
eller annan byggnation. För områden med bystruk-
tur bör hänsyn tas till den äldre vägsträckningen i 
respektive område, samt äldre bebyggelse, hagmark 
och odlingsmark med fornlämningar, gravfält samt 
övriga kulturhistoriska lämningar såsom stenmurar 
och odlingsrösen. I flera av stadens ytterområden 
är förekomsten av fornlämningar och övriga kultur-
historiska lämningar inte helt utredd. Vid eventuell 
exploatering bör därmed en inventering genomföras. 

Vidare framgår att i Värnamo stad med omland finns 
ett rikt antal kulturlämningar från olika tidsperioder. 
Fornlämningar, som gravfält, boplatser och milstenar 
samt övriga kulthistoriska lämningar som husgrun-
der, stenmurar och odlingsrösen. Fornminnen finns i 
hög koncentration framförallt i de nordvästra delarna. 

Inventeringen och karteringen av värdefulla kultur-
miljöer och fornminnen är ett bra kunskapsunderlag 

som ger en bra bild över vilka värden som finns i 
staden. De ställningstaganden som finns gör att 
kompletteringar kan ske utan att kulturvärdena 
påverkas negativt. Den förtätning som planförslaget 
innebär medför sannolikt att vissa enskilda byggna-
der och miljöer kommer att påverkas genom rivning 
eller förändrad omgivning. Liksom i flera andra frågor 
beror påverkan på hur stor hänsyn tas till de ställ-
ningstaganden som finns i fördjupningen av över-
siktsplanen. Eftersom en stor del av tillkommande 
bebyggelse kommer att ske genom förtätning görs 
dock antagandet att vissa värdefulla byggnader 
kommer att försvinna och vissa miljöer kommer att 
förvanskas. Samtidigt görs dock bedömningen att 
kulturmiljön som helhet i staden inte påverkas mer 
än lokalt. Sammantaget görs därför bedömningen att 
planförslaget medför måttligt negativa konsekvenser 
för kulturmiljön. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter

I jämförelsealternativet sker en större del av bebyg-
gelseutvecklingen i stadens omland i kombination 
med viss förtätning. För kulturmiljön bedöms detta 
medföra delas att risken för förvanskning eller rivning 
är i centrala staden är mindre än i planförslaget, 
dels att risken för förvanskning eller borttagande av 
kulturmiljöer och fornminnen i stadens periferi ökar. 
Bedömningen är att den samlade effekten även i 
jämförelsealternativet därför blir måttligt negativ, men 
andra miljöer och objekt än i planförslaget riskerar 
att försvinna. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Bebyggelseutvecklingen i nollalternativet bedöms 
vara förhållandevis likt jämförelsealternativet ur 
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kulturmiljösynpunkt. Även i nollalternativet är det inte 
samma kulturmiljöer som i planförslaget eller jämfö-
relsealternativet som riskerar att försvinna. Även om 
vissa ställningstaganden gällande kulturmiljön gäller 
även utan ny fördjupning av översiktsplan finns en 
större risk för att förtätningsprojekt behandlas som 
enskilda frågor och den samlade bilden över effek-
ten för hela staden uteblir. Detta medför att gällande 
kulturmiljön görs bedömningen att nollalternativet 
medför negativa konsekvenser. 
 

TEMATISKA KONSEKVENSER

Blandad stad
Med blandad stad avses en stad som har många 
olika typer av värden och kvaliteter. Fördjupningen 
av översiktsplanen eftersträvar en blandning av funk-
tioner och bostadstyper och verksamheter. Målet är 
stadsrum med en blandning av människor och varia-
tion i den byggda miljön. I planförslaget tar sig detta 
uttryck genom att komplettering av bebyggelsen i 
första hand föreslås i utpekade stråk där en större 
variation av både bostäder och målpunkter eftersträ-
vas där bebyggelsen idag är homogen. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

En utbyggnad enligt planförslaget ger flera positi-
va effekter utifrån aspekten blandad stad. En mer 
varierad bebyggelsestruktur skapar möjlighet för fler 
bostäder för flera olika grupper och i förlängning-
en till en mer blandad befolkning. Avstånd mellan 
bostad och målpunkter blir i flera fall kortare och 

stadsstrukturen blir effektiv ur kommunikationssyn-
punkt. En större befolkning samlad i stråk ger också 
bättre underlag för verksamheter i gatuplan och ett 
aktivt gatuliv. Den upplevda tryggheten ökar då fler 
lever och vistas i och utmed stråken, i synnerhet i de 
centrala delarna. En mer varierad boendestruktur är 
också positivt ur integrationssynpunkt. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

En utbyggnad enligt jämförelsealternativ 1 – utbygg-
nad i satelliter – ger i stor utsträckning en förstärk-
ning av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet. Eftersom avstånden mellan mål-
punkter i större utsträckning än i planförslaget och 
nollalternativet tenderar att överstiga 5 km riskerar 
bilberoendet att öka och konkurrera ut både kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. Mer 
externa handelslägen blir mer attraktiva då de är mer 
tillgängliga ur bilsynpunkt vilket på sikt kan utarma 
centrum. Ur trygghetssynpunkt blir konsekvenserna 
olika för olika delar av staden. I de enskilda bostads-
områdena ökar troligen den sociala kontrollen med-
an det i centrum och i arbetsområden blir mer otryggt 
under delar av dygnet. Eftersom alternativet medför 
en relativt ensidig typ av ny bostadsbebyggelse finns 
risk för att segregation mellan gruppen och områden 
uppstår som tydligt negativ konsekvens. Det är å an-
dra sidan möjligt att utveckla olika typer av livsstils-
boenden med närhet till natur och friluftsliv. Ytterliga-
re en tydligt negativ konsekvens av alternativet är att 

jordbruksmark tas i anspråk i större utsträckning än i 
de två andra alternativen. 

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet har stora likheter med jämförelseal-
ternativ 1 och ger i stor utsträckning en förstärkning 
av befintlig boendestruktur och innebär ungefär 
samma sammansättning av boendeformer som 
idag med en tydlig tyngdpunkt på villabebyggelse i 
stadens utkanter. Negativa konsekvenser kan uppstå 
i och med att avstånden mellan bostad och mål-
punkter ökar i och med att bebyggelsestrukturen är 
mer uppdelad efter funktion och därmed ökar också 
transportarbetet. Eftersom avstånden mellan mål-
punkter i större utsträckning än i planförslaget och 
nollalternativet tenderar att överstiga 5 km riskerar 
bilberoendet att öka och konkurrera ut både kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik på vissa sträckor. 
Mer externa handelslägen blir mer attraktiva då de 
är mer tillgängliga ur bilsynpunkt vilket på sikt kan 
utarma centrum. Denna effekt kan dock uppvägas till 
viss del av förtätning i centrala lägen. Ur trygghets-
synpunkt blir konsekvenserna olika för olika delar av 
staden. I de enskilda bostadsområdena ökar troligen 
den sociala kontrollen medan det i centrum och i ar-
betsområden blir mer otryggt under delar av dygnet. 
Liksom i jämförelsealternativet tillkommer en relativt 
ensidig typ av ny bostadsbebyggelse och det finns 
därmed risk för att segregation mellan gruppen och 
områden uppstår som tydligt negativ konsekvens. 
De möjligheter som finns till livsstilsboenden saknas 
dock då utbyggnadsområden börjar ta slut då stöd 
i översiktsplan kommer att saknas. Det är å andra 
sidan möjligt att utveckla olika typer av livsstilsbo-
enden med närhet till natur och friluftsliv. Jordbruk-
smark kan tas i anspråk i viss utsträckning men de 
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negativa konsekvenserna bedöms vara mindre än i 
jämförelsealternativet. Eftersom utbyggnad i princip 
kommer att ske på befintlig infrastruktur finns risk 
för att flaskhalsar förvärras och olämpliga strukturer 
förstärks. 

Tätt och sammanhållet
Med tätt och sammanhållet menas en stadsutveck-
ling som tar utgångspunkt i att utveckla den befintliga 
strukturen till en sammanhållen och mer upplevelse-
rik stad. Framgångsfaktorer för att lyckas med detta 
är att bygga en stad där avstånden blir korta för alla 
så att ett större utbud av kommersiella och rekreativa 
målpunkter kan nås av fler. Genom att jobba med en 
utveckling i urbana stråk samordnas olika funktioner 
som är nödvändiga att nå enkelt. I den täta staden 
blir det än mer viktigt att staden inte bara förtätas 
med fler hur utan att behöver tillföras fler kvaliteter 
och funktioner i stadsrummen. Särskilt viktiga blir 
bottenplanen i husen som kan rumma butikslokaler 
eller andra publika funktioner, men också parker och 
andra mellanrum i bebyggelsen.  

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget bidrar till en omställning till en tät och 
sammanhållen stadsstruktur. I och med att förslaget 
främst bygger på förtätning ökar befolkningsunderla-
get i den befintliga stadsstrukturen och möjligheten 
till att fler får närmre till fler målpunkter ökar. Un-
derlaget både för kommersiell och offentlig service 
förbättras. Underlaget för hållbara trafikslag ökar 
också med ökad befolkningstäthet. Då fler ytor tas 
i anspråk för bebyggelse minskar möjligheterna till 
bilparkering i de centrala delarna vilket också bör 
påverkar bilinnehavet i centrum.    

Planförslaget medför dock att det finns risk för att 
friyta försvinner i staden och bostäder kan komma 
att byggas i mindre lämpliga lägen med risk för 
bland annat bullerstörningar. Om inte tillkommande 
bostäder i förtätningslägen blir tillräckligt attraktiva 
kommer sannolikt andra platser i periferin av staden 
vara mer konkurrenskraftiga. Det finns också risk 
för dyra klimatanpassningsåtgärder kan uppstå då 
svåra tomter bebyggs och ekosystemtjänster kan få 
stå tillbaka. Riskerna bedöms kunna hanteras om de 
behandlas i kommande detaljplaneprocesser.  

Det finns också en risk för att det är svårt att genom-
föra förtätning då fler berörda av planprocesserna 
riskerar att leda till fler överklaganden och långa 
planprocesser. Kommunen behöver rusta för genom-
förandeskedet.

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter och viss förtät-
ning

Den täta och sammanhållna staden är svår att uppnå 
när staden främst byggs ut i satelliter bara med viss 
förtätning. Den förtätning som kommer att ske inom 
stadskärnan kommer troligen inte vara tillräckligt 
mycket för att uppnå några positiva effekter utan 
bara medföra lokala förtätningar utan samband i 
stråk. Samma risker som i planförslaget finns för 
att friyta kan försvinna och mindre lämpliga lägen 
bebyggs. Eftersom de projekt som kommer byggas 
bedöms vara mindre finns troligen inte heller utrym-
met att kompensera eventuella risker så effekterna 
blir mer entydigt negativa. Detsamma gäller ekosys-
temtjänster. 

Även trafiken bedöms medföra negativa effekter då 
en stor del av bebyggelsen kommer att vara utspridd 

där gång- och cykeltrafiken blir mindre attraktiva som 
transportmedel och underlaget för en fungerande 
kollektivtrafik blir troligen för litet. I kombination med 
viss förtätning i de centrala delarna bedöms den 
sammantagna effekten bli negativ med både ökad 
biltrafik och en större andel av befolkningen som är 
utsatt för buller och risker.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Ur aspekten tätt och sammanhållet är konsekvenser-
na för nollalternativet mycket lika jämförelsealternati-
vet. Även i nollalternativet bedöms viss förtätning ske 
i centrala lägen vilket i kombination med att merpar-
ten av ny bebyggelse blir spridd över staden bedöms 
medföra negativa konsekvenser med hänsyn till 
buller och risker liksom att ekosystemtjänster får stå 
tillbaka utan att några positiva effekter av förtätning-
en uppstår. 

Attraktiva mötesplatser
Stadens attraktivitet är nära knuten till de offentliga 
rummen. Värnamos offentliga rum ska vara tryg-
ga, tillgängliga, tydliga och erbjuda en variation av 
upplevelser och aktiviteter. Värnamos strategiska 
styrdokument anger att samhällsplaneringen ska 
verka för en bredd av dynamiska mötesplatser där 
kulturer blandas, ung möter gammal, och historian 
möter framtiden. 

Avgörande för hur attraktiva de offentliga rummen 
upplevs är att de är befolkade med människor. 
Förutsättningarna för att invånarna ska kunna vistas 
och röra sig i de offentliga rummen är därmed en av 
de viktigaste faktorerna för attraktivitet. Närvaron och 
människor i rummen bidrar också till en ökad trygg-
het, inte bara i de offentliga rummen, utan också för 
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den intilliggande bebyggelsen. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget medför en ökad potential för att fler 
människor rör sig i stadens offentliga rum. Detta 
medför i sin tur att fler platser och rum blir befolkade 
vilket ökar attraktiviteten i rummen i sig, men också 
att underlaget för olika urbana aktiviteter i rummen 
ökar. Förtätningen och den ökade befolkningen ger 
också underlag för en större mångfald av platser och 
att det är möjligt att bygga stråk med platser. 

Det ökade befolkningsunderlaget ger också bättre 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
mötesplatser som bibliotek, vårdcentral och utbild-
ning som privata mötesplatser som till exempel 
caféer och restauranger, gym och handel. 
Fler möjliga mötesplatser ger också bättre förut-
sättningar för integration på flera nivåer. Då fler 
människor bedöms röra sig i de offentliga rummen 
så bedöms också tryggheten öka i rummen. Kritiskt 
är dock att befolkningen blir tillräckligt stor på en 
förhållandevis begränsad yta för att positiva effekter 
ska uppnås. Det finns en risk för att den förväntade 
befolkningsutvecklingen inte är tillräckligt stor för att 
några mer omfattande positiva effekter ska uppnås. 
Planförslaget bedöms ändå vara tydligt positivt 
utifrån temat då det ger goda förutsättningar för mer 
attraktiva mötesplatser.  

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker en befolkningsökning 
som visserligen ger en ökning av befolkningsunder-
laget men eftersom det sker mer utspritt så uppstår 

inte de tydligt positiva effekterna i de offentliga 
rummen. Varken förutsättningarna för fler och bättre 
mötesplatser uppstår, och inte heller de positiva 
effekterna för trygghet och integration. Då befolk-
ningen blir mer utspridd riskerar tvärtom de centrala 
offentliga rummen att upplevas som mer otrygga och 
tomma på verksamheter och folk. 

Den ökade befolkningen bedöms däremot ge samma 
förutsättningar för att upprätthålla både offentliga 
som privata mötesplatser i ungefär samma omfatt-
ning som i planförslaget. Då befolkningsunderlaget 
är utspritt över staden bedöms möjligheterna till att 
utveckla fler mötesplatser vara små.

Sammantaget bedöms jämförelsealternativet ge 
både negativa och positiva konsekvenser sett till 
attraktiva mötesplatser. Förslaget bedöms medfö-
ra något negativa konsekvenser för de offentliga 
rummen men samtidigt ge positiva konsekvenser för 
offentliga och privata mötesplatser.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Nollalternativet ger i stort sett samma effekter på sta-
dens mötesplatser som jämförelsealternativet med 
både negativa och positiva konsekvenser. Om förtät-
ning sker kan visserligen något eller några offentliga 
rum få bättre förutsättningar för attraktiva mötesplat-
ser, men då en övergripande strategi för förtätning 
saknas riskerar denna potential inte att utnyttjas. De 
positiva effekterna riskerar därmed att utebli. Det 
ökade befolkningsunderlaget bedöms däremot ge 
vissa förutsättningar för att upprätthålla offentliga och 
privata mötesplatser, men liksom i jämförelsealterna-
tivet är möjligheterna till utveckling vara små. 

Sammantaget bedöms därför förslaget liksom jäm-
förelsealternativet medföra något negativa konse-
kvenser för de offentliga rummen men samtidigt 
ge positiva konsekvenser för offentliga och privata 
mötesplatser. 

Grön-blå stad
Den grön-blå staden är ett sätt att beskriva att Vär-
namos grönstruktur består av både gröna värden 
och värden i vattnet. God naturtillgång är en viktig 
kvalitet för Värnamo, vilket ska tillvaratas och utveck-
las. Parker, omgivande landskap och bebyggelse 
ska samspela och berika varandra och ge en större 
mångfunktionalitet. En sammanhängande grönst-
ruktur ökar tillgängligheten och orienterbarheten till 
gröna och blå målpunkter samtidigt som den biolo-
giska funktionaliteten stärkt. Samhällsplaneringen 
ska verka för att ekosystemtjänster och biodiversitet 
kan både vidmakthållas och utvecklas. 

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslagets stråktänk präglas även grönstruktu-
ren. Viktiga primära grönstråk finns utpekade och 
ska skyddas och utvecklas. Förtätningen ökar trycket 
på både befintliga och potentiella grönytor, varför 
det är mycket viktigt att ställningstaganden följs och 
förverkligas i kommande planering. Den ökade förtät-
ningen ger samtidigt möjlighet för större investering-
ar i den struktur som finns och möjliggör också för 
utveckling av kompletterande grönstruktur. 

Då ställningstaganden för grönstruktur finns och ett 
övergripande system finns säkrat i plankartan be-
döms planförslaget medföra positiva konsekvenser 
för temat. Men eftersom förtätningen även medför att 
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trycket ökar på grönytor och konkurrensen om utrym-
met kommer att skärpas finns risk för att grönstruk-
turen inte prioriteras tillräckligt högt. Sammantaget 
bedöms därför planförslaget medföra måttligt positi-
va konsekvenser för grönstrukturen. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet finns möjlighet att liksom i 
planförslaget säkra en sammanhängande grönstruk-
tur där primära grönstråk kan skyddas och utvecklas. 
Den begränsade förtätningen i stadskärnan ökar 
trycket på grönytor i viss utsträckning men då endast 
viss bebyggelse förutsätts tillkomma finns möjlig-
heter att säkra viktiga ytor. Den bebyggelse som 
tillkommer i satelliterna bedöms kunna genomföras 
utan att större konsekvenser för grönstrukturen som 
helhet uppstår trots att lokala effekter uppstår. 
Jämförelsealternativet bedöms medföra positiva 
effekter för de grön-blå värdena eftersom det finns 
möjligheter att säkra den övergripande grönstruk-
turen samtidigt som förändringstrycket på befintliga 
och potentiella grönytor är begränsat. Sammantaget 
bedöms därför konsekvenserna vara tydligt positiva.

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

I nollalternativet sker en mer slumpmässig förtät-
ning fördelat av staden med tyngdpunkt i de perifera 
delarna. En övergripande grönstruktur säkerställs 
därmed inte i nollalternativet och det finns risk för att 
för grönstrukturen strategiska platser bebyggs och 
strategiska samband klipps av. Trots ett mer begrän-
sat förändringstryck på strategiska ytor finns ändå 
risk för att de mest centrala delarna tas i anspråk för 

bebyggelse och därmed också de svagaste länkarna 
i grönstrukturen. Eftersom samband inte säkerställs 
är det möjligt att samband upprätthålls men eftersom 
den övergripande strukturen inte heller säkerställs 
bedöms risken för negativa effekter vara påtaglig. 
Sammantaget bedöms därför nollalternativet med-
föra tydligt negativa konsekvenser för de grön-blå 
värdena.  

Hållbart resande
Med hållbart resande avses ett resande inom staden 
som ger ett mindre klimatavtryck och sker i linje med 
övriga strategiska styrdokument förutom fördjupning-
en av översiktsplanen. Detta innebär att gång- och 
cykeltrafiken ske ges prioritet samtidigt som förut-
sättningar för en attraktiv central kollektivtrafik ska 
finnas. Biltrafik sker i staden men ska ha lägre priori-
tet än övriga trafikslag. I hållbart resande finns också 
en ny station öster om stadskärnan för snabbtåg.

Konsekvenser
Planförslag – förtätning och viss utbyggnad

Planförslaget bygger på att staden förtätas genom 
att ny bebyggelse koncentreras till utvecklingsstråk. 
Utvecklingsstråken sammanfaller till stor del med 
mobilitetsstråk där framförallt gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik är samlade. I stora delar av staden är 
även biltrafik möjlig i mobilitetsstråken. Sett till håll-
bart resande bedöms denna struktur tydligt positiva 
effekter. Genom att bebyggelsen koncentreras till 
stråken kommer även en stor del av den tillkomman-
de befolkningen ha nära till hållbara transportslag 
vilket ökar sannolikheten för att de används vilket 
följaktligen ger positiva effekter. Eftersom stor del av 
den tillkommande bebyggelsen är lokaliserad till strå-
ken finns också goda möjligheter för investeringar i 

en effektiv och attraktiv infrastruktur i form av gena 
gång- och cykelvägar med god standard. Stråken 
ger också förutsättningar för en väl fungerande kol-
lektivtrafik då en stor del av befolkningen kan nås via 
korta och gena stråk. 

Förtätningen i de mest centrala delarna medför 
dock konkurrens om utrymmet vid vissa strategiska 
punkter som till exempel vid stationen. Det finns en 
risk för konflikt mellan olika trafikslag i dessa punkter 
och om vissa länkar saknas eller inte uppnår tillräck-
lig kvalitet i stråken kan detta påverka hela systemet 
negativt. Detta utgör en sårbarhet som dock bedöms 
vara hanterbar under förutsättning att frågan beak-
tas i kommande planering och i utbyggnadsfasen. 
Ställningstagandet om att reservera plats för framti-
da parkeringslösning gör att sårbarheten blir mindre 
även om ställningstagandet främst rör bilparkering. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra tydligt 
positiva konsekvenser för hållbart resande. 

Alternativ 1 – utbyggnad i satelliter 

I jämförelsealternativet sker en utspridd bebyggelse 
koncentrerad i satelliter samt viss förtätning. Gång- 
och cykeltrafiken kan gynnas i viss utsträckning av 
förtätningen men då det inte sker i några samlade 
stråk finns begränsade möjligheter för ny infra-
struktur. Då stor del av den nya bebyggelsen sker i 
satelliterna finns små möjligheter att uppnå en god 
kollektivtrafik och det är sannolikt svårt att upprätt-
hålla befintlig trafik. Det mest troliga är därmed att 
biltrafiken gynnas i alternativet.

Liksom i planförslaget finns risk för att konkurrens 
om utrymmet kan uppstå i de centrala delarna av 
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staden och om länkar i gång- och cykelvägnätet sak-
nas minskar attraktiviteten även i detta alternativ. Om 
frågan beaktas i kommande processer bedöms dock 
inga negativa konsekvenser uppstå. 

Sammantaget ger jämförelsealternativet negativa 
konsekvenser för det hållbara resandet. Gång- och 
cykeltrafiken kan visserligen utvecklas i viss utsträck-
ning men eftersom det finns risk för att kollektivtra-
fiken inte kan upprätthållas och biltrafiken gynnas 
bedöms de negativa konsekvenserna överväga.  

Nollalternativ – utbyggnad och viss förtätning

Konsekvenserna för det hållbara resandet bedöms 
vara i princip lika för nollalternativet och jämförelse-
alternativet. Den begränsade förtätningen kan gynna 
gång- och cykeltrafiken i viss utsträckning, men 
eftersom huvuddelen av den nya bebyggelsen är 
utspridd i stadens periferi bedöms biltrafiken att gyn-
nas i alternativet. Liksom i jämförelsealternativet gör 
den utspridda bebyggelsen att det är tveksamt om 
befintlig kollektivtrafik kan upprätthållas. Även risken 
och konsekvenserna av konkurrens mellan trafikslag 
i de centrala delarna är lika jämförelsealternativet. 
Sammantaget ger även nollalternativet negativa 
konsekvenser för det hållbara resandet. Gång- och 
cykeltrafiken kan visserligen utvecklas i viss utsträck-
ning men eftersom det finns risk för att kollektivtra-
fiken inte kan upprätthållas och biltrafiken gynnas 
bedöms de negativa konsekvenserna överväga.  
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BILAGA I: Utvecklingsområden
Denna del är en bilaga till den fördjupade 
översiktsplanen för Värnamo stad. Här delas 
planområdet för planen in i 27 utvecklingsom-
råden. För varje område ges information om 
nuläge såväl som föreslagen utveckling.
Bilagan speglar och utvecklar fördjupningens 
ställningstaganden och kommer därav inte 
antas i kommunfullmäktige. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

INNEHÅLL

Områden   Sidnummer
1.  Stadskärnan   3
2.  Trälleborg   6
3.  Västhorja och Gröndal  8
4.  Norregård och Margaretelund 11
5.  Ljusseveka   14
6.  Nylunds verksamhetsområde 16
7.  Nylund och Amerika  18
8.  Vråen och Rörstorp  20
9.  Apladalen   24
10.  Egnahemsområdet och Mossle 26
11.  Sjukhuset   29
12.  Silkesvägen   32
13.  Hornaryd, Vitarör och Sörsjö 35  
14.  Stomsjö   38 
15.  Borgen    40
16.  Bredasten   43 
17.  Värnanäs   44
18.  Helmershus   47 
19.  Sörsjö    50 
20.  Nöbbele/Hjälshammar  52 
21.  Alandsryd   55 
22.  Torp    57
23.  Ekefällan   59 
24.  Appelhyltan och Vallerstad 60
25.  Norra Lagandalen  
 och Bäckaskog   60 
26.  Bönsved   61
27.  Östra Hjälshammar  62
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1. Stadskärnan

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Bebyggelsen är på det stora hela tät och blandad. I 
stadskärnans mest centrala delar är 

Kulturhistorisk miljö
I delområdet Östermalm, beläget sydost i området, 
finns byggnadsminnen kopplade till Bruno Mathsson. 
I övrigt är området ett uttryck för stadens tillväxt från 
tidigt 1900-tal till 1970-talet, samt en blandning av 
planmönster, såväl traditionellt rutnät som mer 
sentida, organiska planmönster. Bebyggelsen 
karaktäriseras främst av småhus indragna från 

exploateringsgraden hög. Bostäder finns i form av 
hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus, samt 
bostäder i småhus. Östermalm, Karlsdal och Norra 
Salutorget är de huvudsakliga bostadsområdena i 
området. De norra delarna av området domineras av 
småhuskvarter, medan de centrala delarna 
domineras av tät bebyggelse om flerbostadshus. I 
söder finns flerbostads- och småhus. 

Grönstruktur/klimatanpassning
Stadskärnan präglas av Lagan som löper genom 
området, och delar upp området i en östlig och en 
västlig del. Lagan och grönstrukturen som omger 
vattendraget är ett av Värnamo stads viktigaste 
grönstråk, och har funktion som stadens blågröna 
ryggrad. Tvärsgående grönstråk i öst-västlig riktning 
är mer otydligt. Utmed Lagans västra strand finns 
Åbroparken, som fungerar som grönstrukturnod i 
området. Här föreslås flera grönstråk sammanstråla. 

Utöver Lagan utgör den topografiska skillnaden, 
förkastningen Strandbergskulle, en tydlig barriär 
mellan östra och västra stadsdelarna.

Krycklebäckens väg genom området utgör ett viktigt 
skyfallsstråk i områdets norra delar. Malmövägen 
och delar av Ringvägen utgör skyfallsstråk i 
områdets sydostliga delar. Utmed båda dessa stråk 
föreligger idag viss översvämningsproblematik i 
händelse av skyfall. Den relativt höga exploaterings-
graden i området innebär indirekt att andelen grönyta 
är liten vilken i sin tur innebär att området är mindre 
anpassat för perioder med höga temperaturer, det 
vill säga värmeböljor. Närliggande Apladalen och 
Lagans dragning bidrar positivt till områdets 
temperaturreglering. 

I Stadskärnan finns större delen av 
centrumhandeln i staden, främst kring 
Storgatsbacken och Flanaden. Här finns även 
ett flertal kyrkor, Gummifabriken, järnvägs-
stationen, polishuset och Stadshuset. Skola, 
ishall och badhus finns samlat invid Apladalen 
i söder.
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gatulivet. Området Östermalm bedöms som ett 
hänsyns- och uppmärksamhetsområde, på grund av 
planstruktur och bebyggelsemönster, medan 
merparten av byggnaderna saknar ett kulturhistoriskt 
värde. 

Delområdet Karlsdal, beläget sydväst i 
utvecklingsområdet, bedöms också som ett 
hänsyns- och uppmärksamhetsområde. Bebyggelse-
mönster och planstruktur, samt ett antal byggnader 
med kulturhistoriskt värde, bör bevaras.

I övrigt finns en fornlämning, samt ett antal möjliga 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i 
området.

Handel
Större delen av stadens handel finns i stadskärnans 
centrala delar. På Storgatsbacken samt på Flanaden 
finns verksamheter om handel, tjänster och service. 
De publika lokalerna är främst belägna i gatuplan på 
hus med blandad användning. 

Infrastruktur
Viktiga vägar är Lagastigen, Storgatan, 
Jönköpingsvägen och Bangårdsgatan. Viadukten i 
Köpmansgatans förlängning samt undergången i La-
ganstigens förlängning binder samman stadens östra 
delar med de västra. I övrigt utgör järnvägen inom 
området en stor barriär. I december 2020 stängdes 
Viadukten av för fordonstrafik på grund av kon-
struktionen inte bedömts tillförlitlig för belastning av 
fordon. Kommunen har inlett arbetet med att planera 
för en ersättande konstruktion.

Järnvägsstationen är nod för hållbara trafikslag, med 
möjlighet till byte till region- och stadsbuss. 

I stadskärnan finns goda möjligheter till cykel- och 
gångtrafik. Väderskyddade cykelparkeringslösningar 
samt cykelpump finns vid stationen. Storgatsbacken 
är en gågata och delar av Storgatan och Flanaden 
är reglerade som gångfartsområde vilket medför att 
oskyddade trafikanter har företräde framför biltrafik. 
Cykel- och gångvägar är tydligt markerade av linjer 
eller markbeläggning.

Risker 
Järnvägen som avgränsar området i väster medför 
en hälsorisk i form av trafikbuller, samt viss 
säkerhetsrisk (urspårning och transporter av farligt 
gods). 
Det finns sex fastigheter inom området med riskob-
jekt i riskklass 2, för markförorening. Dessa är förde-
lade till två områden. Dels kring Gummifabriken och 
dels till ett område strax söder om Åbron. Dessa är 
prioriterade för vidare utredning. Området har 
dessutom flera oklassade markföroreningar som 
föreligger framförallt utmed järnvägen och i centrum. 
Dessa kan ha betydelse vid utveckling inom området 

och kräva vidare utredning. För flera av markföro-
reningarna finns en ökad risk att de kan röra på sig 
på grund av ändrade markförhållande i ett förändrat 
klimat.
Inom området förekommer flera miljöfarliga 
verksamheter som ger upphov till en så liten 
miljöpåverkan att de inte kräver tillstånd. Dessa 
kan trots detta utgöra en risk. I området finns en 
tillståndspliktig B-klassad verksamhet, Värnamo 
Krematorium.
Vid höga vattenflöden i Lagan eller vid händelse av 
skyfall riskerar bebyggelse och framkomlighet att 
påverkas inom området. Höga vattenflöden kan även 
innebära en risk för minskad stabilitet och sämre 
markförhållanden. 
Området har en hög grundvattennivå vilket 
omöjliggör källare. 
Det finns tre riskområden med en ökad hälsorisk vid 
höga temperaturer vid perioder av värmebölja.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Delar av området ligger inom vattenskyddsområdet 
för vattentäkten Ljusseveka. Arbetet att uppgradera 
föreskrifterna i enlighet med nuvarande lagstiftning 
pågår. Det föreligger en risk att dessa kommer 
inverka restriktivt på verksamheter och utveckling 
inom området.  

Strandskyddsområde om 100 meter gäller för Lagan.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Stadskärnan förtätas och utvecklas med blandad 
bebyggelse i samma eller högre exploateringsgrad 
än existerande bebyggelse. Parkeringsplatser och 
lucktomter exploateras. Goda möjligheter till handel, 

Längs Storgatsbacken finns butiker, restauranger och 
verksamheter. Gatan kopplar samman Flanaden med järnvägs-
stationen och knyter även an till Lagan via Storgatan.
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service och tjänster ska finnas i stadskärnan. 

Verksamhetslokaler förläggs till  byggnaders 
gatuplan, framförallt i områdets mer centrala delar. 

I stadskärnan ska såväl stadsbusstrafik som 
regionbusstrafik och tågförbindelser finnas. 
Detta i samverkan med förbättrad tillgänglighet med 
gång och cykel innebär mycket goda möjligheter till 
hållbart resande inom området. Huvudcykelstråk 
föreslås utefter Storgatan, Laganstigen Jönköpings-/
Västermogatan. De båda föreslagna stadsbuss-
linjerna föreslås förläggas genom området. 

Bangårdsgatan utvecklas med ny, stationsnära, 
blandad bebyggelse. Bebyggelsen minskar 
barriäreffekten som järnvägen och höjdskillnaden 
utgör. Flera gång- och cykelkopplingar skapas eller 
förstärks förbi järnvägen, såväl vid viadukten som 
längre söderut och norrut. 

Viaduktens nuvarande funktion bibehålls genom 
ersättande konstruktion. 

Prostsjöområdet får bättre kopplingar till stadskärnan 
i och med den exploatering som sker på kvarteret 
Kärleken.

Sajo-hallen omvandlas och utgör en förlängning av 
stadskärnan söderut. 

Grönstrukturen stärks genom att öst-västligt 
huvudgrönstråk tillkommer och förstärks i området. 
Det öst-västliga stråket kopplas samman vid 
Åbroparken, som stärks som grön nod i området.

Existerande skyfallsstråk beaktas och kompletteras 
i syfte att ansluta till Lagan. Från Halmstadsvägen 
och Sveavägen förstärks skyfallsstråket i öst-västlig 
riktning för att avlasta Åbroparken vid höga 
vattenflöden. Nytt skyfallsstråk föreslås leda vatten 
från centrum via Brogatan genom norra delen av 
kvarteret Kärleken mot Lagan.
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2. Trälleborg

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Området är heterogent - såväl bostäder i olika former 
som verksamheter finns representerade. I 
korsningen mellan Sveavägen/Halmstadsvägen/Gö-

Utvecklingsområdet ligger centralt i Värnamo 
stads västra del och definieras framför allt av 
de två grundskolorna som finns inom 
området. Området avgränsas i söder av 
Halmstadsvägen/Fredsgatan och i öster av 
Bangårdsgatan. 

tavägen, det så kallade Sveaplan, finns en nod med 
service, kontor och handel. I övrigt finns flera större 
målpunkter i området såsom två grundskolor, Folkets 
park, idrottshall, äldreboende och kyrka. 

Bostadsbebyggelsen ligger i de östra delarna av 
området, och är främst flerfamiljshus, i storskaliga 
bostadskvarter från 40-50-tal. Utefter järnvägen samt 
i områdets norra delar finns småhusbebyggelse från 
1920-talet. 

Exploateringsgraden för flerbostadskvarteren 
går i linje med större delen av staden förutom 
kvarteret Lyckan som har relativt hög exploaterings-
grad. Täckningsgraden är låg, och andelen privat 
(eller till bebyggelse hörande) grönstruktur är hög. 

Grönstruktur/Naturmiljö/klimatanpassning
Flera gröna huvudstråk sammanstrålar i Folkets 
park: Borgen-, Norregårds- och Bolaskogsstråken. 
Stråken med anslutande grönstruktur, bostads-
gårdar och skolgårdar gör området relativt grönt och 
därmed väl rustat för klimatförändringar. De östra 
delarna sluttar brant ner mot järnvägen och 
Bangårdsgatan. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området klassificeras som hänsyn/
uppmärksamhetsområde. Skala och uttryck i 
bebyggelsen i respektive kvarter bör beaktas. 
Planstrukturen kräver varsamhet, framförallt i öster 
där vägnätet följer topografin. Vidare finns enskilda 
byggnader med kulturhistoriskt värde så som scenen 
i Folkets park (före detta dansområde) samt den 
kulturhistoriska platsen Pustakulle. I området finns i 
övrigt en 
kulturhistorisk lämning vid Trälleborgsskolan. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Flera av bostadskvarteren har trafikseparerade 
lösningar och generellt förekommer många GC-
vägar inom området. På grund av skolorna inom 
området utgör även flera av dessa viktiga skolvägar. 
Gång- och cykelundergången under Halmstads-
vägen vid Grevevägen är en betydelsefull koppling 
mot Hornaryd söderut. 

Trafikplats Sveaplan och vidare mot Bangårdsgatan 
och Viadukten är ett betydelsefullt trafikrum och en 

2
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koppling till centrum från de västra stadsdelarna. 
Trafikbelastningen på platsen är relativt hög. 
Stadsbusstrafik trafikerar området via Halmstads-
vägen och Sveavägen, som är de större vägarna i 
området. 

Risker
De större vägarna i området, Sveavägen och 
Halmstadsvägen, samt järnvägen för med sig viss 
bullerproblematik i området. 
Järnvägen utgör en risk då farligt gods transporteras 
på den. 
På Gröndalsskolans fastighet har tidigare 
verksamhet, före detta Värnamo plantskola, gett 
upphov till en riskklassad markförorening.
Närliggande bensinstationer (i utvecklingsområde 
12) utmed Fredsgatan utgör en potentiell risk. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Områdets centrala läge medför att alla tre 
utvecklingsstråk förekommer i delar av området. 
Handels- och servicenoden i områdets södra delar 
utvecklas och förstärks med blandad bebyggelse. 
Halmstadsvägen föreslås smalnas av och förtätas, 
speciellt i de mer centrala delarna. 

Förtätning längs med Halmstadsvägen och 
Sveavägen sker i en högre exploateringsgrad än 
övrig förtätning i området då dessa utgör utvecklings-
stråk. Den låga täckningsgraden innebär goda 
möjligheter till förtätning. Förtätningspotential finns 
bland annat för flera av flerbostadskvarteren i 
området.

Ett huvudcykelstråk föreslås löpa längs med 
Halmstadsvägen, upp längs med Sveavägen, ned 

längs med Götavägen samt ned på Silkesvägen. 
Kopplingen mellan Halmstadsvägen och Silkesvägen 
beaktas och tillgängliggörs bättre för gång och cykel.

Folkets parks funktion som grön nod i staden ska tas 
till vara och utvecklas. Även parkens kulturhistoriska 
värden ska beaktas och bevaras. Gröna huvudstråk 
inom området ska beaktas och säkerställas i vidare 
planering. Sörsjöstråket ska långsiktigt anslutas till 
den gröna noden vid Folkets park och dess dragning 
genom området ska säkerställas och stärkas. 

Längs med Sveavägens södra delar och Halmstads-
vägens östra delar förstärks det befintliga skyfalls-
stråket för att avlasta Åbroparken vid höga vattenflö-
den. 
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Utvecklingsområdet är stort och ligger i de 
västra delarna av Värnamo stad. Bebyggelsen 
ligger i huvudsak mellan järnvägen i öster, 
Gröndalsleden i väster och med industri-
områden i söder och i norr. I direkt anslutning 
till områdets norra del finns friluftslivsområdet 
Borgen.   

3. Västhorja och Gröndal

NULÄGE
Bebyggelse/exploateringsgrad
Området omfattas framförallt av småhusbebyggelse. 
I områdets södra delar finns ett bostadsområde med 
småskaliga flerfamiljshus. Spritt i området 
förekommer även några mindre områden med 
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rad- och parhus, men generellt är exploaterings-
graden låg. Även täckningsgraden är låg. 

Till området hör även Ekenhaga, ett småhusområde 
skilt från övriga staden av trafikleden Gröndalsleden. 
Ekenhaga har en något starkare socioekonomisk 
ställning, och utmärker sig därmed i området.

Fyra förskolor finns inom området. Värnamo 
folkhögskola ligger i områdets östra delar. I 
Sveavägens norra del planerar kommunen för en ny 
grundskola. I det angränsande utvecklingsområdet 
i söder (utvecklingsområde 2) finns två grundskolor; 
Gröndalsskolan och Trälleborgsskolan. 

Grönstruktur/Naturmiljö/klimatanpassning
Området ligger relativt högt och i områdets nord-
ostliga delar finns flera branta partier. I området 
finns ett flertal större grönytor av olika karaktär och 
betydelse: park, grönyta, skog, våtmark och 
betesmark. Området har en relativt hög 
procentuell andel grönyta men få anlagda parker. 
Flera av grönytorna har funktion som närparker.

Två grönkilar förbinder Värnamo stad och området 
till omgivande natur. Den nordostliga kilen knyter 
samman fritids- och frilufslivsområdet Borgen till 
staden och den västliga kilen förbinder staden med 
naturområdet väster om Gröndalsleden och söder 
om byn Alandsryd. I kilarna finns fyra gröna 
huvudstråk utpekade: Norregårds-, Borgen-, 
Pålabobäcks- och Bolaskogsstråket som alla 
sammanstrålar i Folkets park (utvecklingsområde 2). 
En viktig del av Bolaskogsstråket utgörs av 
naturparken Bolaskogen med bland annat en större 
dagvatten- och rekreationsdamm. Genom 
Bolaskogen rinner Pålabobäcken. 

3

Norregårdsstråket
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Den relativt stora omfattningen av grönytor i området 
samt den höga andelen småhusbebyggelse med låg 
täckningsgrad medför att området i mindre grad är 
hårdgjort, vilket ger ett visst skydd mot värmeböljor 
och perioder med varmt väder. Grönytorna skyddar 
även mot översvämning och möjliggör för att 
avsätta mark för fördröjning vid översvämning. Det 
finns några stråk för skyfallshantering i området, 
bland annat längs med Pålabobäcksstråket. I 
områdets norra delar förekommer ett antal 
skyfallsstråk som leder eventuella vattenflöden mot 
järnvägsbanan. Vidare finns fem fördröjningsytor för 
skyfall i området att beakta.

Kulturhistorisk miljö
Invid Alandsrydsvägen och Rusthållarevägen 
förekommer ett mindre hänsyn/uppmärk-
samhetsområde knutet till den äldre bebyggelsen 
med kringliggande kulturlandskap. 

Områdets nordostliga delar bedöms som hänsyn/
uppmärksamhetsområde, främst på grund av skalan 
i området samt enskilda byggnaders kulturhistoriska 
värde. Kvarteret Sadeln uppfördes som personal-
bostäder för Värnamo gummifabrik under tidigt 
1960-tal. 

Bostadsområdet söder om Halmstadsvägen, 
Hornaryd, bedöms som hänsyn/uppmärksamhets-
område. Det rör sig främst om skalan i området. 
Randområdena mellan bostäderna och den 
närliggande industrin bör beaktas. I övrigt finns här 
enskilda byggnader med kulturhistoriskt värde samt 
fornlämningar. 

Området är generellt fornlämningsrikt sett till andra 
utvecklingsområden. Detta har satt sin prägel på 

området och medverkat till den glesa bebyggelse-
strukturen. Större utpekade områden utgörs 
framförallt av fossil åkermark och hängnadssystem 
men det förekommer även boplatser, bytomt och 
gravfält. Högst koncentration av fornlämningar, såväl 
möjliga som fastställda, och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns invid Grönsdalsleden i områdets 
västra del. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
I delar trafikeras området idag av stadsbusstrafik. 
Järnvägen utgör områdets östra gräns. Idag finns en 
huvudsaklig järnvägsundergång, Bangårdsgatan-
Laganstigen, som knyter samman området med de 
västra stadsdelarna och centrum. Detta är en viktig 
koppling. Norr om denna finns också två under-
gångar för cykel.

Utvecklingsområdet är i stort uppbyggt med 
trafikseparationens planeringsideal. Flera av 
områdets kvarter har så kallade säckgator och 
området har i stort ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät. Det trafikseparerade vägnätet innebär 
att området ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är relativt 
säkert. 

Halmstadsvägen är en av Värnamo stads tillfarts-
vägar från väg 27 och är i delar dimensionerad för att 
hantera stora trafikflöden. I sin nuvarande utformning 
utgör Halmstadsvägen en barriär inom området. Två 
cykelundergångar förbinder Gröndal med Hornaryd 
söder om Halmstadsvägen. Gröndalsleden som 
avgränsar området västerut är en kringled för tyngre 
trafik. Den utgör en tydlig fysisk barriär i området, 
främst mot Ekenhaga. Det förekommer tre gång- och 
cykelbroar över Gröndalsledens norra delar som 
knyter samman bostadsområdet Ekenhaga samt 

Borgens friluftslivsområde med staden. Sveavägen 
förbinder Halmstadsvägen med Gröndalsleden i en 
nordvästlig riktning genom området.  

Risker
Farligt gods och buller från framför allt 
Gröndalsleden utgör en risk i området. Eventuell 
bullerproblematik föreligger även från Halmstads-
vägen, Sveavägen och järnvägen.
Norr om området (i utvecklingsområde 4) finns en 
Seveso-anläggning. Anläggningen utgör en risk för 
ett stort område kring anläggningens nuvarande 
läge.
Områdets södra delar angränsar till verksamhets-
området Hornaryd/Vitarör (område 13) och i norr mot 
Margretelund (område 4). Verksamheter som finns 
här kan innebära en risk för angränsande 
bostadsbebyggelse i området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Delar av området ligger inom vattenskyddsområdet 
för stadens huvudsakliga dricksvattentäkt, 
Ljusseveka. Arbetet att uppgradera föreskrifterna 
i enlighet med nuvarande lagstiftning pågår. Det 
föreligger en risk att dessa kommer inverka än mer 
restriktivt på verksamheter och utveckling inom 
området.  

Strandskyddsområde om 100 meter från Lagan 
föreligger.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Längs med Sveavägen och Halmstadsvägen löper 
två av stadens utvecklingsstråk. Förtätning och ny 
bebyggelse inom utvecklingsområdet bör bidra till en 
mer blandad bebyggelse och ökad andel av andra 
boendeformer än småhus men även verksamheter 
förenliga med bostadsändamål. Exploateringsgraden 
vid förtätning föreslås vara något högre än 
nuvarande exploateringsgrad.

Ny bebyggelse föreslås norr om Ekenhaga. Ny 
bebyggelse bör komplettera Ekenhaga genom att 
även erbjuda bostäder i rad-, parhus och i 
lägenheter i en för området passande småskalig 
bebyggelse. Utbyggnadsområdet föreligger i 
förtätningsstråket Sveavägens förlängning och det är 
av stor betydelse att kopplingen mellan Sveavägen 
och Egenhaga förstärks. 

Hänsyn ska tas vid byggnation inom området för att 
stärka det gröna huvudstråket, Norregårds-
stråket, som i framförallt dess södra delar är svagt. 
I takt med att området förtätas är det av stor vikt att 
grönstrukturen inom området beaktas och att dess 
kvalité och funktion för klimatanpassning bevaras 
och stärks. 

Huvudcykelstråk sammanfaller med utvecklings-
stråken utefter Svea- och Halmstadsvägen, samt 
utmed Borgen- och Pålabobäcksstråken. Kopplingen 
över Halmstadsvägen längs med Pålabobäcks-
stråket förstärks. 

Halmstadsvägens barriäreffekt minskas genom att 
området närmst den förtätas i möjlig mån. Tätheten 
kan gradvis öka längre österut längs med vägen.
 
Kopplingar över Gröndalsleden utvecklas och 
förstärks för att bättre binda samman staden med 
friluftslivs- och naturområden och med ny föreslagen 
bebyggelse. 

Kopplingen mot centrum och Bangårdsgatan, som 
hör till det angränsande utvecklingsområdet 
Stadskärnan (utvecklingsområde 1) och som i 
planförslaget föreslås förtätas, ska beaktas inom 
området med tonvikt på de hållbara trafikslagen. 

I områdets nordligaste del, delvis belägen i 
utvecklingsområde 4, föreslås en yta för dagvatten-
fördröjning.
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Utvecklingsområdet utgör Värnamo stads 
mest nordliga stadsdel, och sträcker sig ner 
mot stadskärnan utefter Jönköpingsvägen. 
Området avgränsas i öst av Lagan och i väst 
av friluftslivsområdet Borgen. Norr om 
området finns småskaligt jordbrukslandskap 
och byn Torp.

4. Norregård och 
Margretelund

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Området definieras i dess norra del framför allt av 
verksamhetsområden. Verksamheter förekommer 
även i övriga området längs med järnvägen. I 

områdets södra delar förekommer även olika typer 
av småskalig bostadsbebyggelse om radhus, 
flerfamiljshus och villakvarter. Exploateringsgraden 
är låg. Täckningsgraden varierar i området - i söder 
är den lägre, medan den längre norrut är högre på 
grund av den mer storskaliga verksamhets-
bebyggelsen. 

Grönstruktur/Naturmiljö/Jordbruksmark
Områdets grönstruktur utgår framförallt från Lagan 
som är stadens huvudsakliga grönstråk. I stråket 
finns flera grönytor med höga rekreativa värden, 
exempelvis Finnvedsvallen. Den förhållandevis låga 
täckningsgraden i söder talar för att andelen friyta är 
stor här, då bostadsbeståndet i de södra delarna av 
området främst består av småhus med egen 
trädgård, medan andelen offentlig friyta är lägre. 
Tillgången till offentlig friyta och grönstruktur är trots 
det god i området då stora mängder natur finns 
tillgängligt i det i öster angränsande utvecklings-
området (område 5). 

Insprängt i det norra verksamhetsområdet finns flera 
grönytor och impediment men även jordbruksmark. 
Jordbruksmarken (åker och bete) hör samman med 
ett större, småskaligt jordbruksmarksområde norr 
om staden. Jordmånen är i delar god med lerinslag. 
Ånabäcken rinner genom områdets norra delar i 
öst-västlig riktning. 

Flera skyfallsstråk löper igenom området utmed 
de båda järvvägsbanorna i nord-sydlig riktning och 
sammanstrålar strax väster om Jönköpingsrondellen. 
Det västra stråket utgörs i stora delar av en naturlig 
bäck, Ånabäcken. 

4

Laganstråket

Norregårdsstråket
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Kulturhistorisk miljö
Verksamhetsbebyggelsen väster om järnvägen samt 
i norr bedöms vara tålig. 

Bostadsbebyggelsen i området, såväl väster som 
öster om järnvägen samt i kilen, bedöms som 
hänsyn/uppmärksamhetsområde, främst på grund 
av skalan på bebyggelsen. En del fastställda samt 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns i området.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Järnvägsinfrastrukturen inom området är påtaglig 
och påverkar områdets tillgänglighet. Halmstad-Näs-
sjö-banan och Kust till kust-banan bildar inom 
området ett Y. Cykelväg finns utefter Jönköpingsvä-
gen upp till Margaretelundsvägen vilket medför att 
områdets allra nordligaste delar saknar gång- och 
cykelvägskoppling. Det finns norr om järnvägsunder-
gången/Laganstigen ytterligare tre passager men då 
enbart för gång- och cykeltrafik. 

Ljussevekaleden/väg 151 mot Gnosjö och väg 846 
före detta riksettan/Jönköpingsvägen utgör de större 
trafiklederna inom området. Ljussevekaleden är 
stadens östliga ringled för bland annat tyngre trafik. 
Området trafikeras idag inte av stadsbusstrafik, men 
en regional busslinje går utefter Jönköpingsvägen. 

Risker
Inom områdets verksamhetsområde för industri finns 
flera miljöfarliga, tillstånds- eller anmälningspliktiga 
verksamheter som även kan utgöra riskobjekt.
Det finns även flera potentiella och konstaterade 
markföroreningar inom området. Inom kvarteret 
Sarven pågår sanering av en markförorening av risk-
klassen 1. För flera av markföroreningarna finns det 

en ökad risk att de kan komma att röra på sig i och 
med förändrade markförhållanden till följd av klimat-
förändringar. Två är före detta deponier.
Bullerproblematik föreligger framförallt från 
järnvägen men även från Ljussevekaleden, 
Jönköpingsvägen och Laganstigen. 
Kust till kust-banan trafikeras av farligt gods. 
Inom områdets västliga industriområde, Norregård, 
invid Gröndalsleden och utvecklingsområde 3, finns 
en Seveso-anläggning som utgör en risk. 
Inom området föreligger översvämningsrisk från 
Lagan och Ånabäcken. För de delar av området 
som tangerar Lagan kan stabilitetsproblematik 
föreligga med risk för ras och skred. Områden kring 
Ånabäcksvägen, Ågatan och Kvarnängsgatan kan 
inte klassas som tillfredsställande stabilt. Detaljerad 
stabilitetsutredning rekommenderas av myndigheten 
MSB.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Inom området finns flera olika regleringar och 
allmänna intressen som kan ha en viss inskränkan-
de betydelse för utveckling inom området. Stora 
delar av området ligger inom vattenskyddsområdet 
för vattentäkten Ljusseveka. Arbetet att uppgradera 
föreskrifterna i enlighet med nuvarande lagstiftning 
pågår. Det föreligger en risk att dessa kommer 
inverka än mer restriktivt på verksamheter och 
utveckling inom området.  

Strandskyddsområde om 100 meter för Lagan och 
Ånabäcken.

Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
omfattar delar av området. Mellan Ånabäcks-
vägen i söder och Ågårdsvägens södra del föreligger 

Kvarteret Sarven saneras på grund av markförorening, varpå 
förtätning föreslås på platsen. 
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framförallt höga skyddsvärden som karaktäriseras 
av pågående fluvial erosion, meandring. Utefter 
industriområdet Margaretelunds östra sida föreligger 
framförallt måttliga och lägre skyddsvärden. 
Både länsjärnvägen Värnamo-Jönköping, 
Vaggerydsbanan och  stomnätsjärnvägen Kust- till 
kustbanan är av riksintresse. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Jönköpingsvägen omfattas av ett av stadens 
utvecklingstråk. Inom utvecklingsstråket föreslås 
förtätning och omvandling till blandad bebyggelse 
upp till rondellen vid Ljussevekaleden, väg 151. 
Kvarteret Sarven föreslås efter sanering att förtätas 
med blandad bebyggelse. Utbyggnad av befintliga 
detaljplaner samt viss komplettering inom befintligt 
verksamhetsområde föreslås. 

Kopplingarna över järnvägsbanorna inom området 
föreslås utvecklas och förstärkas i syfte att öka 
tillgängligheten inom området. 

Jönköpingsvägen får funktion som huvudcykelstråk 
som i sin förlängning föreslås utvecklas till bycykel-
stråk mot Hörle. De hållbara trafikslagen ska priorite-
ras samtidigt som godstrafik till de verksamhetsom-
råden inte ska äventyras.

Två nya översvämningsytor föreslås i Norregård 
samt att existerande skyfallsstråk kompletteras, 
förstärks och kopplas samman.

Invid väg 151 i utvecklingsområdets västra del utgör 
en lämplig lokalisering för tankstation för förnybara 
drivmedel. 
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Området är centralt beläget väster om Lagan 
och karaktäriseras i huvudsak av fritids-, 
friluftslivs- och sportytor.

5. Ljusseveka

UTVECKLINGSOMRÅDEN

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Utöver en mindre samling småhus i områdets västra 
delar längs med Lagan finns idag ingen 
bostadsbebyggelse i området. Vattentäkten 

Ljusseveka finns i områdets norra del. I områdets 
västra delar finns Ljusseveka konstgräsplan, 
Finnvedsvallen, IFK Värnamos lokaler samt ett 
flertal fotbollsplaner. I områdets norra delar finns en 
sporthall samt tennisbanor och i dess södra del finns 
Värnamo campings verksamhet.

Grönstruktur/Naturmiljö
Lagan är områdets västra avgränsning och 
utgör samtidigt områdets mest betydelsefulla 
gröna huvudstråk, Laganstråket. Prostsjön och den 
sankmark som föreligger nordost om denna utgör 
en av stadens gröna kilar som leder in naturmiljön i 
stadsbebyggelsen. Prostsjön och Prostskogen utgör 
tillsammans med Tinas ö och Värnamo Camping ett 
populärt fritids- och friluftsområde. Områdets 
nordöstra delar består till stor del av 
lågproduktiv produktionsskog med höga 
naturvärden, samt sumpskog. 

Viss jordbruksmark (åkermark) med höga värden 
finns i området, i direkt anslutning till naturgräs-
planerna.

Kulturhistorisk miljö
Ett fåtal kulturhistoriska lämningar finns i områdets 
norra delar. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Genom området I nord-sydlig riktning löper ett 
huvudcykelstråk. Stråket utgör en koppling till 
stadskärnan. I norr kopplar stråket an till en större 
cykelrunda utanför staden. Cykelstråken är främst 
förlagda i områdets västra och sydliga delar, i nära 
relation till bebyggelse. Ett antal GC-broar över 
Lagan knyter området till stadens västra delar. Två 
GC-broar ansluter till Finnvedsvallen. Ett cykelstråk 

Laganstråket

5
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öster om Prostsjön utgör en koppling till stadens 
östra områden. Ett större antal gångvägar finns i 
naturområdet. 

Området avgränsas i nordost av Ljussevekaleden. 
Prostsjövägen löper i nord-sydlig riktning genom 
området, upp till Ljussevekaleden. 

Risker
Vid höga vattenflöden finns översvämningsrisk i 
stora delar av området.
Utmed delar av Lagan föreligger viss stabilitetsrisk.
Olika former av negativ påverkan på vattentäkten 
Ljusseveka föreligger. Gödsling av fotbollsplanerna 
kan skada vattentäkten. 
Värnamo-tvätten ligger utanför området men kan 
utgöra en risk. 
På väg 151 och Ljussevekaleden körs farligt gods 
vilket framförallt utgör en risk för Ljussveka 
vattentäkt. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Inom området finns flera olika regleringar och 

allmänna intressen som kan ha en viss inskränkan-
de betydelse för utveckling inom området. Stora 
delar av området ligger inom vattenskyddsområdet 
för vattentäkten Ljusseveka. Arbetet att uppgradera 
föreskrifterna i enlighet med nuvarande lagstiftning 
pågår. Det föreligger en risk att dessa kommer 
inverka än mer restriktivt på verksamheter och 
utveckling inom området.  

Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen berör 
områdets allra nordvästligaste delarna. För detta 
område av riksintresset är skyddsvärdet högt och 
den process som utgör skyddsvärdet är fluvial 
erosion. Det förekommer även fler erosionsbranter 
och erosionsfåror av skyddsvärde inom området. 

För Lagan och Prostsjöns strandlinje föreligger 
strandskyddat område. 

Utmed Prostsjöns norra strand finns en skoglig 
nyckelbiotop. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
I Prostsjöområdet planeras för en ny, hållbar stads-
del. Bättre kopplingar över Lagan mot kv. Kärleken 
föreslås i syfte att tillgängliggöra den nya stadsdelen. 

I syfte att avlasta Krycklebäcken föreslås ett nytt 
skyfallsstråk skapas för att vid höga flöden leda del 
av vattnet norr om bebyggelse till Prostsjön. 

Eventuell utveckling och nu pågående verksamheter 
i området kommer styras av VSO för 
Ljusseveka. Den nuvarnade lokaliseringen av 
fotbollsplaner och konstgräsplan behöver utredas. 

Skogsstig i Ljusseveka.
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I området finns främst verksamheter, men 
även viss bostadsbebyggelse i söder och 
utefter Nydala-/Vråenvägen. Området 
angränsar till stadskärnan i väst, samt till 
Prostskogen i nordväst.

6. Nylunds 
verksamhetsområde

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Områdets norra och centrala delar domineras av 
verksamheter i blandad storlek. Det rör sig i söder 
om handel, i norr främst bilhandel och uthyrning. 
Även en viss andel mindre besöksintensiva 
verksamheter finns i området. Det kommunala 

bolaget Värnamo energi finns i området, samt 
Tekniska förvaltningens förråd. De befintliga bostads-
kvarteren består av småhus. Exploateringsgraden i 
området är låg. Täckningsgraden är varierad - lägre 
i bostadskvarteren och högre för verksamheterna 
i området, då verksamhetsbebyggelsen är stor till 
ytan. Väster om Nydalavägen och söder om 
korsningen mot Vråenvägen pågår byggnationen av 
cirka 100 nya bostäder i olika bostadstyper, 
framförallt villor och småskaliga flerfamiljshus som 
väntas vara färdigställda under 2020. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Grönområdet Prostskogen ligger västerut i direkt 
anslutning till utvecklingsområdet och kopplas 
samman genom det gröna huvudstråket Nylund-
stråket.  Grönstråket förgrenas vid Vråenvägen där 
det andra benet följer Krycklebäcken och ett parti 
med naturmark utefter Nydalavägen. Andelen 
grönstruktur i området är relativt hög för ett 
verksamhetsområde. Uppståndelsekapellet med 
kyrkogård gränsar även till området.

Krycklebäcken har funktion som skyfallsstråk i 
området. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms som tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Området i stort har begränsade 
kulturhistoriska värden såväl rörande planmönster 
som bebyggelse, bortsett från verkstadsbyggnaden 
på Drabanten 4 med kopplingar till Bruno Mathsson. 
Det finns inga kända fornlämningar eller kultur-
historiska lämningar i området. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Nydalavägen, en av stadens huvudgator, löper 
genom området. Malmstensgatan utgör områdets 
södra gräns. Lagastigen tangerar områdets gräns i 
sydväst och Vråenvägen utgör områdets östra gräns. 
Stadens ostliga kringled, Ljussevekaleden, tangerar 
områdets norra delar.

Stadsbusstrafik och snabbusslinje 500 mellan 

Nylundstråket

6
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Jönköping och Värnamo trafikerar området utefter 
Nydalavägen med en hållplats utanför Värnamo 
energi. 

Cykel- och gångvägar ansluter området till 
Prostskogen och vidare till stadens västra sida, 
stadskärnan och till de i öster angränsande 
bostadsområdena Nylund/Amerika och Vråen.

Risker
Miljöfarliga verksamheter inom området kan utgöra 
en risk. I området förekommer tre anmälnings- och 
tillståndspliktiga C-klassade verksamheter. Utöver 
dessa finns även verksamheter som ger upphov till 
så liten miljöpåverkan att den inte kräver tillstånd 
eller anmälan. 
Det finns flera fastigheter inom området där det 
tidigare pågått verksamhet som skulle kunna 
innebära att fastigheten är behäftad med mark-
förorening. För dessa områden/objekt föreligger 
behov av inventering, undersökning och klassning. 
Bland annat Tekniska förvaltningens förråd är 
behäftat med markförorening då det föreligger en 
f.d. brandövningsplats på fastigheten. En före detta 
deponi finns med den problematik som detta innebär.
Värnamo Energi AB har ett ställverk anslutet till 
luftkraftledningsgata (50 kV) inom området med där 
tillhörande elektromagnetiska fält som utgör 
strålningsrisk.  
Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och utmed 
dess dragning föreligger på flera ställen en 

översvämningsrisk. 
Nydalavägen och Lagastigen medför risk för 
trafikbuller i området. 
På Ljussevekaleden körs farligt gods. Leden räknas 
inofficiellt som en kommunal farligt-gods-led.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Ett av utvecklingsstråken löper genom området längs 
med Nydalavägen. Stråket utvecklas och förtätas. 
I och med att täckningsgraden i området är relativt 
hög finns visst behov av omvandling för att 
utvecklingsstråket ska kunna byggas tätare. 
Omvandling sker till blandad bebyggelse, främst i de 
södra och centrala delarna. Omgivningsstörande och 
farliga verksamheter utlokaliseras. Norr och väster 
om Ljussevekaleden föreslås ny blandad bebyggelse 
tillkomma som underbygger utvecklingstråket. 
Fastigheten för tekniska förvaltningens förråd 
föreslås omvandlas till skoländamål. Eventuell 
byggnation föreslås ges bättre koppling till 
Prostskogen.

Utvecklingsområdets befintliga koppling mot 
Prostskogen är viktig och dess betydelse spås öka i 
takt med ökad bostadsbyggnation inom området.
 
Pendlingsparkering föreslås i korsningen Nydala-
vägen - Kapellgatan. Regionbusslinje samt 
stadsbusslinjedragning med tillkommande hållplats 
samt god tillgång till huvudcykelstråk gör platsen väl 
lämpad för pendlingsparkering.  

På gränsen till utvecklingsområde 8, i mötet mellan 
fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröjningsyta för att 
avlasta Krycklebäcken. Likaså föreslås ett nytt 
skyfallsstråk tillskapas som ska avlasta 
Krycklebäcken i händelse av höga flöden/skyfall. 

I områden kring rondellen för Ljussevekaleden och 
Nydalavägen är en lämplig lokalisering för  
tankstation för förnybara drivmedel. 

Tekniska förvaltningens förråd.
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Detta område omfattar de delar av Värnamo 
som är belägna längst mot nordost. Området 
innefattar i huvudsak de två bostadsområdena 
Amerika och Nylund.  

7. Amerika och Nylund

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Generellt utgörs området främst av småhus-
bebyggelse med blandad karaktär. Områdets 
storskaliga utbyggnad skedde under 1960 och 
1970-talet. Även viss flerbostadsbebyggelse i mindre 
flerbostadshus finns i områdets nordvästra delar. I 
områdets nordostliga hörn finns en mindre 

UTVECKLINGSOMRÅDEN

ansamling verksamheter som delvis är nedlagda. 
Exploateringsgraden i området är låg, medan 
täckningsgraden går i linje med övriga småhus-
områden i staden.

Grönstruktur/Naturmiljö
Öster om bostadsområdena finns ett grönt 
huvudstråk som löper längs med E4 och ansluter 
söderut mot Nöbbele. Huvudstråket Nylund 
förgrenas vid Vråenvägen där det ena benet föl-
jer Krycklebäcken, och det andra följer Julias väg. 
Utmed områdets södra gräns finns en av stadens 
gröna kilar, Vråenkilen, som via Vråenstråket leder 
grönstrukturen in mot Vråenparken. Andelen grön-
struktur i området är generellt hög med exempelvis 
flera större grönytor och parker samt trädplanterade 
gator. Området har därav goda möjligheter att hante-
ra klimatförändringar såsom skyfall och värmeböljor. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms vara tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv, då området har mycket begränsade 
kulturhistoriska värden. Kring Törnskatevägen 
bedöms planmönstret och bebyggelsestrukturen som 
bevarandevärd.

I de delar som ligger längst upp i nordost finns 
grönytor insprängda bland och i anslutning till 
småhusbebyggelsen. Här har man sparat ut en 
fornlämningsmiljö som främst utgörs av 
stensättningar, varav en kallas Drabanterör. I övrigt 
finns ett mindre antal kulturhistoriska lämningar samt 
en möjlig fornlämning i områdets norra delar.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
I området föreligger goda gång- och cykel-
möjligheter. Stadsbusstrafik löper via Vråenvägen 
genom områdets södra delar.  

Nydalavägen är en av stadens huvudgator, och är 
dimensionerad för ett större trafikflöde än 
resterande vägar i området. Nydalavägen utgör 
områdets norra gräns. Öster om området löper 
E4 i nord-sydlig riktning och utgör 

7
Nylundstråket

Nöbbelestråket
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områdets östra gräns. I väst löper Vråenvägen i 
nord-sydlig riktning och utgör områdets västra gräns. 
Det förekommer utöver Vråenvägen även två 
huvudgator genom området, Julias väg och 
Malmstensgatan. Den norra, Julias väg, är mycket 
bred och omfattar förutom själva körbanan, 
gång- och cykelväg, ett stråk med alléträd och 
gräsytor, och bebyggelsen tar vid först omkring 20 
meter från gatan.

Det förekommer två kopplingar över E4. 
Korslidsvägen är en viktig förbindelse för bland annat 
cykeltrafik från stadens omland i nordost men även 
för rekreativa syften. Kopplingen i Malmstensgatans 
förlängning förbinder staden med viss bebyggelse 
öster om E4 samt skogsområden.

Risker
Hälsorisk föreligger från trafikbuller från E4, 
Nydalavägen och Vråenvägen. 
Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och i de delar 
där bäcken berör utvecklingsområdet finns på flera 
ställen risk för översvämning. 
Det finns fastigheter inom området där det tidigare 

pågått verksamhet som skulle kunna innebära att 
fastigheten är behäftad med markförorening. För 
dessa områden/objekt finns det ett behov av 
inventering, undersökning och klassning. Bland 
annat finns en äldre soptipp nordväst om Nylunds 
förskola.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Områdets norra delar innefattas av ett av stadens 
utvecklingsstråk. Detta löper längs med Nydala-
vägen och föreslås hålla sig inom nuvarande 
tätortsutbredning. Längs med stråket kan viss 
förtätning om blandade bostäder ske. Täcknings-
graden är relativt låg i området då de flesta 
bostadshus har egen trädgård, varför vissa av de 
större grönytorna i området kan förtätas till viss del. 
Förtätningen ska vara mer småskalig och gå i linje 
med nuvarande exploateringsgrad. 

Huvudcykelstråk ska samförläggas med stadsbuss-
linjen utmed Julias väg samt följa Vråenvägen ned 
mot Växjövägen/Ringvägen.

Kopplingen mot Korslidsvägen är viktig och ska 
beaktas och utvecklas. Kopplingen mellan 
Nydalavägen och områdets nordöstra del kommer i 
och med den pågående utvecklingen/omvandlingen 
av området vara viktig att utveckla. 

På gränsen till utvecklingsområde 6, i mötet mellan 
fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröjningsyta för att 
avlasta Krycklebäcken. Likaså föreslås en yta för 
fördröjning mellan Nydalavägen och Ugglegatan. 

Bostadshus vid Malmstensgatan i delområdet Amerika.
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Området är stort till ytan, beläget i stadens 
sydöstra delar och består bland annat av 
bostadsområdena Vråen och Rörstorp. 
Området är blandat, med såväl bostäder som 
verksamheter. Järnvägen löper genom 
området, och Rörstorps station utgör en 
potentiell nod. Norr om stationen finns idag 
verksamheter, medan det söder om järnvägen 
i stora delar är obebyggt.

8. Vråen och Rörstorp

UTVECKLINGSOMRÅDEN

8

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Bebyggelsen i området Vråen består främst av 
lamellhus i rader samt viss radhusbebyggelse. En 
stor andel av bostäderna är hyres- och bostads-
rätter i flerbostadshus. Bebyggelsen i Rörstorp är 
mer blandad, där de centrala delarna består av mer 
storskalig bebyggelse om lamell- och skivhus men 
även i delar av småhusbebyggelse. 

Längs Malmövägen och järnvägen finns 
verksamhetsområde och handelsområde i storskalig, 
låg bebyggelse. Söder om järnvägen finns ett fåtal 
verksamheter, bland annat biltvätt och drivmedels-
station och en större industrietablering. I området 
finns två grundskolor, och Finnvedens gymnasium 
har lokaler i området. Vråens centrum inhyser idag 
apotek, vårdcentral och folktandvård. Biblioteket som 
legat i området är idag nedlagt. Exploateringsgraden 
är i stora drag relativt låg i området, medan täck-
ningsgraden är lägre i områden med bostäder, och 
högre i områden med verksamheter.

Grönstruktur/Naturmiljö
I området finns flera större ytor grönstruktur bland 
annat i form av bostadsgårdar. Utmed E4 finns ett 
grönstråk i nord-sydlig riktning mellan bebyggelse 
och vägområde som utgör en buffert och skyddszon 
men som även har rekreativa värden. Stråket binder 
samman Nylund i norr och Rörstorp i söder samt i 
förlängningen söderut mot Nöbbele.

Ytterligare två gröna huvudstråk föreligger inom 
området, Vråenstråket och Nöbbelestråket. Dessa 
strålar samman i Vråenparken som utgör en större 
och betydelsefull grönyta. Parken ska gestaltas om 
och bland annat få funktionen av omhändertagande 

552



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

21

och fördröjning av dagvatten. 

Söder om järnvägen finns jordbruksmark (åkermark) 
med bedömda höga värden. Åkermarken är 
kommunalägd och i delar planlagd för industri-
ändamål. Utmed Lagan finns ett av stadens kolo-
nistugeområden, Åkroken. På den före detta tomten 
för reningsverk förekommer även en del ruderad 
naturmark. 

Flera stråk för skyfallshantering finns i området. En 
fördröjningsyta finns norr om Vallmovägen. En 
lågpunktsyta finns mellan Nyponvägen och 
Expovägen. 
 
Kulturhistorisk miljö
Rörstorp präglas av den intensiva exploatering och 
storskaliga bebyggelse som skedde under 
1960-talet. Flerbostadsområdet karaktäriseras av 
tidstypiska längor placerade i byggnadskomplex, 
samt gult tegel som fasadmaterial. Småhus-
områdena karaktäriseras av bostadshus främst i 
gult tegel. Området bedöms som tåligt, då det har 
begränsade kulturhistoriska värden både vad gäller 
planmönster och bebyggelse.

Bebyggelsen i Vråen är exempel på snabb 
stadsdelsutveckling under 1970-talet. Mariakyrkan 
samt ett antal kvarter utgör betydelsefulla karaktärs-
drag i området. Delar av området Vråen bedöms 
som hänsyn/uppmärksamhetsområde, då området 
innefattar kvarter (Vråens centrum, Hammaren, 
Malmen samt Svartkråkevägen) med bebyggelse-
mönster och planstrukturer som bör bevaras i sin 
helhet. Området Vråen i övrigt bedöms generellt sett 
vara tåligt. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Två stadsbusslinjer löper genom området. Stora 
delar av området har nära tillgång till kollektivtrafik, 
men då bussträckorna är långa blir restiderna mindre 
attraktiva. Regionbuss 202 löper längs med 
Malmövägen och knyter området till Bredasten och 
stadskärnan samt vidare mot sjukhuset och 
Gislaved. 

Flera större cykelstråk löper genom området. 
Cykelstråket längs med Malmövägen löper ner till 
Bredasten. Sett till antalet gång- och cykelvägar är 
området väl integrerat, och dess centrala delar har 
flest GC-korsningar i hela staden, vilket innebär att 
det idag finns goda möjligheter att röra sig till fots 
och med cykel i stora delar av området. 

Två huvudtrafikleder tangerar området. Öster om 
området löper väg E4, och utgör områdets östra 
gräns. Väg 27 utgör områdets södra gräns. Även 
inom området löper ett antal större vägar: 
Lagastigen, Malmövägen och Växjövägen. I norr 
utgör Malmstensgatan områdets gräns.

I södra delen av området finns Rörstorps station som 
ger området regional tillgänglighet mot bland annat 
Växjö och Jönköping. Kust- till kustbanan löper 
genom områdets södra del i öst-västlig riktning. 

Risker
Det stora antalet större vägar såväl inom som i direkt 
anslutning till området, samt järnvägen, innebär att 
det för stora delar av området föreligger en hälsorisk 
för trafikbuller. 
E4, väg 27 och på Kust till kustbanan är farligt 
gods-leder. 

Mariakyrkan vid Vråens centrum.
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Vägarna och järnvägen inom området innebär viss 
barriäreffekt som kan inverka negativt på områdets 
integrerande möjligheter. 
De miljöfarliga verksamheter som finns inom 
området förekommer fram för allt utmed Malmö-
vägen och Expovägen. Dessa kan utgöra en risk. I 
området förekommer flera anmälnings- och 
tillståndspliktiga C-klassade verksamheter. Utöver 
dessa finns även verksamheter vars verksamhet ger 
upphov till så liten miljöpåverkan att den inte kräver 
tillstånd eller anmälan. 
Utmed Malmövägen och Expovägen finns tre 
fastigheter med riskobjekt i riskklass 2, för mark-
förorening. Utöver dessa finns även ett objekt i 
riskklass 2 för markförorening bland bostads-
bebyggelse i Vråen, på Tättingvägen. Dessa är 
prioriterade för vidare utredning. Utmed vägarna och 
med en viss koncentration till fastigheterna söder om 
Växjörondellen finns även många fastigheter med 
oklassade markföroreningar. Dessa kan ha 
betydelse vid utveckling inom området och kräva 
vidare utredning. För flera föroreningar finns ökad 
risk för att dessa ska röra på sig vid ändrade mark-
förhållande till följd av klimatförändringar. 
Vråen/Rörstorp är ett av stadens mer känsliga 
områden för översvämning till följd av skyfall vilket 
kommer behöva beaktas i vidare planering. 
För de sydvästliga delarna av området som tangerar 
Lagan föreligger en risk för översvämning vid höga 
flöden, 50-årsflöde. 
De sydvästliga delarna av området är beläget på 
silt, kohesionsjordart, som innebär en ökad riska för 
skred och ras. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Koloniområdet i områdets västra del har i detaljplan 

pekats ut som etapp 1 av 2, där etapp 2 är beläget 
öster om etapp 1. Planområdet är beläget 100-200 
meter från Malmövägen.
I sydväst, väster om Malmövägen, föreligger 
riksintresset Lagan nedströms Hörledammen. De 
delar av området som berörs av riksintresset har 
bedömda måttliga skyddsvärden avseende 
isavsmältningens erosion och ackumulation. 

Delar av området omfattas av strandskyddat område 
från Lagan. 

Rörstorps station är av riksintresse, likaså Kust- till 
kustbanan.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
I utvecklingsområdets södra del, söder om 
järnvägen, föreslås stadens nya stadsdel 
lokaliseras. Stadsdelen föreslås lokaliseras till före 
detta tomten för reningsverket, samt väster om 
Malmövägen på jordbruksmark. Utbyggnaden kan 
både omfatta en ny grundskola och utgöra platsen 
för stadens nya idrottsområde för inomhussport samt 
platsen för pendlingsparkeringshus. Omvandling och 
utveckling sker norr om och kring Rörstorps station, 
med blandad stadsbebyggelse kring 
stationen. Rörstorps station blir en nod för byten 
mellan trafikslag. Skyttel på järnvägen kan koppla 
samman Rörstorp med Värnamo station och i en 
utblick även med eventuell framtida järnvägsstation.

Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom stora 
delar av området. Här sker förtätning och 
omvandling i hög grad. Stråket löper längs med 
Växjövägen och sedan söderut mot Rörstorps station 
längs med Smultronvägen. Exposkolan föreslås 

Bostadsgård i Rörstorp
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kompletteras med ytterligare en grundskola. 
Långsiktig omvandling föreslås väster om Malmö-
vägen mot mer bostadsbebyggelse och för blandad 
bebyggelse lämpade verksamheter. 

Vråenparken föreslås utgöra en grön nod och ett nytt 
grönt huvudstråk föreslås knyta samman noden med 
stadens centrum och västra stadsdelar. Den 
grönstruktur som föreligger mellan E4 och 
bebyggelse föreslås utvecklas och även omfatta ny 
stadsdel söder om järnvägen. 

Malmövägen föreslås i och med utvecklingen inom 
området att mer utvecklas som en stadsgata. 
Trafiken på Malmövägen kan samtidigt förväntas öka 
varvid behovet av utvecklingen av hållbara 

resealternativ ökar. Kopplingar för gång- och 
cykeltrafik föreslås bland annat utvecklas i syfte att 
förbättra tillgängligheten mellan stadens östra och 
västra såväl som nordliga och sydliga stadsdelar.

Området är i stora delar känsligt för händelse av 
skyfall varvid föreslagna och befintliga stråk för 
skyfallsavdelning måste beaktas vid all utveckling 
inom området. I Vråenparken finns en planerad 
fördröjningsyta.

Utmed Lagan- Laganstråket- ska skyddsvärda träd 
beaktas särskilt i syfte att knyta samman denna bio-
top i Apladalen med Osuddens biotoper av skydds-
värda träd. 

Vy över föreslagen ny stadsdel vid Rörstorps station.
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Apladalen-området sträcker sig från stadens 
mest centrala delar till Vidöstern i söder. 
Norr om Vidöstern meandrar Lagan igenom 
frilufts-, jordbruks- och naturmark. Norr om 
järnvägen finns hembygdsparken Apladalen. 
Längst söder ut finns Vidöstern och Osudden. 

9. Apladalen

NULÄGE
Bebyggelse/exploateringsgrad
I parken Apladalen i områdets norra del finns ett 
mindre antal äldre trähus. I söder vid Osudden finns 
båtplatser och båtbrygga. 
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Grönstruktur/Naturmiljö
Lagan med strandområde utgör ryggraden i stadens 
grönstruktur och Laganstråket är därmed bland de 
viktigaste gröna huvudstråken i stadens nätverk av 
grönstruktur. 

Nästan hela området utgörs av naturmiljö och 
jordbruksmark. I Lagan-stråket finns goda möjlig-
heter till friluftsliv. Längs Vidösterns norra kust finns 
Osudden, en stadsnära badplats. 
Jordbruksmark med bedömda höga och mycket 
höga brukningsvärden finns framförallt i områdets 
södra delar. Brukningsvärdet påverkas negativt i de 
delar som bostadsområden tangerar marken. Även 
väg 27 inverkar negativt på brukningsvärdet då 
vägen skärmar av delar av jordbruksmarken och 
påverkar arronderingen. Betesmark inom området 
bedöms ha stora rekreativa värden då många väljer 
att vistas och promenera i området.

Krycklebäcken i områdets norra delar är ett viktigt 
skyfallsstråk likaså de två stråk som leder till Lagan 
norr om koloniområdet. 

Ett skyfallsavledningsdike löper i nordlig-sydlig 
riktning väster om Lagan. 

Kulturhistorisk miljö
Hembygdsparken Apladalen har betydande 
kulturhistoriska värden och även rekreations-
värden. Områdets geografiska läge i närheten av 
motsvarande fornlämningsrika lägen runt Vidöstern 
innebär att det kan förekomma förhistoriska 
boplatser under marknivån. Eventuella 
exploateringar kommer sannolikt innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
erfordras.

9
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Den södra delen av området har med sin agrara 
prägel på det öppna och sammanhängande 
odlingslandskapet i anslutning ned mot Vidöstern 
både stora kulturmiljövärden och upplevelsevärden.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
De gång- och cykelmöjligheter som finns i Apladalen 
har förutom rekreativa värden även en viktig funktion 
som koppling mellan de östra och västra 
stadsdelarna. Längs med Lagan ner till Osudden 
finns flera gång- och cykelvägar.

Väg 27 och järnvägen, kust- till kustbanan, löper 
genom området. Gång- och cykeltunnlar minskar 
järnvägens och vägarnas barriäreffekter. 

I parken Apladalens sydöstra del förekommer en 
möjlig framtida dricksvattentäkt. Dricksvattentäkten 
utgör en före detta vattentäkt som tidigare har lagts 
ner på grund av förorening men där förutsättningarna 
kan ha ändrats. 

Risker
Då både väg 27 och järnväg löper genom området 
föreligger risk för trafikbuller.
Översvämningsrisk föreligger vid höga flöden i 
Lagan för stora delar av området. 
Risk för ras, skred och erosion föreligger för delar av 
området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen berör 
hela utvecklingsområdet. I de delar som området 
berör har riksintresset bedömt högt skyddsvärde och 
den geologiska process som värdet avser är 

ackumulation (deltabildning). I området förekommer 
flera skyddsvärda erosionsfåror. 

Stora delar av området omfattas av strandskyddat 
område från Lagan.  

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Exploatering inom området ska utifrån natur-, 
rekreations- och kulturhistoriska värden undvikas. 
Det är av vikt att kulturlandskapets värden i området 
bevaras och att landskapsbilden bibehålls. 
Friluftsområdet längs med Lagan stärks och 
utvecklas avseende allmänhetens tillgänglighet till 
området. 

Utvecklingsområdets läge mellan stadens östra och 
västra stadsdelar och den utveckling som 
planförslaget redogör för innebär att området ska 
utvecklas med bättre öst-västliga kopplingar för 
gång- och cykeltrafik. Två huvudcykelstråk föreslås 
löpa i öst-västlig riktning genom området. Broar 
över Lagan bör i detta syfte tillkomma på strategiska 
platser. 

Exploateringar av det till stora delar opåverkade 
agrara kulturlandskapet med stora samman-
hängande öppna ytor av hagmark och åkermark 
bör generellt undvikas. Öster om området och norr 
om väg 27 i det intilliggande utvecklingsområde 8 
föreslås bebyggelse i samband med att ny stadsdel 
växer fram. Denna utveckling kan komma att 
påverka utvecklingsområdet i delar och delvis 
innebära att åker- och betesmark tas i anspråk.  

Utmed Lagan- Laganstråket- ska skyddsvärda träd 
beaktas särskilt i syfte att knyta samman denna bio-
top i Apladalen med Osuddens biotoper av skydds-
värda träd. 
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Utvecklingsområdet är beläget i stadens södra 
del, öster och norr om sjukhuset. Området 
definieras i hög grad av småhusbebyggelse, 
med det öppna jordbruksmarklandskapet i 
söder och i Lagandalen. Området ligger nära 
såväl sjukhus som skola.

10. Egnahemsområdet
och Mossle

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
I området finns främst tät småhus- och radhus-
bebyggelse på små tomter. Utefter Götavägens mer 
nordliga delar förekommer flerfamiljsbostäder och 
även en del verksamheter. I de allra nordligaste 
delarna ingår området i den handels- och servicenod 
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som finns utpekad i utvecklingsområde 2. Områdets 
norra delar har en något högre exploateringsgrad 
med bland annat flerfamiljshus med 2-6 lägenheter. 
Även radhusområdet Mosslelund har en relativt hög 
exploateringsgrad. Områdets södra delar är mer 
glest bebyggda, med nästan enbart friliggande 
villabebyggelse. Täckningsgraden är relativt låg i 
hela området.

Det så kallade Egnahemsområdet från 1930-40-talen 
utmärker sig inom området med sin småhus-
bebyggelse samt mindre flerfamiljshus med 
genomgående gator i tydligt rutnätsystem.

I anslutning till järnvägen samt längs Halmstads-
vägen finns ett visst antal verksamheter. 

Grönstruktur/Naturmiljö/Klimatanpassning
Från Mossleplatåns storskaliga jordbrukslandskap i 
söder leder en av stadens gröna kilar naturmiljön in i 
området via Mossle-grönstråket. Grönstråket och de 
grönytor som föreligger utefter järnvägen sträcker sig 
fram till Pustakulle. I grönstråkets norra delar 
förekommer en del svaga kopplingar. Andelen 
grönstruktur är relativt liten i områdets norra delar 
medan de södra delarna är väl försedda 
med grönyta. I områdets sydöstra delar mot 
Lagandalen finns en del jordbruksmark med höga till 
mycket höga brukningsvärden som dock 
påverkas av närhet till bostadsbebyggelse samt väg 
27:s inverkan på arronderingen.  

Området är beläget i en sluttning ned mot Lagan-
dagen där bebyggelsen väster om Götavägen är 
högre belägen än den väster om vägen. I delar är 
höjdskillnaderna betydande.  

Två skyfallsavledningsstråk löper genom området i 
östlig-västlig riktning i områdets södra del. Ett
 skyfallsavledningsstråk löper längs med Västbo-
vägens östra delar, fram till Backegårdsgatan. 

Mosslestråket
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Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i stora delar som hänsyn/uppmärk-
samhetsområde. Hänsyn i områdets norra delar bör 
tas till struktur, plan och skala på bebyggelsen. Här 
finns ett antal enskilda byggnader med kulturhisto-
riskt värde. Klevaliden kräver särskild hänsyn för att 
bevara dess kulturhistoriska värden.

I områdets sydvästra delar, mellan järnvägen och 
Götavägen bör hänsyn tas till struktur och skala, 
vid sidan om arkitektoniska värden. Området är ett 
exempel på bebyggelse under 1960- och 1970-
talen, och uppfördes i samband med etableringen av 
det i väst angränsande storskaliga sjukhusområdet. I 
söder finns Mosslelunds gravfält, ett viktigt 
fornlämningsområde. Fornlämningsområdet bör ha 
ett förhållandevis stort skyddsområde.

I områdets sydöstra delar, kring Mosslevägen, finns 
främst bebyggelse från 1920-talet och framåt. 
Bebyggelsens volym och struktur beaktas.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Två järnvägar, Kust- till kustbanan och HNJ-banan, 
löper genom området och utgör barriärer. Området 
kopplas till stadens GC-nät och centrum framförallt 
via Götavägen och undergången vid Viadukten. I 
huvudsak finns tre GC kopplingar i öst-västlig 
riktning som kopplar området till Karlsdal och 
Apladalen: södra övergången och längre söderut vid 
Uddebovägen/Baldersgatan samt under järnvägen 
utefter norra sidan av väg 27. Det finns även en GC-
koppling över väg 27 vid trafikplats Mossle. Denna 
koppling kopplar området söderut mot Helmershus 
och Åminne.

Götavägen utgör områdets huvudsakliga sydvästra 
gräns och är en av stadens huvudgator med 
anslutning till statligt vägnät söderifrån. Väg 27 utgör 
områdets södra gräns.

Två busslinjer går genom området längs med 
Götavägen: stadsbusslinje 51 och regionbusslinje 
202. Regionbusslinjen utgör en koppling till sjukhuset 

samt Bredaryd och Gislaved. Stadsbusslinjen löper i 
en slinga runt större delen av västra Värnamo stad, 
och knyter området till tågstationen.   

Risker
Det föreligger viss översvämningsrisk från Lagan i 
områdets östra delar.
Grundförutsättningarna för de södra delarna av 
området i Lagandalen är dåliga med risk för skred 
och ras. 
Det finns en fastighet med en kemtvättinrättning 
inom området med riskobjekt i riskklass 2, för 
markförorening. Denna är prioriterad för vidare 
utredning. Utmed järnvägen finns även flera 
oklassade markföroreningar som kan komma att ha 
betydelse vid utveckling inom området och kräver 
vidare utredning. 
Värnamo sjukhus, sydväst om området, är en 
miljöfarlig verksamhet som kan utgöra en säkerhets-
risk som kan påverka området. 
Trafikbuller från väg 27, järnvägen och Götavägen 
utgör en hälsorisk i området. Även Halmstadsvägen i 
norr kan innebära visst buller i närområdet. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
Utefter Lagandalen i områdets sydöstra delar 
föreligger riksintresset Lagan nedströms 
Hörledammen. I de delar som utvecklingsområdet 
berörs av riksintresset är det bedömda skyddsvärdet 
måttligt. Den geologiska process som skyddsvär-
det är baserat på är isavsmältningens erosion och 
ackumulation. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Det nord-sydgående utvecklingsstråket samt 
utvecklingsstråket längs med Halmstadsvägen löper 
genom området. Förtätning sker längs med 
utvecklingsstråken utifrån närområdets förutsätt-
ningar. Exploateringsgraden vid förtätning bör vara 
högre än nuvarande bebyggelse. 

Längs med Halmstadsvägen i områdets norra delar 

Bostadshus på Bondegatan i Egnahemsområdet. 
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sker högre grad av utveckling. Området ska ha 
funktion som bebyggelsenod i de västra 
stadsdelarna, och ges därmed en högre 
exploateringsgrad. 

Huvudcykelstråk föreslås löpa längs med 
Götavägen, Halmstadsvägen och Uddebovägen.

Området får förstärkta GC-kopplingar över 
järnvägen, för att minska dess barriäreffekt. 

Kopplingen från Götavägen mot ny bebyggelse 
söder om sjukhuset förstärks. Den existerande 
kopplingen över väg 27 bör beaktas. Genom nya 
GC-broar över Lagan i närliggande område 
kopplas området bättre till föreslagen stadsdel kring 
Rörstorps station. 

En yta för fördröjning av skyfall föreslås i parken 
mellan Västbovägen och järnvägen, samt ett 
avledningsstråk som knyter samman avlednings-
stråket på Västbovägen med den föreslagna 
fördröjningsytan. 
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Utvecklingsområdet Sjukhuset finns i stadens 
sydvästra del. Området definieras framför allt 
av Värnamo sjukhus, ett av Sveriges största 
länsdelssjukhus och Värnamo stads största 
arbetsplats med cirka 1300 anställda. Området 
är ur ett socioekonomiskt perspektiv något 
svagare än många andra utvecklingsområden 
i staden. I områdets södra delar, söder om 
sjukhuset, finns ett större planlagt 
bostadsområde. 

11. Sjukhuset

11

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
I områdets norra delar finns framförallt flerbostads-
hus som delvis har byggts i enlighet med 70-talets 
miljonprogramsprinciper med ett för Värnamo högt 
antal våningar, framförallt närmst Götavägen. I 
området finns även ett större område med radhus. 
Vid ett genomförande av det planlagda bostads-
området söder om sjukhuset kommer cirka 250 
bostäder tillkomma med blandad bostads-
bebyggelse, förskola och en vårdcentral. Det nya 
bostadsområdet kommer genom ett mer 
diversifierat bostadsutbud innebära att området blir 
mindre homogent. 

I norr finns en grundskola, Mossleskolan, och två 
förskolor. Diverse omsorgs- och vårdverksamheter 
förekommer i området såsom familjecentral och ett 
hem för missbruksvård. Det finns även en 
dagligvaruhandelsbutik.

Exploateringsgraden i områdets norra del går i linje 
med stadens övriga rena flerbostadsområden, 
medan andelen friyta är hög. 

Sjukhuset och tillhörande parkeringar tar upp stor del 
av området. Sjukhuset planerar att vid behov utöka 
sin verksamhet framförallt västerut. 

Grönstruktur/Naturmiljö/Klimatanpassning
Regionen har invid sjukhuset ett natur- och 
parkområde. I övrigt förekommer inga allmänna 
parkområden i området. De väl tilltagna bostads-
gårdarna i områdets norra delar utgör viktig 
grönstruktur.

I områdets västra del i höjd med sjukhusets 
naturområde finns en lågpunkt som idag är en 
mindre våtmark. Mellan Sjukhusområdet och 
Hornaryds verksamhetsområde finns ett grönstråk, 
Sörsjöstråket, som kopplar samman Sörsjökilen med 
Silkesvägen. Längs med Doktorsgatans östra del 
finns ett  skyfallsavledningsstråk. 

Sörsjöstråket
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Sammantaget förekommer en relativt stor andel 
grönyta inom området som gör det väl rustat för 
klimatförändringar. Dock utgör själva sjukhus-
bebyggelsen med hårdgjorda kringliggande ytor en 
av stadens potentiella värmeöar som under 
värmeböljor riskerar att bli ohälsosamt. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyn/uppmärksam-
hetsområde, knutet till struktur och skala, vid sidan 
om arkitektoniska värden. Områdets storskaliga 
flerbostadsbebyggelse samt sjukhus- och 
institutionsbebyggelse, uppfört under 1960- och 
1970-tal, är ett exempel på områdesbebyggelse 
under denna tid. Bebyggelsen skedde i samband 
med den småskaliga villabebyggelsen öster om 
Götavägen i utvecklingsområde 10.

I områdets södra delar finns flera boplatser 
registrerade i Fornminnesregistret. I samband med 
ny detaljplan söder om sjukhuset har flera blivit 
utgrävda. Huruvida alla registrerade objekt har blivit 
bortgrävda är osäkert. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Området trafikeras idag av stadsbusstrafik utefter 
Götavägen med sjukhuset som huvudsaklig 
målpunkt. Cykelvägar knyter samman staden med 
sjukhusområdet och det norra bostadsområdet, både 
österifrån och västerifrån. 

Väg 27 utgör områdets södra gräns. Götavägen, en 
av Värnamo stads huvudgator, löper genom området 
i nord-sydlig riktning och kopplar an till statligt vägnät 
söderifrån, och utgör områdets östra gräns. 

Risker
Seveso-anläggningen väster om området utgör 
en säkerhetsrisk. Sevesoanläggningen innebär en 
risk för befintlig och ny bebyggelse inom området. 
Skyddsavstånd till anläggningen behöver beaktas. 
Sjukhuset är en tillståndspliktig, B-klassad, miljöfarlig 
verksamhet, och utgör i sig en säkerhetsrisk inom 
området. 

Inom området finns en trafikbullerproblematik från 
väg 27 samt även i viss mån från Götavägen. 
Väg 27 är även en farligt gods-led.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Väg 27 är av riksintresse och har ett utökat 
byggnadsfritt avstånd om 50 meter.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Götavägen utgör i dess norra delar ett av stadens 
strategiska utvecklings- och förtätningsstråk i 
sydlig riktning. I höjd med sjukhuset, på Doktors-
gatan, viker stråket av västerut för att avslutas på 
andra sidan om sjukhusområdet. Förtätning och ny 
bebyggelse inom utvecklingsområdet bör bidra till 
en mer sammankopplad och blandad bebyggelse i 
området med hänsyn till sjukhusets framtida 
expansionsmöjligheter. Förtätning föreslås på delar 
av parkeringsplatserna norr om sjukhuset.  

Förtätning i och vid kvarteret Doktorn föreslås ske i 
syfte att skapa en blandning av upplåtelseformer och 
bostadstyper och därmed göra området mer 
heterogent. Förtätningen bör ske varsamt för att 
minimera risker för hyreshöjningar och gentrifiering. 
Den höga andelen friyta i kvarteret Doktorn innebär 
att möjligheter till förtätning finns, men andelen friyta 
ska även framgent vara hög. 

I samband med att det närliggande utvecklings-
området Silkesvägen (område 12) omvandlas till 
blandad bebyggelse med bostäder och service finns 
även potential till förtätning av utvecklingsområdets 
nordvästra del med blandad bostadsbebyggelse. I 
samband med omvandling av Silkesvägen ska 
kopplingen mellan sjukhusområdet och Silkes-
vägen stärkas. Generellt ska goda kopplingar mellan 
områdets norra bostadsområden och ny bebyggelse 
söder om sjukhuset beaktas vid planering och 
byggnation inom området. 
Utöver att genom förtätning och genom förbättrade 
kopplingar verka för mer integrerade bostads-

Värnamo sjukhus, uppfört under tidigt 1970-tal.
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områden ska möjligheten att utveckla mötesplatser 
beaktas inom området. 

Huvudcykelstråk föreslås längs med 
Götavägen samt Doktorsgatan som i dess förlänging 
knyter samman doktorsområdet med Silkesvägen. 
Huvudcykelstråket utmed Götavägen kopplar sam-
man ny bebyggelse söder om sjukhuset med sta-
den. Vidare föreslås ett huvudcykelstråk i öst-västlig 
riktning koppla området till stadens västra delar 
samt mot Apladalen och ny föreslagen bebyggelse i 
stadens östra delar. 

Två fördröjningsytor för skyfallshantering föreslås 
norr och söder om Doktorsgatan invid Götavägen 
för att avlasta Doktorsgatan. Mellan fördröjnings-
ytorna föreslås en kulvert. Vidare föreslås skyfalls-
stråkskopplingar mellan föreslagna ytor och existe-
rande skyfallsstråk. 
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Området är ett centralt beläget verksamhets-
område utmed Silkesvägens nordostliga delar. 
Området ligger mellan flerbostadsområde i 
söder och  småhusbebyggelse i öster och 
väster.

12. Silkesvägen

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Området består av verksamheter i stora, låga 
byggnader. I området finns såväl mer besöks-
intensiva verksamheter som verkstäder och logistik. 
Exploateringstalet är lågt, medan täckningsgraden 

12

i området är relativt hög jämfört med stadens andra 
verksamhetsområden. 

Det finns idag inga bostäder i området, men 
verksamheterna ligger på flera håll dikt an bostäder i 
angränsande områden. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Det förekommer generellt lite grönstruktur i området 
med undantag för framför allt områdets östra del. Då 
en stor del av den icke-bebyggda ytan är hårdgjord 
är området mindre rustat för att hantera skyfall, ökad 
nederbörd och värmeböljor. Utvecklingsområdet är 
en av stadens potentiella värmeöar som under 
värmeböljor riskerar att bli ohälsosamt. 

Ett grönt huvudstråk, Sörsjöstråket, kopplar 
området söderifrån till ny planerad bebyggelse söder 
om sjukhuset, sjukhusets park- och naturområde 
samt naturmiljön söder om väg 27.  

Längs med Sörsjöstråket finns ett stråk för 
skyfallsavledning. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyn/uppmärksam-
hetsområde, på grund av den småskaliga 
industrimiljön längst österut i området. Den bitvis 
sömlösa gränsen mellan bostadsområde och 
industriområde i öster bör beaktas. I övrigt bedöms 
området vara förhållandevis tåligt, framförallt i de 
delar som vetter mot Hornaryds södra industri-
område. 

Det finns inga fornlämningar i området. 

Sörsjöstråket
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Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Infrastruktur för gång och cykel finns - via sjukhus-
området och Halmstadsvägen finns möjligheter att ta 
sig till stadens östra sida.

Halmstadsvägen utgör områdets norra gräns. 
Silkesvägen löper genom området. Idag går 
stadsbusstrafik samt regionbusstrafik på Silkes-
vägen, och kopplar området till sjukhuset och 
stadskärnan respektive Bredaryd och Gislaved. 

Risker
Miljöfarliga verksamheter inom området kan utgöra 
en risk, bland annat för bostäder i område 10 och 
3. I området förekommer flera anmälnings- och 
tillståndspliktiga C-klassade verksamheter samt en 
B-klassad verksamhet. Utmed Halmstadsvägen i 
norr finns två drivmedelsstationer vars verksamhet 
genererar farligt gods-trafik. Utöver dessa finns även 
verksamheter som ger upphov till så liten miljö-
påverkan att de inte kräver tillstånd eller anmälan. 
Det finns 5 fastigheter inom området med riskobjekt i 
riskklass 2, för markförorening. Dessa är prioriterade 
för vidare utredning. Området har dessutom flera 
oklassade markföroreningar som kan komma att ha 
betydelse vid utveckling inom området och kräver 
vidare utredning. 
Längs Halmstadsvägen i norr föreligger risk för 
trafikbuller. 
Halmstadsvägen har viss barriäreffekt mot område 3. 
 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Området omvandlas till blandad bebyggelse. 
Utvecklingen kommer stärka kopplingen mellan 
Doktorsområdet och bostadsområdet Hornaryd men 
även kopplingen söder ut till ny bebyggelse söder 
om sjukhuset. Den låga exploateringsgraden men 
höga täckningsgraden är inte yteffektiv, och talar för 
ett behov av omvandling snarare än förtätning. Vissa 
verksamheter kommer behöva utlokaliseras till 
externa lägen för att göra plats för blandad 
bebyggelse. Bostäder i blandad upplåtelseform 
föreslås tillsammans med handel, service och 
tjänster. Den omvandling som redan idag pågår i 
området ska stödjas. På kvarteret Skräddaren i 
områdets södra hörn föreligger en lämpad plats för 
ny grundskola. En grundskola i detta läge skulle 
bidra till att driva den önskade omvandlings-
processen i området. 

Två utvecklingsstråk löper genom området. Vid 
omvandling och utveckling blir området en nod samt 
en förlängning av stadens västra centrum. 

Genom området i väst-östlig riktning föreslås ett 
huvudcykelstråk tillkomma utmed Silkesvägen. 
Koppling till Sjukhusområdet samt till Halmstads-
vägen bör förstärkas. 

Det gröna huvudgrönstråket Sörsjöstråket löper 
genom området. Stråket är svagt i områdets nordliga 
delar, och likaså kopplingen till den gröna huvudno-
den Folkets park är svag. Stråket ska beaktas och 
förstärkas i dessa delar. I omvandlingsarbetet bör 
större andel grönstruktur tillskapas inom området för 
att klimatanpassa området avseende ökad risk för 
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skyfall samt ökad risk för perioder med värmebölja.

Delar av norra Silkesvägen samt Västbovägens 
östligaste del föreslås sänkas för att skapas en 
skyfallsled. Genom grönytan öster om Silkesvägen 
samt på Hantverkaregatans västra del föreslås 
förstärkning av befintligt lågstråk.
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Hornaryd, Vitarör och Sörsjö är sammantaget 
Värnamo stads största verksamhetsområde. 
Området är beläget i stadens västligaste del 
utmed väg 27. 

13. Hornaryd, Vitarör 
och Sörsjö

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Bebyggelsen om verksamhetslokaler är låg till 
antalet våningar, men stor till ytan, samt gles. 
Exploateringsgraden är låg, medan täckningsgraden 
är något högre. Inga bostäder finns i området. Utmed 
Lundbyvägen sker fortsatt utveckling  av 
verksamheter i området längs med väg 27. Vid 

trafikplats Sörsjö har Räddningstjänsten Värnamo 
sina lokaler. Verksamheterna utmed Silkesvägen i 
områdets östra del är belägna med en cirka 100 
meter zon med naturmark från det i norr 
angränsande bostadsområdet (område 3).

Grönstruktur/Naturmiljö/Klimatanpassning
Det finns väl tilltagna ytor grönstruktur insprängda 
bland verksamheterna. I övrigt är stora ytor i området 
hårdgjorda, vilket påverkar områdets möjligheter att 
hantera dagvatten, speciellt vid händelse av skyfall. 
Vidare innebär de öppna ytorna höga temperaturer 
under perioder med varmt väder. Stora delar av 
området faller därav inom en av stadens potentiella 
värmeöar. Det förekommer en del sanka partier och 
lågpunkter som bör beaktas. 

Ett av stadens gröna huvudstråk, Pålabobäcken, 
löper i nordlig-sydlig riktning genom områdets östra 
delar. Utmed utvecklingsområdets nordvästra delar, 
utmed Lundbyvägen, förekommer ett mindre 
vattendrag. Båda bäckar utgör skyfallstråk. Norr om 
utvecklingsområdet finns Alandsryds naturområde 
som är ett uppskattat naturområde för friluftsliv och 
som utgör en av stadens gröna kilar. 

Jordbruksmark finns i områdets västligaste delar 
med normalt brukningsvärde. Verksamheter ligger 
dikt an jordbruksmarken. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida bebyggelser som saknar betydande 
kulturhistoriska värden. I den mellersta delen och 
till viss del även den östra delen av området intill 13

Sörsjöstråket
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riksväg 27 samt längs med industriområdet saknas 
till stora delar värdefulla kulturmiljöer. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar kan 
bli aktuella vid eventuella framtida exploateringar 
som berör registrerade fornlämningar. Det gäller 
även för att klargöra den antikvariska statusen för de 
registrerade lämningar som kan utgöra gravar och 
i så fall då utgör fornlämningar. Inom området finns 
ett bevarat äldre kulturlandskap, äldre vägstruktur, 
agrart kulturlandskap samt äldre bebyggelsestruktur 
och bebyggelse. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Regionbusslinje 202 löper genom området längs 
med Silkesvägen. Linjen utgör koppling till järnvägs-
stationen och centrum samt till Bredaryd och 
Gislaved. 

En cykelväg går i öst-västlig riktning genom 
grönområdet vid kvarteret Golvläggaren. Vidare finns 
två cykelvägskopplingar över väg 27, vid trafikplats 
Sörsjö samt mellan Rörläggargatan och Speditörs-
vägen. 

Området ligger i nära relation till väg 27, samt 
Halmstadsvägen och Gröndalsleden. Verksamhets-
områdets läge innebär att gods inte behöver 
transporteras genom bostadsområden. 

Risker
Väg 27 är en farligt gods-led. Även på Gröndals-
leden transporteras en del farligt gods. 
Det finns en fastighet inom området med riskobjekt 
i riskklass 2, för markförorening som prioriteras för 
vidare utredning och åtgärd. Området har 
dessutom flera oklassade markföroreningar som 
behöver inventeras och klassas.
En Seveso-anläggning i området innebär att skydds-
avstånd behöver tas i beaktning vid exploatering i 
närområdet.
Miljöfarliga verksamheter inom området kan utgöra 
en risk, bland annat för bostäder i utvecklings-
område 3. I området förekommer flera anmälnings- 
och tillståndspliktiga C-klassade verksamheter och 
två B-klassade verksamheter. Utöver dessa finns 
även verksamheter vars verksamhet ger upphov till 
så liten miljöpåverkan att den inte kräver tillstånd 
eller anmälan. 
I öster är delar av området högriskområde för 
markradon.
Räddningstjänstens utryckningsvägar får inte 
påverkas negativt av utveckling inom området.

Industribebyggelse i Hornaryds verksamhetsområde

Vy över Sörsjö verksamhetsområde
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UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
För de delar av utvecklingsområdet belägna invid 
bostadsbebyggelse, områdets sydöstra delar, ska 
verksamheter som är särskilt störande för 
omgivningen långsiktigt flyttas till verksamhets-
område avsett för mer omgivningsstörande 
verksamheter. Vissa grönytor tas i anspråk för 
förtätning av verksamhetsområdet med en 
avvägning ur klimatanpassningsperspektiv. 

Vitarör verksamhetsområde byggs ut västerut utmed 
norra sidan av väg 27. Den del av Hornaryds 
verksamhetsområde som är belägen söder om väg 
27 byggs  ut västerut om trafikplats Sörsjön 
(utvecklingsområde 14).

Söder om väg 27 i Halmstadsvägens förlängning 
föreslås utveckling av Hornaryds verksamhets-
område för att längre söderut mer omfatta 
kompletterande småhusbebyggelse och 
omvandling av kolonihusområde (utvecklingsområde 
19). Utvecklingen av Hornaryds verksamhetsområde 
ska beakta den potential som planförslaget ser för 
bostadsutveckling kring Sörsjön. Utmed Halmstads-
vägen förekommer ett av stadens utvecklingstråk 
som också utgör en potentiell utbyggnadsriktning

Cykelväg mot Kärda och vidare utefter väg 27 
kommer att beröra utvecklingsområdet. Ett förslag 
är att cykelvägen förläggs till Lundbyvägen för att 
därefter ansluta och nyttja den kommunala VA- över-
förings-ledningen till Kärda som vägkropp. Eftersom 
förslaget kräver att kommunen skapar en under-  

alternativt övergång över väg 27 är detta osäkert. 
Cykelvägen ska vid dess färdigställande utgöra ett 
viktigt bycykelstråk som i förlängningen planeras 
koppla samman alla kommunens tätorter utefter väg 
27.

569



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

38

12

3

4

5

6 7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Stomsjö är ett  verksamhetsområde för ett 
mindre antal omgivningsstörande 
verksamheter. Området är beläget sydväst om 
nuvarande tätortsutbredning. 

14. Stomsjö

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
I området finns avfallsdeponi, återvinnings-
anläggning och reningsverk. Flera av områdets 
verksamheter är ytkrävande.

I områdets södra delar finns Stomsjöbanan, en 
motorbana. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Mellan verksamheterna finns väl tilltagna ytor 
naturmiljö som i huvudsak utgörs av skogsmark.
 
Viss jordbruksmark finns i området med normala och 
höga värden. Från Sörsjön strax öster om området 
finns ett mindre vattendrag, Björnbäcken, som i 
västlig riktning letar sig genom området och med 
flera förgreningar ansluter till sjön Gunnen som 
också är huvudsaklig recipient för utvecklings-
området. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande kultur-
historiska värden. Det finns dock flera fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar registrerade inom 
utvecklingsområdet, särskilt närmast söder om väg 
27. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
inte genomförts inom området. Mindre arkeologiska 
utredningar och förundersökningar kan bli aktuella 
vid eventuella exploateringar, särskilt söder om väg 
27, där flera kulturhistoriska lämningar finns 
registrerade.

14
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Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns. 

Kraftledningar löper genom områdets östra del i 
nord-sydlig riktning. 

Buss 202 trafikerar väg 27,  men har ingen hållplats 
i anknytning till området. Närmsta hållplats ligger på 
Silkesvägen, norr om områdets västligaste delar. 

Utmed Halmstadsvägen finns en cykelväg som vid 
trafikplatsen Sörsjö kopplar samman området till 
staden. Cykelleden Åminnerundan löper genom 
områdets västra delar i nord-sydlig riktning. 

Risker
Miljöfarliga verksamheter inom området kan utgöra 
en risk. Avfallsanläggningen i området är en 

anmälnings- och tillståndspliktig C-klassad 
verksamhet. Pålslunds reningsverk och Värnamo 
motorbana utgör andra riskobjekt inom området.
Området har flera oklassade markföroreningar som 
behöver inventeras och klassas. Stomsjö brandöv-
ningsplats utgör en av dessa. Två av föroreningarna 
är före detta deponier med den särskilda problematik 
som dessa innebär. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Nästan all mark i området är kommunägd. Alla 
verksamheter i området ligger på kommunägd mark. 
Den norra infartsvägen ligger på ej kommunägd 
mark. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Ett av stadens utvecklingsstråk utmed Halmstads-
vägen löper delvis genom områdets östra delar. 
Ingen bostadsbebyggelse sker i området men längre 
söderut   föreslås kompletterande småhus-
bebyggelse och omvandling av kolonihusområdet 
(utvecklingsområde 19). 

I de östra delarna föreslås utbyggnad av nuvarande 
verksamhetsområde söder om väg 27 för 
verksamheter som är något mindre miljöfarliga och 
omgivningsstörande (B- och C-klassade 
verksamheter). Utvecklingen av Hornaryds 
verksamhetsområde ska beakta den potential som 
planförslaget ser för  bostadsutveckling kring 
Sörsjön.

För områdets mer västliga lägen föreslås en 
komplettering av B- och A-klassade omgivnings-
störande verksamheter, bland annat verksamheter 

som omlokaliseras från mer centrala verksamhets-
områden. 

Söder om Sörsjömotet är en lämplig lokalisering för  
tankstation för förnybara drivmedel. 
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Borgen är ett större friluftsområde i de 
nordvästra delarna av Värnamo stad, 
beläget utanför nuvarande tätortsutbredning. 
De sydöstra delarna av området är av mer 
organiserad karaktär, medan de nordvästra 
delarna består av natur med höga värden för 
friluftsliv och fritid. 

15. Borgen

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
I områdets nordliga och östliga delar finns mindre 
samlingar av småhus- och jordbruksbebyggelse 
belägna längs mindre vägar i området.

Grönstruktur/Naturmiljö/Klimatanpassning
Området täcks i huvudsak av skogsbruksmark. Viss 
jordbruksmark med ur brukningsperspektiv bedömda 
normala värden finns i områdets nordliga delar.
I friluftsområdet finns elljusslingor, moutainbike-leder 
samt Alandsrydsbacken med mera.

Två av stadens gröna huvudstråk har sin början i 
området: Norregårdsstråket och Borgenstråket. 
Stråken förbinder stadens grönstruktur med 
omgivande naturmiljö och är speciellt viktiga då 
dessa förbinder staden med dess huvudsakliga 
friluftslivområde.  

Två skyfallsfördröjningsytor/dagvattendammar finns 
i områdets södra delar, längs med Gröndalsleden. 
Flera skyfallsstråk och diken finns inom området och 
ansluter till dammarna. 

Kulturhistorisk miljö
Området saknar till stora delar betydande kulturhis-
toriska värden. Tillgängligheten för friluftslivet med 
stigar ger dock en kulturhistorisk karaktär. Det gäller 
särskilt i de mer öppna delarna av marken i det 
agrara landskapet.

Det finns ett välbevarat äldre öppet kulturlandskap 
med odlingsmark och bebyggelsestruktur i inom ett 
mindre område i den norra delen och mellan 
bebyggelsen vid Gunnartorp och Gunnabäck. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Det går idag inga busslinjer till Borgen. Närmsta 
busslinje är Linje 51 och dess slinga genom västra 
staden. Området ansluts i huvudsak med två 
gång- och cykelbroar, vid Fräkenvägen samt en norr 
om Sveavägen. 

15

Gröndalsleden utgör områdets sydöstra gräns. 
Järnvägen avgränsar området i nordost. 

Kraftledningar löper genom området i 
sydväst-nordostlig riktning. 
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Risker
Sevesoanläggningen I Margretelund (Område 4) 
utgör en risk, och innebär att skyddsavstånd bör 
upprätthållas. 
Farligt gods transporteras på Gröndalsleden som 
även bidar till en viss bullerproblematik för området.
Det finns en oklassad markförorening inom området, 
en skjutbana. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
Större delen av marken ägs av kommunen.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Borgen med tillhörande naturområde ska även 
fortsättningsvis utgöra stadens huvudsakliga 
friluftsområde. I planering och exploatering ska 
hänsyn tas till friluftslivsintresset och Borgens 
potentiella utvecklingsbehov. Närliggande 
utvecklingsstråk och föreslagen utbyggnad av 
Ekenhaga bostadsområde får inte inskränka på 
Borgen och allmänhetens tillgänglighet till området. 

Koppling mot staden föreslås förbättras för att öka 
tillgängligheten till friluftsområdet. 
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Bredasten är ett verksamhetsområde i 
stadens sydöstra delar. Området är beläget 
öster om E4 och genom området löper väg 27 
samt järnvägen. Områdets södra och delar av 
de norra delarna är planerade för verksam-
hetsbebyggelse. 

16. Bredasten och 
Högalund

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Området består av verksamheter i till ytan 
storskalig bebyggelse. Exploateringsgraden är låg, 
medan täckningsgraden är hög. Delar av området är 
idag inte utbyggt eller under utbyggnad. 

I norr finns mer besöksintensiva verksamheter 
såsom restauranger och detaljhandel. Likaså är 
området norr om väg 27, Högalund, avsett för 
handel, industri och kontor. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Stora delar av ytan i anslutning till den bebyggda 
miljön är hårdgjord och utgör bland annat 
tillfartsvägar och parkeringsplatser. Den relativt stora 
andelen hårdgjord yta bidrar till att området i delar 
utgör en av stadens potentiella värmeöar som 
riskerar att bli en ohälsosam miljö under perioder 
med varmt väder.

I områdets södra samt norra delar finns 
naturmiljö i form av skogsmark och viss 
jordbruksmark. I öst-västlig riktning genom områdets 
södra verksamhetskluster rinner Ekebäcken som 
utgör ett grönt huvudstråk och förbinder området 
med Vidöstern. Det föreligger även tre stycken större 
dagvattendammar.

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida byggnader på kraftigt exploaterad mark och 
som saknar betydande kulturhistoriska värden. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
genomförts inom större delen av området. 
Fornlämningsläget är därför till stora delar utrett. 
Mindre arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar kan bli aktuellt vid eventuella 
exploateringar norr om järnvägen.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Regionbusslinje 202 löper via järnvägsstationen 
och stadskärnan ut mot Bredasten såväl som mot 

16
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Bredaryd och Gislaved. Utöver kopplingar för bil och 
buss knyts Bredasten samman med Rörstorp/Vråen 
(område 8) via en cykelväg och undergång under 
väg 27 och genom trafikplats södra. Området kan 
även nås från bycykelväg utmed Malmövägen via 
Skulptursvägen. 

Norr om Högalund förekommer två kopplingar under 
E4 inom området: en vid Norrskogsvägen och en 
gång- och cykelkoppling vid Smultronvägen. 

Väg 27 och E4 ramar in området i öster och väster 
och kust- till kustbanan avgränsar Högalund norrut. 
Söder om trafikplats Värnamo södra finns ytterligare 
två undergångar som kopplar samman området med 
nuvarande tätortsutbredning.

Risker
Trafikbuller från E4, Väg 27 och järnväg utgör en 
hälsorisk inom området.
Farligt gods körs på Väg 27, E4 och järnväg, vilket 
innebär en risk framför allt när transporten stannar i 
området.
Miljöfarliga verksamheter inom området kan utgöra 
en risk bland annat för den bebyggelse som är mer 
besöksintensiv. I området förekommer flera 
anmälnings- och tillståndspliktiga C-klassade 
verksamheter. Framförallt områdets södra delar är 
planerade för mer miljöfarliga verksamheter. 
Flera drivmedelsstationer förekommer i områdets 
norra delar, samt en mindre gasoltank. 
De stora, hårdgjorda ytorna innebär potentiellt sämre 
förutsättningar att hantera dagvatten och en ökad 
risk för höga temperaturer så kallade värmeöar. 
Inom området finns i samband med drivmedels-
stationerna oklassade markföroreningar. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
Väg 27, E4 och Kust-till kustbanan är riksintressen 
för kommunikation. För väg 27 och E4 råder ett utö-
kat byggnadsförbud om 50 meter. 

Regionnätsledning, Eons 50kV ska beaktas vid ex-
ploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Utbyggnad sker framförallt i enlighet med befintliga 
planer i områdets norra och södra delar. 

Stärkta kopplingar över järnväg och E4 innebär 
bättre tillgänglighet till området. I samband med den 
planerade nya järnvägen, samt Rörstorps station i 
närheten, ska området ha goda förutsättningar för 
hållbara resor och byten mellan trafikslag. I 
planförslagets utblick, i samband med att 
utvecklingen av ny järnvägsstation sker, kommer ny 
koppling över E4:an att krävas. Kopplingen föreslås 
lokaliseras i Växjövägens förlängning. Den 
kommer behöva vara farbar både för kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik och kommer innebära en 
stor insats varvid en långsiktig och strategisk 
planering är nödvändig. Stadsbusstrafik 
planeras löpa genom området längs med 
Växjövägens förlängning öster om E4 i samband 
med byggnation av ny station och kringliggande 
stadsdel öster om området.

Bycykelstråk mot närliggande samhället Bor föreslås 
tillkomma i samband med att Förbifart Bor byggs ut. 

Två grönstråk stärks och utvecklas i området: 
Ekebäcken-stråket i områdets södra delar, och i ett 

Nöbbelestråket
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Området är idag ett naturområde öster om 
nuvarande tätortsutbredning. Området är 
platsen för den planerade nya järnvägen samt 
Värnamos nya järnvägsstation. Järnvägen 
planeras löpa i nordlig-sydlig riktning och 
stationen planeras för i läget där kust- till 
kustbanan skär ny järnvägsbana.

17. Värnanäs

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Det finns idag ett mindre antal gårdar med jordbruks-
bebyggelse i området. I övrigt är området obebyggt. 

17

längre perspektiv, 2050, ett öst-västligt stråk i 
områdets norra delar som planeras att koppla 
samman utbyggnadsområden i stadens södra delar.

Utveckling som kräver utökad elmatning till områden 
kommer resultera i behov av att mark avsätts för ny 
station och att kontakt ska tas tidigt med konces-
sionsägaren i efterkommande lovgivning och plane-
ring. 

Bredasten utgör en lämplig lokalisering för  
tankstation för förnybara drivmedel. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Området består av naturmark, främst skog- och 
produktionsskog, men även viss jordbruksmark. I 
stora delar består området av sankmark. Väster om 
Högalund föreligger ett sankt parti med höga natur-
värden; sumpskog. Ekebäcken som berör området 
i de sydvästra delarna utgör ett grönt huvudstråk 
som i förlängningen binder samman området med 
Vidöstern.

Kulturhistorisk miljö
Till stora delar består området av skogsmark och 
sankmark som saknar kända kulturhistoriska värden. 
Inom dessa områden kan dock finnas kultur-
lämningar som inte är registrerade. Det gäller då 
främst skogliga lämningar som kolningsanläggningar 
och agrara lämningar som fossil åker och hägnader, 
stenmurar.

Den äldre vägsträckan längst med ”gamla 
Växjövägen” är välbevarad. Där finns flera forn-
lämningar i form av milstenar och vägstenar längs 
med vägsträckningen. Den äldre vägen utgjorde en 
viktig kommunikationsled och är en kulturmiljö som 
visar på en kontinuitet i det äldre kulturlandskapet. 
Det återstår ett äldre agrart kulturlandskap med 
odlingsmark vid bebyggelsen Hanalund samt Bygget 
i den nordvästra delen. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Cykelrundorna Näsuddenrundan, Nydalarundan och 
Drömmingerundan löper genom området, längs med 
vägen mot Ulås, norr om järnvägen. 
Kust till kust-järnvägsbanan passerar genom 
området. 

E4:an utgör områdets västra gräns och väg 27 utgör 
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i delar områdets västra gräns.

Risker
Det föreligger risk för trafikbuller från såväl 
existerande som kommande järnväg, samt från E4 
och väg 27. 
Två farligt gods leder - Kust till kust- banan och E4 - 
utgör en risk inom området.
Det föreligger en oklassad markförorening inom 
området, en slamdeponi på Nöbbele Mosse. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Större delen av området ligger på kommunägd mark.
 
Området berörs av flera riksintressen för 
kommunikation; E4, väg 27 och kust- till kustbanan.

Den planerade nya stambanan som är tänkt att 
passera kommunen, Europabanan från Jönköping till 
Helsingborg och Malmö och vidare mot Köpenhamn, 
är ett framtida riksintresse som kommunen i 
planeringen ska beakta. 

Svenska kraftnäts, sydvästlänken, stamnätförbindel-
se är lokaliserad inom området. Det rör sig om en 
markförlagd kabel som ska beaktas vid utveckling i 
området.

Regionnätsledning, Eons 50kV ska beaktas vid ex-
ploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom 
området, från Växjövägen till det kommande 
stationsläget. Staden föreslås i utblick 2050 växa 

med tät, blandad stad längs med utvecklingsstråket 
österut till och kring stationsläget. Detta sker i 
samband med eventuell utbyggnad av ny stambana 
och extern järnvägsstation. Utan beslut om 
anläggande av ny järnväg med station bör ingen 
samlad stadsutveckling ske i området öster om E4. 

Utmed E4 och norr om Kust- till kustbanan föreslås 
utveckling av verksamhetsområde. Området ska 
fungera som en skyddszon mellan väg, järnväg och 
ny blandad bebyggelse. Kommunen behöver beakta 
den kommande utvecklingen av ny blandad 
stadsbebyggelse kring ny järnvägsstation, och 
därmed bör verksamhetsområdet längs med E4 
planeras så att tillgängligheten till nytt område inte 
förhindras och så att en långsiktig omdaning av 
området till verksamheter som är mer förenliga med 
blandad bebyggelse är möjlig. 

Goda kopplingar till stadskärnan skapas med fokus 
på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den nya kopp-
lingen kommer behöva bli planskild vilket innebär 
en stor insats av kommunen varvid den bör beaktas 
långsiktigt. Kopplingar till Bredasten och Högalund 
samt Rörstorp och Vråen skapas likaså i syfte att 
integrera ny stadsdel. Stationen bör även ges goda 
regionala kopplingar mot vägnätet; E4 och väg 27.
Hänsyn bör tas till den i vidare planering. Möjligheten 
att nyttja järnvägsbanan för lokaltrafik bör 
undersökas.  

Ett öst-västligt huvudgrönstråk utvecklas i samband 
med bebyggelse som kopplar samman stadens östra 
och västra stadsutveckling. Vid stationen skapas en 
grön nod.

Nöbbelestråket
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Vid eventuell exploatering utmed f.d. Växjövägen 
och i närheten av Hanalund samt Bygget i den 
nordvästra delen bör stor hänsyn tagas till det äldre 
agrara kulturlandskapet. Eventuell ny bebyggelse på 
platsen bör anpassas till den befintliga äldre 
bebyggelsen.

Marken kring Furulund ska bevaras oexploaterat 
på grund av höga värden för rekreation, biologisk 
mångfald och kulturmiljö i form av öppet kulturland-
skap. Eventuella exploateringar av det återstående 
kulturlandskapet runt bebyggelsen Furulund bör 
undvikas och området ska ingå i stadens nuvarande 
grönstruktur. Området kommer i takt med utbyggnad 
österut ges ökad betydelse. 
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Området Helmershus är till omfattningen stort och 
är beläget söder om nuvarande tätortsutbredning, 
och löper längs med Vidösterns västra strand. 

18. Helmershus

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Strax söder om väg 27 och utmed Hångervägen, 
väg 558 och järnvägen finns ett band av bebyggelse, 
framförallt gårdsbebyggelse.   

Vid Helmershus och längre söderut vid Örtebro 
förekommer flera grupper av småhusbebyggelse 
som är planlagda. Utmed Vidösterns strand 
förekommer på ett flertal platser strandnära 

18

fritidsbebyggelse som i delar även är permanent-
boende. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Stora delar av området består av jordbruksmark. De 
delar av jordbruksmarken som ligger i anslutning till 
staden, söder om väg 27, är högt belägen och kallas 
för Mossleplatån. Jordbruksmarken här har mycket 
högt brukningsvärde med stora fält och god 
arrondering. Även den jordbruksmark som 
förekommer som ett band utefter Vidöstern har i 
stora delar ett högt brukningsvärde med särskilt 
fördelaktig jordmån för jordbruk. Det förekommer 
även i mindre uträckning skogsbruksmark inom 
området. 

Sjön Vidöstern med strandområde tar upp en stor 
del av utvecklingsområdet och har stor betydelse för 
området.

Två av stadens huvudgrönstråk finns i området. I 
nord-sydlig riktning genom området finns 
Helmershusstråket som inom staden övergår till 
Mosslestråket. I öst-västlig riktning finns en mindre 
bäck, Kvarnbäcken, som har sitt utlopp i Vidöstern. 
Utmed bäckens dragning föreligger områdets andra 
huvudgrönstråk, Kvarnbäcksstråket. Stråket binder 
samman Helmershus med Värnamo stads västra 
stadsdelar. 

Kulturhistorisk miljö
Ett flertal fastställda och möjliga fornlämningar samt 
kulturhistoriska lämningar förekommer inom 
utvecklingsområdet. Stora delar av området finns 
150 meter över havet och kan inrymma flera 
stenåldersplatser. Flera fyndplatser med föremål från 
stenåldern och även boplatser indikerar på att det 
kan finnas flera dolda lämningar inom området.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns och genom 
utvecklingsområdet förekommer väg 558, mot bland 
annat Åminne och Hånger. I området förekommer 
även den enkelspåriga järnvägsbanan, 

Kvarnbäcksstråket
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Halmstad-Nässjö (HNJ) som framförallt trafikeras av 
Krösatågen för persontrafik. En viss del godstrafik 
körs även på banan. Bland annat transporteras 
containrar från Göteborgs hamn via Värnamo till 
Vaggeryd där de lastas om till lastbil.

En äldre järnväg förekommer i nord-sydlig riktning 
genom området. Tidigare förband järnvägen 
Värnamo med Markaryd och vidare söderut i Skåne. 
Den f.d. banvallen är i dag i delar utbyggd som 
cykelväg med enkel standard. Värnamo kommun 
verkar tillsammans med övriga berörda kommuner 
för att banvallen ska bli en cykelväg för besöks-
näring. 

Det finns en cykelbro vid trafikplats Mossle som 
förbinder utvecklingsområdet med Götavägen och 
Värnamo stads västra stadsdelar. Området förbinds 
även österut av en mindre väg/gång- och cykelväg 
över Lagandalen. 

Risker
Det föreligger risk för trafikbuller från järnvägen samt 
väg 27 för delar av området. 
Farligt gods körs på HNJ-järnvägen samt på väg 27. 
Området har fyra oklassade markföroreningar som 
kan komma att ha betydelse vid utveckling inom 
området och kräver vidare utredning. F.d. statens 
oljelager, en bergrumsanläggning, Helmershus 
tegelbruk och en deponi utgör några exempel. 
För Vidösterns strandlinje inom området finns risk för 
översvämning vid höga flöden (50-årsflöden). I 
områdets norra delar är risken större för att avta 
längre söderut där strandområdet är högre beläget. 
Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 
utmed delar av Vidösterns stränder.
Vid exploatering för bostäder nära jordbruksmark 
finns risk för att brukningsvärdet på marken minskas.
Vidösterns vattenkvalitet riskerar att påverkas av ny 
bebyggelse inom området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 

Ett utökat strandskydd om 200 meter gäller för 
Vidösterns norra stränder. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Ett sekundärt utvecklingsstråk förläggs från bebyg-
gelsen invid Helmershus och söderut mot Åminne. 
Mer omfattande, tillkommande byggnation föreslås 
inom stråket med en koncentration till Helmershus. 
Helmershus och utvecklingen här ses som en del av 
staden och tillkommande bebyggelse ska vara ges 
högre exploateringsgrad och omfatta viss service. 
Vidare föreslås även byggnation till områden kring 
övriga befintliga detaljplaner som stråket berörs av, 
exempelvis mellan befintlig bebyggelse vid Örtebro. 
Vid Örtebro föreslås i ett senare skede en liknande 
utveckling som den vid Helmershus med bebyggelse 
ner mot strandlinjen. Den tillkommande bostadsbe-
byggelsen ska i huvudsak ske i form av småhus men 
marklägenheter och hyresrätter bör även tillkomma i 
så stor utsträckning som möjligt. 

Den befintliga bebyggelsen utmed väg 558:s norra 
del som till stor del idag består av jordbruks-
bebyggelse föreslås i mindre omfattning 
kompletteras. I området finns stora ytor 
jordbruksmark med höga värden. Ny bebyggelse 
ska beakta jordbruksmarkens produktionsvärde och 
lokaliseras så att ny bebyggelse har så liten negativ 
inverkan som möjligt. Ny bebyggelse ska även ta 
hänsyn till den för området särskilda öppna 
landskapsbilden och passas in i platsens 
förutsättningar.

 
Det gröna huvudstråket Kvarnbäckenstråket 
föreslås utvecklas och stärkas. Detsamma gäller för 
det nord-sydliga Helmershus-/Mosslestråket som 
kommer utgöra ett viktigt grönstråk inom området 
och som kan binda samman de olika bebyggel-
segrupperna i området. 

Cykelvägsförbindelsen över väg 27 mot Götavägen 
är viktig att verka för och utveckla i och med 

Vy över Vidöstern och jordbruksmark.
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utbyggnaden i området i syfte att uppnå hållbar 
utveckling. 
 
I nord-sydlig riktning på den f.d. banvallen ska ett 
huvudcykelstråk utvecklas. Detta kommer spela en 
betydelsefull roll i områdets utveckling och bidra till 
att utvecklingen här kan ske hållbart. Bycykel-
stråkets koppling över HNJ-järnvägen och vidare mot 
cykelöverfarten över väg 27 kommer vara viktig att 
förstärka och utveckla.

Den befintliga gång- och cykelvägen utmed väg 27, 
Solrosvägen österut över Lagandalen, spås bli mer 
betydelsefull i framtiden i takt med planerad utveck-
ling i området och den utveckling som planeras för 
den sydöstra stadsdelen av Värnamo.

Vid eventuella exploateringar inom detta område 
kommer arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar erfordras. Generellt bör exploateringar 
undvikas i närheten av fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar.

Restriktivitet ska iakttas vid förändring av 
bebyggelsen med ursprunglig karaktär, respektive 
tillkommande bebyggelse, för att inte störa 
landskapsbilden. Förtätning eller utvidgning av 
befintliga boende miljöer bör ske med stort 
hänsynstagande till plat sens befintliga kulturvärden 
och förutsättningar. 
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Utvecklingsområdet är ett större område 
söder om väg 27 och nuvarande tätorts-
utbredning. Området består främst av
 jord- och skogsbruksmark. I områdets 
nordvästra del ligger sjön Sörsjön.

19. Sörsjö/Perstorp

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
I västra delen av området finns ett större koloni-
husområde samt ryttarförening, ridskola och 
brukshundsklubb. Dessa ligger i nära relation till 
Sörsjön. 

Ett fåtal gårdar finns utöver ridskolan i området. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Området består främst av produktiv skogsmark med 
partier av sankmark och sumpskog.

Viss jordbruksmark med bedömda normala och höga 
värden finns inom området och då framförallt i 
samband med ridskolan. I öster gränsar området till 
en av Värnamo kommuns större sammanhållna 
jordbruksmarksområden som benämns 
Mossleplatån.

I områdets västra del finns Sörsjön. Kvarnbäcken 
löper genom områdets östra delar och förbinder 
staden via Pålabobäcken med Vidöstern som är 
belägen öster om området. 

Två av Värnamo stads huvudgrönstråk förbinder 
utvecklingsområdet med staden: Pålabobäcks-
stråket och Sörsjöstråket. Sörsjöstråket är del av en 
av stadens gröna kilar.

Pålabobäcksstråket, Sörsjöstråket samt 
Kvarnbäcken är viktiga skyfallsavledningsstråk för 
Värnamo stad. 

Kulturhistorisk miljö
I områdets nordliga och centrala delar och strax 
öster om Sörsjön finns flera större ytor med 
fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar. 
Koncentrationen av gravar och gravfält på den 
mindre ytan runt Sörsjö är påtaglig. Eventuella 
exploateringar inom detta område kommer med stor 
sannolikhet innebära att arkeologiska utredningar 
och förundersökningar erfordras. 

Kulturvärdena för Sörsjö gård har tyvärr försämrats 
påtagligt sedan inventeringen genomfördes 2000. 
Kulturlandskapet har genomgått stora negativa 
förändringar. Den äldre bebyggelsen står nu öde och 
förfaller. Bebyggelsen är omgärdad av en ridskola 
med ny bebyggelse och infrastruktur. 

19

Kvarnbäcksstråket
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 Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Järnvägen HNJ-banan mellan Nässjö och Halmstad 
löper genom området i öst-västlig riktning. 
Väg 27 utgör områdets norra gräns. 

Halmstadsvägen löper öster om Sörsjön i nord-
sydlig riktning och förbinder områdets västra delar 
med staden. I öster nås området från Åminnevägen, 
väg 558. 
 
Risker
Det föreligger risk för buller från järnvägen och väg 
27. Buller kan även förekomma från motorbanan 
som är belägen väster om området.
Vid exploatering inom området finns en undan-
trängningsrisk av dagens jordbruksverksamhet öster 
om området och ett minskat brukningsvärde av 
jordbruksmarken. Vid bebyggelse nära 
jordbruksmark ska ett skyddsavstånd på 200 meter 
beaktas. Bebyggelse som förläggs närmre än 200 
meter riskerar att påverka jordbruksmarkens 
produktionsvärde. 
Kraftvärmeverket norr om området och övriga 
närliggande industrier utgör en risk vid 
framtida bebyggelse. Väster om området finns 
Stomsjö/ Pålslund med mer miljöfarliga och störande 
verksamheter. 
Ridskolan innebär en viss risk för allergi hos boende 
i det absoluta närområdet. 
Det finns en risk att fornlämningar och kultur-
historiska lämningar inom området påverkas negativt 
vid utveckling inom området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Kommunen äger större delen av marken i området.

Strandskydd om 100 meter gäller för Sörsjön.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
En eventuell stadsutveckling inom området söder om 
väg 27 förläggs bortanför den här planens tidshori-
sont.

Ett av stadens utvecklingsstråk föreslås långsiktigt 
gå genom området. Stråket ligger i Halmstadsvä-
gens förlängning och planeras av passera Sörsjö 
hästverksamhet. Utvecklingsstråket föreslås i 
förlängningen att binda samman staden med den 
utveckling som sker och planeras att ske på Vidös-
terns västra strand (se utvecklingsområde 18).  
Stråket föreslås under planperioden utvecklas med i 
huvudsak kompletterande småhusbebyggelse som 
framförallt förläggs vid Sörsjöns norra del. Kolonihu-
sområdet föreslå långsiktigt omvandlas till att även 
omfatta åretruntbebyggelse. 

Kvarnbäcken föreslås utvecklas till grönstråk som 
löper genom utvecklingsstråket och bidrar till att 
knyta samman ny bebyggelse med 
Helmershus i sydöst och staden i norr. I öst-västlig 
sträcka mellan Sörsjön i väster över Lagandalen mot 

Bredasten och den planerade nya järnvägsstatio-
nen föreslås ett grönt huvudstråk utvecklas. Stråket 
syftar till att öka kopplingen mellan stadens östra och 
västra stadsdelar och den långsiktiga 
bebyggelseutveckling som föreslås här. Stråket 
förläggs till de större ytor med fornlämningar och 
andra kulturhistoriska lämningar som finns inom 
området och som bör beaktas. Där befintliga gröna 
stråk och det nya stråket möts föreslås vid utveckling  
inom området att en ny grön nod lokaliseras.

Vid exploateringar av kulturlandskapet längs den 
äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo–Smålandsstenar, ska 
landskapsbild beaktas.

I utblick 2050 föreslås en del av grönkilen Sörsjön 
utvecklas till nytt friluftslivsområde för staden.

Tillräckligt avstånd mellan verksamhetsområde och 
bostadsbebyggelse invid Sörsjön ska upprättas för 
att inte orsaka begränsningar för verksamheter eller 
risker för boende.

583



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

52

12

3

4

5

6 7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Området Nöbbele/Hjälshammar är till 
omfattningen stort och är beläget söder om 
nuvarande tätortsutbredning, och löper längs 
med Vidösterns östra strand. 

20. Nöbbele/Hjälshammar

20

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Strax söder om väg 27 finns Vandalorum, Värnamos 
konstmuseum i det öppna landskapet. Muséet är ritat 
av arkitekten Renzo Piano som hämtat inspiration 
från jordbruksbebyggelse och lador i omgivningen. 
Väster om museet och väg 606 finns ett område med 
tätare radhusbebyggelse.  

Mellan E4 och väg 606 förekommer ett band av 
framförallt gårdar medan det utefter Vidösterns 
strand framförallt förekommer småhusbebyggelse. 

I områdets södra delar finns byn Hjälshammar. I 
höjd med byn, utmed stranden, förekommer relativt 
tät men mer oplanerad småhusbebyggelse medan 
bebyggelsen längre inåt land alltmer övergår till 
jordbruksbebyggelse och bostadsbebyggelse förlagd 
utefter mindre vägar. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Området är till stor del jordbruksmark, framförallt 
åkermark, men utmed E4 finns även en del be-
tesmark. Denna bedöms ha stora ekologiska och 
rekreativa värden. Åkermarken är av varierande 
brukningsvärde. Störst påverkan på bruknings-
värdet har väg 27 och E4 som inverkar negativt på 
arronderingen inom området. Den nordligt 
belägna jordbruksmarken har generellt höga till 
mycket höga värden och jordbruksmarken i 
Hjälshammar har generellt högt brukningsvärde. 
 
Utmed Vidösterns stränder finns stråk av sumpskog 
och flera mindre diken. Vattendrag förekommer 
genom området i öst-västlig riktning vars recipient 
är Vidöstern. Ekebäcken är ett exempel på större 
vattendrag som även föreslås utgöra ett av stadens 
mer externt belägna gröna huvudstråk. Det gröna 
huvudstråket Nöbbelestråket löper genom området 
i nord-sydlig riktning och binder samman området 
med staden.  

Kulturhistorisk miljö
Hela området är rikt på fornlämningar, särskilt från 
förhistorisk tid. Här finns även en komplex 
fornlämningsbild, där flera fornlämningar från 

Nöbbelestråket
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förhistorisk tid har påträffats under marknivå i 
samband med arkeologiska utredningar och 
förundersökningar. 

De båda sidorna om riksvägen är rika på 
förhistoriska fyndplatser. Det finns även flera gravar 
inom området. Vid eventuella exploateringar kommer 
det sannolikt krävas att arkeologiska utredningar och 
förundersökningar genomförs.

Den äldre vägsträckan längst med Riksettan är till 
stora delar välbevarad. Det finns flera milstenar och 
väghållningsstenar längst med vägsträckningen. 
I den norra delen finns konstmuseet Vandalorum. 
Vandalorum som helhet är en viktig kulturmiljö i 
Nöbbele och byggnadens utformning har stor 
betydelse för det omgivande landskapet.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
E4 och väg 27 utgör områdets östra och norra gräns. 
Riksettan, väg 606, löper igenom 
området i nord-sydlig riktning. Vägen trafikeras av 
regionbussar som trafikerar sträckan 
Värnamo-Ljungby, R273 och snabbbuss R873. 
Mellan Värnamo och Tånnö finns idag utmed väg 
606 en utbyggd cykelväg. Cykelvägen är i stora delar 
helt separerad från körbanan. 

E4 är en tydlig barriär som delvis utgör områdets 
västra gräns men som också separerar bebyggelsen 
i Hjälshammar by från bebyggelsen närmre sjön. Det 
finns tre undergångar under E4 som kopplar 
samman den strandnära bebyggelsen med 
bebyggelse på andra sidan vägen. Likaså föreligger 
två viktiga gång- och cykelvägskopplingar mellan 
Bredastens handels- och verksamhetsområde och 
utvecklingsområdet väster om E4.

Utmed den strandnära bebyggelsen i utvecklings-
området finns en överföringsledning för vatten 
och avlopp vilket medför möjlighet att koppla på 
ny bebyggelse till kommunalt VA. De delar av byn 
Hjälshammar som idag inte ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp finns med 
i kommunens VA-plan som ett bebyggelseområde 
som enligt LAV långsiktigt kan behöva byggas ut 
med kommunalt vatten och avlopp.  

Risker
Det föreligger risk för buller från E4 samt i mindre 
grad från väg 606. 
Det finns risk för översvämning av strandområden 
invid Vidöstern vid höga flöden. 
Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 
utmed delar av Vidösterns stränder.
Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 
jordbruksmark finns risk för minskade bruknings-
värden på marken.
Vidösterns vattenkvalitet riskerar att påverkas av 
exploatering i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 

Ett utökat strandskydd om 200 meter gäller för 
Vidösterns norra stränder. 

Regionnätsledning, Eons 50kV ska beaktas vid ex-
ploatering i området. 

Svenska kraftnäts, sydvästlänken, stamnätförbindel-
se är lokaliserad inom området. Det rör sig om en 
markförlagd kabel som ska beaktas vid utveckling i 
området.

Konstmuseet Vandalorum.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Öster om väg 606 sker småskalig komplettering av 
befintlig bebyggelse. Kompletteringar sker i enlighet 
med nuvarande bystruktur och efter rådande 
landskapsliga förutsättningar. För att undvika 
negativ inverkan på jord- och skogsbruksnäring inom 
området krävs att utvecklingen i så stor utsträckning 
som möjligt tar hänsyn till jord- och skogsbruksmark 
på platsen. Restriktivitet iakttas vid förändring av 
bebyggelse med ursprunglig karaktär, respektive 
tillkommande bebyggelse, för att inte störa 
landskapsbilden. Det är även av vikt att bevara den 
nuvarande äldre bebyggelsestrukturen vid 
Hjälshammar. Eventuell ny bebyggelse bör utformas 
så att den passar väl ihop med befintlig bebyggelse. 

Väster om väg 606, i höjd med byn Hjälshammar, 
föreslås förtätning ske med högre exploateringsgrad. 
Även här krävs att utvecklingen är förenlig med 
eventuell jord- och skogsbruksnäring på platsen men 
även med befintlig bebyggelsestruktur. 

Gång- och cykelvägskopplingen över väg 27 mot 
före detta reningsverkstomten föreslås förstärkas 
och cykelvägen ut till Bredasten föreslås i förläng-
ningen utgöra ett huvudcykelstråk.

Kopplingar över/under E4:an är betydelsefulla för att 
mildra vägens barriärverkan i området och dessa ska 
därav beaktas och förstärkas. 

Gång- och cykelvägen utmed väg 606 utgör ett 
viktigt bycykelstråk.

Eventuell ny bebyggelse kring Vandalorum bör 
utformas med hänsyn den befintliga bebyggelsen 
och dess karaktär, höjd och proportion. 
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Alandsryd är en mindre by väster om 
Gröndalsleden och nuvarande tätorts-
utbredning. Området karaktäriseras av ett 
mosaikartad kulturlandskap med mindre 
gårdar, betes- och åkermark.  

21. Alandsryd

NULÄGE
Bebyggelse/Exploatering
Större delen av bebyggelsen är belägen utmed 
en byväg som gör en slinga och därefter fortsätter 
västerut. Söder om byslingan finns ytterligare en väg 
med småhusbebyggelse och gårdar. Denna löper 

parallellt med Värnamo mot Vitarör och därefter 
västerut mot Nästa by.  

Grönstruktur/Naturmiljö/Jordbruksmark
Området är ett småskaligt kulturlandskap med höga 
naturvärden. Landskapet har goda förut-
sättningar för biologisk mångfald med en del 
gräsmarker med ängsflora. Strax öster om den ovan 
beskrivna vägslingan finns ett område med 
ädellövskog som bedöms ha höga naturvärden.

Större delen av området består av jordbruksmark – 
främst åkermark, men även en viss andel betesmark. 
Den huvudsakliga jordarten är morän med därtill 
begränsat brukningsvärde. Fälten är små till 
normalstora och ligger samlat vilket medför att 
arronderingen av jordbruksmarken är relativt god. 
Fälten har till stor del en oregelbunden form med 
åkerholmar. Insprängt mellan fälten förekommer 
även mindre skogsområden. Ekenhaga 
bostadsområde, beläget öster om Alandsryd, har en 
viss negativ inverkan på brukningsvärdet av 
jordbruksmarken. 

En mindre bäck löper genom byns västra delar i 
nord-sydlig riktning och utgör tillsammans med ett 
område norr om Fräntorp områdets huvudsakliga 
lågpunkter.

Kulturhistorisk miljö
Alandsryd finns i en fornlämningsrik bygd. Ett antal 
möjliga och fastställda fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar finns i området. Här finns 
en fossil åker och en stensättning öster om 
samhället, ett gravfält i sydost samt ett mindre antal 
hällristningar och stensättningar söder om samhället. 
Eventuella exploateringar inom detta område 

21
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kommer med stor sannolikhet innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
behöver göras.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Från Gröndalsleden finns en väg till Alandsryd. 
Alandsrydsvägen är enskild och förbinder Värnamo 
med Nästa by. På samma väg påbörjas även 
cykelrundan Björnekullarundan, som bland annat går 
genom Alandsryd. Det finns inga kollektivtrafik-
kopplingar. En planskild gång- och cykelväg löper 
över Gröndalsleden, i höjd med Ekenhaga som 
förbinder Värnamo med Alandsryd. 

Genom området i nord-sydlig riktning löper en större 
kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning.

Området är beläget utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
bebyggelse försörjs därmed av enskilda vatten- och 

avloppslösningar. En större överföringsledning för 
vatten berör området.

Risker
Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 
jordbruksmark finns risk för minskade bruknings-
värden på marken. Likaså riskerar de höga 
biologiska värdena att påverkas negativt. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Inom området bedöms småskalig komplettering av 
bebyggelsen vara möjlig. Kompletteringar sker i 
enlighet med nuvarande bystruktur, efter rådande 
landskapsliga förutsättningar. Området kan 
kompletteras med cirka 10-20 småhus. 

Områdets jordbruksmark har framförallt ett högt 
bevarandevärde ur ekologiskt och landskapsmässigt 
perspektiv. Detta medför att utvecklingen inom 
området ska vara förenlig med eventuell 
jordbruksnäring på platsen och införlivas så att inte 
landskapsbilden påverkas. Komplettering behöver 
även vara förenlig med platsens kulturmiljöer och 
fornlämningar.

Så länge som området försörjs med enskilt vatten 
och avlopp kommer VA-frågan att vara begränsande 
för antalet möjliga kompletteringar. Det 
närliggande Ekenhaga bostadsområde ingår i 
kommunens VA-verksamhetsområde, men i 
dagsläget saknas kommunal intension att ansluta 
byn. 

Hagmark längs den äldre byvägen i Alandsryd.
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Torp är en mindre by norr om nuvarande 
tätortsutbredning. Området karaktäriseras av 
jordbruksmark, gårdar och skogsmark.  

22. Torp

NULÄGE
Bebyggelse/Exploatering
Bebyggelsen är framförallt belägen utmed en byväg 
som går genom området i en slinga. Bebyggelsen 
består av ett antal gårdar men även viss 
småhusbebyggelse. 

Grönstruktur/Naturmiljö/Jordbruksmark
Större delen av området utgörs av jordbruksmark, 
samt en viss andel skogsmark som ramar in 
jordbruksmarken. Jordbruksmarken i området 
bedöms framför allt ha högt och i delar mycket högt 
brukningsvärde. Arronderingen i området är mycket 
god och jordarten bedöms i de västra delarna ha 
höga värden. Fälten är normalstora och har till stor 
del en oregelbunden form med åkerholmar.

Svartabäcken finns strax norr om utvecklings-
området.

Kulturhistorisk miljö
Byn Torp, kulturlandskapet med bebyggelsen och 
odlingsmarken i en fornlämningsrik bygd, utgör en 
välbevarad kulturmiljö. Området är fornlämnings-
rikt med förhistoriska gravar från olika tidsperioder. 
Eventuella exploateringar inom detta område 
kommer med stor sannolikhet innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
erfordras.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Torp nås från Jönköpingsvägen i öster samt från väg 
151 i söder.

Torp är beläget utanför kommunens verksamhets-
område för vatten och avlopp, och bebyggelse för-
sörjs därmed av enskilda vatten- och avlopps-
lösningar. 

Strax söder om området i öst-västlig riktning löper 
en större kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning. Väster om området finns ett  ställverk 
under Eon Elnät AB som försörjer Värnamo stad 
med el. 

22
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Risker
Det föreligger viss risk för buller från järnvägar samt 
väg 151 och Jönköpingsvägen. 
Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 
jordbruksmark finns risk för minskade bruknings-
värden på marken. Likaså riskerar de höga 
biologiska värdena att påverkas negativt.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Marken i Torp är privatägd.

I öster gränsar utvecklingsområdet till riksintresset 
för naturvård, Lagan nedströms Hörledammen.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Småskalig komplettering av bebyggelsen bedöms 
vara lämplig inom området. Kompletteringar sker i 
enlighet med nuvarande bystruktur och efter rådande 
landskapsliga förutsättningar. Området kan 
kompletteras med cirka 10-20 småhus.

Områdets jordbruksmark har generellt högt 
brukningsvärde och värdet bedöms även högt ur 
ett landskapsmässigt perspektiv. Detta medför att 
utvecklingen inom området ska vara förenlig med 
eventuell jordbruksnäring på platsen och ny 
bebyggelse ska även beakta landskapsbilden så 
denna inte störs. Komplettering behöver även vara 
förenlig med platsens kulturmiljöer och 
fornlämningar.

Kuperat landskap längs med den äldre 
byvägen i Torp.
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23. Ekefällan
Ekefällan är ett naturområde söder om tätorten.

NULÄGE 
Bebyggelse/Explaoteringsgrad
Ett mindre antal gårdar finns i området.
 
Grönstruktur/Naturmiljö
Området består främst av skog med undantag av 
enstaka mindre, öppna jordbruksmarksområden. Det 
förekommer flera sanka områden och några 
områden med sumpskog. Tjutarydsbäcken löper 

genom området i nordväst-sydostlig riktning. Bäcken 
förgrenar sig på två ställen till nya vattendrag som 
alla har sitt utlopp i Vidöstern. 

Kulturhistorisk miljö
Förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar 
är inte utredd inom området. Vid en eventuell 
exploatering kan därför först en invertering av 
området vara lämpligt att genomföra för att få en 
övergripande kännedom om antal och utbredningar 
av eventuella flera kulturlämningar inom området. 

I den östra delen av utvecklingsområdet finns flera 
mindre områden med kulturlämningar som är resultat 
från tidigare agrar verksamhet: fossil åker, stenmurar 
och odlingsrösen. Här finns även husgrunder från 
tidigare bebyggelse. I den västra delen finns enstaka 
fornlämningar kopplade till den äldre vägsträck-
ningen i form av kommunikationslämningar. 

Närheten till Åminne bruk innebär att det kan finnas 
ett stort antal skogliga bevarade kulturlämningar 
efter kolning på skogsmarken.  

I den västra delen finns karaktärer av en äldre agrar 
struktur med småskalighet i landskapet. Här finns ett 
kulturlandskap längst en äldre vägsträckning med 
odlingsmark, skogsmark och inslag av äldre 
bebyggelse.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Ett antal mindre vägar löper genom området. 

I norr utgör HNJ-järnvägen områdets gräns. 

Området är beläget utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp, och 

bebyggelse försörjs därmed av enskilda vatten- och 
avloppslösningar.
Risker
Järnvägen i norr innebär risk för buller. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,
markägoförhållande
Marken ägs inte av kommunen. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
I området sker ingen bebyggelseutveckling i stor 
omfattning, men mindre tillkommande bebyggelse 
kan ske. Gårdar och bostadshus som tillkommer i 
området ska vara förenliga med jord- och 
skogsbruksnäringen i området. Eventuell ny 
bebyggelse i närhet till äldre bebyggelse bör 
anpassas till den befintliga äldre bebyggelsen. 

Bebyggelse tar hänsyn till natur-, jord- och 
skogsbruksvärden i området, samt fornminnen och 
kulturmiljö. 

23

27

2624

25

Kulturlämning i området Ekefällan. 
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24. Appelhyttan och Vallerstad
Området Appelhyttan och Vallerstad är ett större 
utvecklingsområde väster om tätorten. Området är 
beläget mellan Värnamo stad och Nästa by. Nästa är 
en större bebyggelsegrupp belägen naturskönt invid 
Nästasjön. 

NULÄGE
Bebyggelse/exploateringsgrad
Viss jordbruksbebyggelse finns i området. Denna är 
i huvudsak belägen söder om Alandsryd samt utefter 
den äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo–Smålandsstenar. Bebyggelsen 
här är delvis av äldre bebyggelsestruktur. 

Grönstruktur/Naturmiljö
Området består i huvudsak av skogsbruksmark. Norr 
om väg 27 utmed ovan nämnda vägar förekommer 
även viss jordbruksmark. I anslutning till gårdarna 
Apelhyllan och Hägnen finns agrart kulturlandskap. 
Söder om väg 27 består marken nästan uteslutande 
av skog. Söder om Stomsjö/Pålslund 
(utvecklingsområde 14) förekommer ett område med 
flera områden med sumpskog.

Ett antal mindre vattendrag löper genom området i 
ost-västlig sträckning, bland annat Björnbäcken vars 
recipient är Gunnen. 

Kulturhistorisk miljö
Området är fornlämningsrikt med förhistoriska gravar 
från olika tidsperioder. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med en stor mängd fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar på en relativt 
liten geografisk yta. Särskilt den östra delen är 
mycket komplex med ett stort antal fornlämningar 
(grav och fossil åker) från olika tidsperioder. Vid 

eventuella exploateringar inom detta område 
kommer arkeologiska utredningar och förunder-
sökningar att behövas göras. Dessa kommer med 
stor sannolikhet vara både omfattande och ekono-
miskt kostsamma att genomföra. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Väg 27 löper genom området i ost-västlig riktning. 

En större kraftledningsgata med regional 220 kv 
kraftledning löper genom områdets norra delar i 
nord-sydlig riktning.

Risker
Det föreligger en viss risk för trafikbuller från väg 27.
Verksamheter i angränsande område 
(utvecklingsområde 14) kan innebära viss risk.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Väg 27 är av riksintresse och ett generellt 
byggnadsförbud råder om 50 meter från vägmitt. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Eventuella nya exploateringar av kulturlandskapet 
längs gamla Halmstadsvägen, landsvägen 
Värnamo–Smålandsstenar ska ske restriktivt och 
beakta föreliggande värden i landskapet och befintlig 
bebyggelse. Restriktivitet iakttas vid förändring av 
bebyggelse med ursprunglig karaktär. 

Undvik exploateringar av det agrara kulturlandskapet 
i anslutning till gårdarna Apelhyllan och Hägnen. 

Skogsstig i området Appelhyltan och Vallerstad.

25. Norra Lagandalen och Bäckaskog
Området är beläget norr och nordost om tätorten, 
och sträcker sig från kust- till kustjärnvägen och förbi 
E4 i öster. 

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Ett antal gårdar finns inom området. Väster om 
motorvägen finns ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse, som sträcker sig från Björnsgården i 
norr till Klockaregården i söder. Väster om järnvägen 
finns även ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse mellan Södragården och Altorp. Utmed 
Lagans västra strand längs Prostsjövägen 
förekommer viss bebyggelse och verksamheter. 

592



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

61

Grönstruktur/Naturmiljö
Från Nydalavägen i sydost längs med E4 
förekommer ett större sammanhållet jordbruks-
landskap med stora åkrar med i delar mycket högt 
brukningsvärde. Utefter Lagans sträckning genom 
området förekommer även en del jordbruksmark 
med högt brukningsvärde. De mellersta delarna av 
området domineras av barrskog, sankmark och stora 
områden av sumpskog.

Lagan meandrar i nord-sydlig riktning genom 
området, och flera mindre bäckar som ansluter till 
Lagan förekommer inom området. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande 
kulturhistoriska värden. 
 
Den nordvästra delen av området, väster om 
Jönköpingsvägen och järnvägen, är rik på 
fornlämningar. Där finns ett registrerat gravfält samt 
tre gravar från förhistorisk tid. I övrigt finns enstaka 
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
registrerade i de östra delarna. 
 
Närheten till Hörle bruk innebär att det kan finnas ett 
stort antal skogliga bevarade kulturlämningar efter 
kolning i skogsmarken. 

Området tangerar i nordost avgränsningen för 
riksintresset Hindsen som är av intresse ur 
kulturmiljösynpunkt. För området föreligger områdes-
bestämmelser.
 
Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
E4 och järnvägar löper genom området. Ett ställverk 
finns i områdets norra delar. Kraftledningsgator löper 

i både sydostlig och sydvästlig riktning från 
ställverket. 

Cykelrundan Nydalarundan löper genom områdets 
nordligaste delar. 

Risker
Det föreligger risk för buller från E4, Jönköpings-
vägen, väg 151 samt järnvägar. 
Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området. 
Risk för elektromagnetisk strålning från det ställverk 
och de kraftledningar som förekommer inom 
området.
Det föreligger risk för översvämning vid höga flöden 
i Lagan.
Risk för ras, skred och erosion föreligger utmed 
Lagans sträckning genom området. 
Det förekommer två oklassade markföroreningar 
inom området, utefter Prostsjövägen: en skjutbana 
samt Aspö avfallsupplag.
Verksamheter i närliggande område (utvecklings-
område 4) kan utgöra en risk för områdets västra 
delar. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
Inom området finns flera olika regleringar och 
allmänna intressen som kan ha en viss inskränkande 
betydelse för utveckling inom området. Delar av 
området ligger inom vattenskyddsområdet för 
stadens huvudsakliga dricksvattentäkt, Ljusseveka. 
Arbetet att uppgradera föreskrifterna i enlighet med 
nuvarande lagstiftning pågår. 

Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen berör 
områdets centrala delar. För detta område av 

riksintresset är skyddsvärdena höga och i delar 
måttliga. Den huvudsakliga process som utgör 
skyddsvärdet är fluvial erosion, meandring och 
isälvsavsmältningens erosion och ackumulation. Det 
förekommer även flera erosionsbranter och 
erosionsfåror av skyddsvärde inom området. 

Kust-till kustbanan samt länsjärnvägen Vaggeryds-
banan är av riksintresse. 

För Lagan föreligger det generella strandskyddet om 
100 meter.

Regionnätsledning, E.ON:s 50kV ska beaktas vid 
exploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
I området sker ingen bebyggelse i stor omfattning, 

Jordbruksmark och bebyggelse i området 
Norra Lagandalen och Bäckaskog.
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men mindre byggnation kan förekomma. 
Tillkommande bebyggelse ska vara förenlig med 
jord- och skogsbruksnäringen i området och 
restriktivitet ska iakttas vid förändring av bebyggelse 
med ursprunglig karaktär, respektive tillkommande 
bebyggelse, för att inte störa landskapsbilden. Vid 
eventuell exploatering inom området bör stor hänsyn 
tas till de delar av området som omfattas av ett äldre 
kulturlandskap. 

Undvik exploateringar i närheten av fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar.

Den eventuella nya stambanan kommer att löpa 
genom området i nord-sydlig riktning, vilket innebär 
att vissa natur- och kulturvärden kan gå förlorade, 
samt påverkar möjligheter till exploatering inom 
området.

Kust- till kustbanan och Jönköpingsbanan kan i 
framtiden kopplas samman med ett triangelspår. Ett 
preliminär korridor pekas ut och ska beaktas i vidare 
beslut. 

26. Bönsved
Området är ett naturområde beläget öster om 
tätorten. Området avgränsas i väst av E4:an och 
norrut av väg 127. Öster om området ligger sjön 
Hindsen. 

NULÄGE
Bebyggelse/Exploateringsgrad
Ett fåtal gårdar och bostadsbebyggelse finns i 
området i anslutning till öppen mark; Bönsved, 
Granafällan och Hejden.

Grönstruktur/Naturmiljö
Området består framför allt av skogsmark och 
sankmark. I områdets nordöstra hörn förekommer 
jordbruksmark som utgör en del av det större 
sammanhängande jordbrukslandskapet kring 
Nederby. Marken bedöms ha högt brukningsvärde.  

Flera bäckar, bland annat Stampabäck, löper genom 
området. Två mindre dammar förekommer invid 
Bönsved. 

Kulturhistorisk miljö 
Området saknar i stort betydande kulturhistoriska 
värden.

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
Flera cykelrundor löper genom området. 
Cykelrundan Näsuddenrundan löper mot Hindsen 
genom områdets norra och södra delar. 
Drömmingerundan löper genom områdets sydligaste 
delar. 

En kraftledningsgata löper genom området i 
nord-sydlig riktning. 

Väg E4 utgör områdets västra gräns och väg 127 
utgör områdets norra gräns.  Det finns två kopplingar 
under E4:an. Undergången invid Korslidsvägen har 
framförallt stor påverkan för tillgängligheten med 
gång och cykel till staden från det nordostliga 
omlandet - Hindsekind, Nederby, Östhorja, Lindstad 
med fler. Undergången vid Malmstensgatans 
förlängning kopplar bostadsbebyggelse till staden 
men är även en möjlig väg ut i naturen för stadens 
invånare. 

Ett antal mindre landsvägar finns i området. 

Risker
Det föreligger risk för buller från E4 samt väg 127 
som även utgör tydliga barriärer och som skiljer 
området från nuvarande tätortutbredning.
Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
E4:an är av riksintresse och en generellt byggnadsfri 
zon på 50 meter gäller från vägmitt.

För de två mindre dammarna vid Bönsved råder det 
generella strandskyddet om 100 meter.

Regionnätsledning, Eons 50kV ska beaktas vid ex-
ploatering i området. 

Illustrationen visar i orange korridoren för ett framtida triangelspår 
mellan kust- till kustbanan och Jönköpingsbanan. 
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UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Den eventuella nya järnvägen kommer att löpa 
genom området i nord-sydlig riktning, vilket innebär 
att vissa natur- och kulturvärden kan gå förlorade, 
samt påverkar möjligheter till exploatering. 

Eventuella förändringar som kan påverka kultur-
miljövärdena inom det angränsande riksintresset 
måste genomföras med stor restriktivitet. Antikvarisk 
expertis ska tillfrågas och varje ärende som kan på-
verka kulturmiljövärdena inom riksintresset ska alltid 
först utredas innan ett beslut fattas.

27. Östra Hjälshammar
Utvecklingsområdet är beläget i planområdes-
gränsens sydostliga hörn och är ett naturområde 
bestående av i huvudsak skogsbruksmark. Väster 
om området finns Hjälshammar, och i norr finns 
Bredasten. Öster om området finns Ulås.

NULÄGE
Bebyggelse
Området saknar i stort bebyggelse. I områdets norra 
delar finns skjutbanan Granstorp.

Grönstruktur/Naturmiljö
Området består till stor del av skogsbruksmark, 
varav en hög andel är produktionsskog. Det 
förekommer flera sanka partier, mossar i området 
norra del och några inventerade sumpskogs-
områden i områdets södra delar. Genom området 
löper Mebäcken i nord-sydlig riktning. 

Kulturhistorisk miljö
Fornlämningen Dalaskog utgör en värdefull 
kulturmiljö med ett minnesmärke över uppodling och 

nyttjande av utmarken, öster om byn Hjälshammar. 
I övrigt finns enstaka fornlämningar och även övriga 
kulturhistoriska lämningar registrerade i de östra 
delarna. 

Infrastruktur/kommunikation/kopplingar
En mindre enskild väg löper genom området från 
Hjälshammar i väst mot Ulås och Stigshult i öst. I 
väster gränsar delar av området till E4 och i öster 
omfattas en del av väg 27.
Den eventuella järnvägens framtid är osäker, varför 
planering och bebyggelse i och i anslutning till 
området sker i ett längre perspektiv. 

Risker
Det föreligger risk för buller från järnvägen samt E4 
och väg 27. 
Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området. 
Verksamheter i Bredasten i det i nordväst 
angränsande området kan utgöra en risk. 

Husgrunder och stenmurar i området Östra Hjälshammar.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
E4 är av riksintresse.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
Den eventuella nya järnvägen kommer att löpa 
genom området i nord-sydlig riktning, vilket innebär 
att vissa natur- och kulturvärden kan gå förlorade, 
samt påverkar möjligheter till exploatering. Den 
eventuella järnvägens framtid är osäker, varför 
planering och bebyggelse i och i anslutning till 
området sker i ett längre perspektiv. 
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Scanna QR-koden eller besök:
kommun.varnamo.se/fordjupningvarnamostad
för att läsa mer om arbetet med fördjupningen

Fördjupning av översiktsplanen Värnamo stad

Värnamo stad växer och planerar även i fortsättningen att växa. Det gör det extra viktigt att ha en aktuell 
plan för hur utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden ska ske. Kommunens 
gällande fördjupning för staden är från 2006 och bedöms inte längre vara aktuell. Ett förslag till 
ny fördjupning har därför tagits fram. 

Planförslaget har samråtts under hösten 2020 och cirka 50 synpunkter har inkommit. Nu har 
planförslaget omarbetats och ett nytt tillfälle ges att inkomma med synpunkter men även för att granska 
hur synpunkterna från samrådet har beaktats. 

Granskningstiden är satt mellan 2021-05-24 och 2021-08-23 och förslaget kommer att finnas fysiskt 
tillgänligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, på FIGY-gymnasium och på Värnamo simhall. 
Handlingarna hittar ni även på kommunens webb-plats, kommun.varnamo.se/fordjupningvarna-
mostad där det också finns en tillgänglig webbversion och en digital karttjänst.

Enklast är att lämna eventuella synpunkter via e-post till samhallsbyggnad@varnamo.se men det går 
även bra att lämna skriftliga synpunkter till Värnamo kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 331 83 
Värnamo. 

Avslutningsvis vill vi tipsa om att hålla uppsikt på hemsidan som kommer att uppdateras regelbundet 
med information och aktiviteter. 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor,

Med en vänlig hälsning!

Kungörelse om granskning,

Dags att granska!

Nu finns återigen en möjlighet 
att påverka stadens utveckling och 

kolla så att du är nöjd med hur 
förslaget har utvecklats.
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Värnamo kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
      
            
 

Fördjupad översiktsplan för Värnamo 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad granskning 
av ny fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 
 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län gavs möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 
under samrådet och kan i granskningen konstatera att regionens synpunkter 
tillgodosetts. Dock har regionen några synpunkter på sådant som bör förtydligas i 
den fördjupade översiktsplanen. 
 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län har tagit del av granskningsförslaget till nu fördjupad 
översiktsplan för Värnamo tätort. Under samrådet, som ägde rum hösten 2020, 
gavs regionen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Regionen lämnade in 
en synpunkt rörande jordbruksmark i planförslaget och senare lämnade 
kommunen in ett kompletterande yttrande om tätortstrafiken. 
 
Regionen anser att granskningsförslaget uppvisar att regionens synpunkter har 
tillgodosetts samt att andra justeringar i planförslaget har gjorts som förbättrat 
planens tydlighet och kvalitet. 
Det är dock önskvärt att den fördjupade översiktsplanen tydligare beskriver vart 
rangerbangården ska utlokaliseras, att stationen ska beskrivas som en naturlig 
mötesplats på orten, att byggnation nära järnväg är förknippat med risk för höga 
bullernivåer såväl dag som natt, vilket ställer tekniska krav på kommande 
byggnation, att det eventuellt finns planer för ett dubbelspår genom Rörstorp och 
att den fördjupade översiktsplanen inte bör skriva med att stadsbusslinjerna ska 
dras om. 
 
Jönköpings länstrafik ser fram emot framtida samtal med Värnamo kommun 
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86-
103 
Tid: 2021-06-15 kl. 08:30  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på miljö och klimat 
Diarienummer: RJL 2021/690 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

2. Överlämnar följande medskick: att uppföljningsansvaret för 
Energikontoret behöver tydliggöras. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en ändamålsenlig 
styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete avseende miljö och 
klimat. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
miljö och klimat 

 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret gentemot 
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö behöver 
tydliggöras. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Svar på granskningsrapport avseende 
Region Jönköpings läns arbete för 
hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av Region 
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en ändamålsenlig styrning av Region 
Jönköpings läns hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö delvis bedriver en ändamålsenlig styrning av Region 
Jönköpings läns hållbarhetsarbete och överlämnar ett antal rekommendationer. 

 
Information i ärendet 
Granskningen av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete har delats upp i två 
delar, denna skrivelse avser miljö och klimat. 
 
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter avseende implementering av 
program för hållbar utveckling 2017-2020 samt uppföljning av programmet. 
 
Regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått i uppdrag 
att svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens 
resultat samt revisorernas rekommendationer. 
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Svar på revisorernas rekommendationer: 
Rekommendation: Utveckla uppföljningen av måluppfyllelsen och även 
inkludera Energikontoret i arbetet. 
 
 Åtgärd: Vi ser över hur måluppfyllelsen kan tydliggöras i delårsrapporterna för 

perspektivet ”Hållbarhet”. 
 

 Åtgärd: Hållbarhetsredovisningen utvecklas genom att följa upp samtliga 
delmål i hållbarhetsprogrammet och klassa dem i grönt/gult/rött. 
 

 Kommentar: I styrgrupp för Energikontor Norra Småland ingår presidiet från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Styrgruppen träffas fyra gånger per 
år och följer där upp Energikontorets arbete. Med anledning av att denna 
struktur finns idag bedömer vi att det är en tillräcklig uppföljning avseende 
Energikontor Norra Småland. 

 
Rekommendation: Upprätta en ändamålsenlig uppföljningsstruktur av 
regionala utvecklingsstrategin för ansvarig nämnd. 
 Åtgärd: En ändamålsenlig uppföljningsstruktur för alla nämnder gällande 

regionala utvecklingsstrategin (RUS) är under framtagande och kommer att 
presenteras under 2021. Uppföljningen kommer att utgå från det omtag som 
under 2021 har gjorts och där ett antal delstrategier prioriterats. En 
kommunikationsstrategi för RUS har tagits fram. 

 
Rekommendation: Tydligare följa upp hållbarhetsarbetet och dokumentera 
denna uppföljning och de beslut som tas. 
 Åtgärd: Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet rapporteras som 

en punkt i årshjulet en gång per år till nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö. Eventuella fattade beslut och analyser kopplade till den genomförda 
uppföljningen noteras i protokollet.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av Region 

Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och 
klimat 

 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns arbete 
med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 
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Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 
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