
 

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2021-09-07 kl:11:00                                                  
kl:11:00-12.00 Informationsärenden                      
kl:12.00-13.00 Lunch                                             
kl:13.00 - Sammanträdet fortsätter 

Plats: Digitalt via länk 

  
Ärenden 
1 Val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
4 Anmälan av informationshandlingar 2021/17 
5 Anmälan av delegationsbeslut 2021/13 
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
7 Kurser och konferenser  
8 Frågor  

Informationsärenden och aktuellt 
9 Regionala strukturbilder  
10 Aktuell information  
11 Åtgärdspaket och aktiviteter, återstart av kollektivtrafiken 
12 Resande och intäkter per vecka samt resandestatistik per 

trafikslag 
13 Månadsrapport 2021/135 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
14 Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 2021/145 

Beslutsärenden för nämnden 
15 Remiss - Fördjupning av översiktsplan 

Värnamo stad 
2021/1185 

16 Remiss - Del av betänkande, Stärkt planering 
för en hållbar utveckling 

2021/1134 

17 Remiss - Förslag till utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad 

2021/1198 
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2021-09-07 kl:11:00                                                  
kl:11:00-12.00 Informationsärenden                      
kl:12.00-13.00 Lunch                                             
kl:13.00 - Sammanträdet fortsätter 

18 Uppdrag från nämnden 2021/136 

Övrigt 
19 Övriga frågor  
   
Kallade 
Ordinarie ledamöter 
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Per-Allan Axén (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Linnea Nilsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Vakant (MP) 
Willy Neumann (V) 
Carina Källman (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef 
samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Fredric Fingal, ekonomichef JLT  
Erik Bromander, sektionschef 
samhällsbyggnad och tillgänglighet 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter  
Kent Grahn, SACO 

För kännedom 
Ersättare 
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Lena Ahnstedt (C) 
Vakant (C) 
Mikael Karlsson (L) 
Emma Emanuelsson (MP) 
Mauno Virta (V) 
Jennie Clausén (M) 
Lars Carlborg (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Elisabeth Werner (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (-) 
Samuel Godrén (SD)  
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2021-09-07 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-06-23 
 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2021-08-24 

 
Inkomna handlingar 

 
 Gnosjö kommun  protokollsutdrag 2021-08-12 Medborgarförslag gällande farthinder på 

Storgatan i Hillerstorp 
 RJL 2021/1436 Uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen och 

möjlighet att ta fram länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022-2033 
 

Utgående skrivelser 
 

 RJL 2021/1346 Yttrande  till regeringskansliet från Länets kommuner - Promemoria 
Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster 

 RJL 2021/1231 Yttrande till Trafikverket Avgränsningssamråd strategisk miljöbedömning 
revidering av nationell plan för transportsystemet 

 RJL 2021/1539 Yttrande till Linköpings kommun förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad 
 

Regeringsbeslut 
 

 

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 2021-09-07 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
RS 3.1 Arvodering digitala sammanträden RJL 2020/683 2021-06-22 Maria Frisk 
 Fullmakt färdtjänsthandläggare rörande färdtjänst 

och riksfärdtjänst 
RJL 2021/1543 2021-07-14 Peter Sundelius 

RS 3.1 Studiebesök av förtroendevalda i vårdens 
verksamheter samt fortasatt digitala sammanträden 
med möjlighet till säkra fysiska sammanträden för 
utskott och presidier 

RJL 2020/683 2021-08-17 Maria Frisk 

     
     
     
     

RJL 2021/13
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Sidan  1 av 1 
 

    

     

             
   

Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-08-11 
 

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser juli 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.8181 I  Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk 
och i samverkan 

Evelina Örn 

2021-07-09  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1537  Remiss - Vägen till tillgänglighet - långsiktig, 
strategisk och i samverkan 
 
Svar senast  2021-11-05 

REMISS 

2021.8189 I Förslag till Trafikplan för Linköpings innerstad 
2021 

Erik Bromander 

2021-07-12  Linköpings kommun RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2021/1539  Remiss - Förslag till Trafikplan för Linköpings 
innerstad 
Svar senast 2021-09-17 

REMISS 

2021.8493 I Kommunicering sakägare-SMB-2021-444 Joakim Strid 

2021-07-16  Sävsjö kommun Länstrafiken 

RJL 2021/1570  Kommunicering sakägare-SMB-2021-444 
Svar senast 2021-08-23 

REMISS 

2021.8548 I Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44 Christina Jörhall 
2021-07-26  Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 

funktion 
RJL 2021/1577  Remiss - SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet 

Svar senast 1/11-2021 
REMISS 
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Sidan  1 av 1 
 

    

     

             
   

Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2021-08-11 
 

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Promemoria juli 2021 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2021.7761 U Promemoria Maj 2021 Linda Byman 

2021-07-01  ANA RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

         SKRIVELSE 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 115  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 RUS konferens den 18 november, digital och fysisk konferens. 
Presidiet beslutar att om pandemiläget tillåter ges samtliga ordinarie 
nämndsledamöter möjlighet att delta, samt att ersättare ges möjlighet 
att ta ordinarie ledamots plats. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Subject:                             VB: RUS-konferens 18 november 2021

 
 
Save-the-date 18 november – RUS konferens 
 

 
 
Inbjudan till RUS-konferens 
 
Tid: Torsdagen den 18 november 2021 kl. 9.00-15.30  
Plats: Spira Kulturhus i Jönköping samt Digitalt 
  
Välkomna till en heldag med inspiration, kunskap och goda exempel på utvecklingsarbete i hela 
vårt län. 
Mer information, program och länk till anmälan kommer senare men boka in dagen redan nu! 
  
Eftersom inbjudan skickas till många funktionsbrevlådor är vi tacksamma om ni hjälper oss att 
vidarebefordra till rätt personer.  
  
Har du frågor kan du kontakta Karl-Gustav Bartoll, RUS-samordnare eller Kristina Nordh på 
Regional utveckling.  
E-post: karl-gustav.bartoll@rjl.se eller kristina.nordh@rjl.se  
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Varmt välkommen!  
 
 
Karin Hermansson 
Regional Utvecklingsdirektör 
Region Jönköpings län 
karin.hermansson@rjl.se 
0730-397138 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
Frågor från nämnden 
 
Inkommen fråga från Vänsterpartiet som ställdes vid nämnden 2021-06-23, 
besvaras av trafikdirektören vid kommande nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 92  
 
Frågor 
 
Följande fråga anmäls av Tommy Bengtsson (V): 
I samband med frågor om förändring av busshållplatser i Bottnaryd som 
lyftes vid nämnden i maj.  
Hur har kompromissförslaget från Bottnarydsborna till Länstrafiken 
mottagits? Enligt förslaget går bussen väg 185 - Industrigatan - Johan 
Printz väg - R 40 vid Löcknavägen (669) och har en hållplats. (nuvarande 
sväng in i Bottnaryd har tre hållplatser). Detta kan inte försena bussen mer 
än några minuter jämfört med att den ska stanna vid V 40 . 
 
Frågan besvaras av verksamheten vid nästkommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Månadsrapport 2021 
Diarienummer: RJL 2021/135 
 
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport och resultat per juli 
2021. Mätetal, målvärde och TIM nämndens ekonomiska resultat 
presenteras. 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Månadsrapport - juli 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 -40 % 

 
 
 

Ackumulerat från årsskiftet är det en minskning med ca 40% av 
resandet enligt statistiken. I slutet på april lanserades det nya 
biljettsystemet och den sista maj slutade det gamla systemet att 
användas helt. Pga skiftet av biljettsystemet och brister 
inledningsvis i det nya biljettsystemet är resandestatistiken 
missvisande och det verkliga resandet är högre än statistiken 
visar. En viss ökning kan ses i statistiken, framförallt inom 
regionbusstrafiken, under sommarmånaderna vilket troligen 
beror på att biljettmaskiner nu är installerade i samtliga bussar.. 

 RJL 
Personalhälsa  

3,8 % 2,3 % 

 
 

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

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr -79 119 tkr 

 
 
 

Regional utveckling (TIM) -79 mnkr 

A. Länstrafiken (-80,7 mnkr ) 

Budget ska utgå för särskilda covid-transporter samt för it-projekt 
tom juni, vilket tilldelas i augusti. Resultatet efter budgettillskott 
är - 77,6 mnkr. 

Biljettintäkter står för avvikelsen med minus 82 mnkr. Intäkterna 
har under året avvikit mot budget med ca 55 % men under juni 
och juli var avvikelsen nere på ca 25%. Det nya biljettsystemet 
och att påstigning nu kan ske i framdörrarna bör ha bidragit till 
de ökade intäkterna jämfört med budget. I september ska 
ansökan om bidrag för biljettintäktsbortfall lämnas in. 

I juni erhölls elbusspremie från Energimyndigheten för 
elbussarna i stadstrafiken i Jönköping. Premien uppgick till 24,6 
mnkr och har förbättrat resultat i juni månad. 

På Regionbussidan är det avvikelser pga förstärkningar för att 
undvika trängsel samt regleringar som är gjorda för ersättningar 
avseende kundnöjdhet och andra ersättningar. 

Inom Krösatågen är det underskott som avser försenat 
fordonsupphandlingsprojekt och tidigare års sena debiteringar 
för underhåll. 

Inom Serviceresor är det ett ökat resande och färre resenärer i 
fordonen (tom maj har resenärer över 70 år åkt ensamma) har 
ökat kostnaderna. Ackumulerat underskott inom Serviceresor på 
ca 9 mnkr efter juli månad efter att hänsyn tagits till 
budgettillskott. 

Fördelat på Resultatenheter: 

Stab, ek, marknad   + 1 mnkr 

Allmän trafik            - 70 mnkr 

Serviceresor            - 11 mnkr (med hänsyn till budgettillskott 9 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. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö. 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 2021-08-10 RJL 2021/145 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Beslut om allmän trafikplikt för den 
linjelagda trafiken på Visingsö 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige  

 besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik på 
Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Information i ärendet 
Merparten av året är trafiken anropsstyrd linjetrafik men på sommarmånaderna är 
trafiken linjelagd och går enligt fast tidtabell. Under vår- och höstterminen utför 
bussen även skolskjutstrafik på Visingsö och finansieringen regleras genom avtal 
med Jönköpings kommun. Under hela året utför bussen även sjukresor och 
färdtjänst. 
 
Under 2020 gjordes totalt 7795 resor (48 800 km) med ”Öasvängen” varav 892 
resor (16 200 km) var linjelagda. 
Under 2019 gjordes totalt 8501 resor (52 000 km) med ”Öasvängen” varav 1532 
resor (16 700 km) var linjelagda. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 112  
 
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2021/1185 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till Värnamo kommuns 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

2. Regionledningskontoret gör redaktionella ändringar i yttrandetexten. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 
fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-07-05 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ställer sig bakom yttrandet, men föreslår att några redaktionella 
ändringar i yttrandetexten görs. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-07-05 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 2021-07-05 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 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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YTTRANDE 1(2) 

 2021-09-07 RJL 2021/1185 

 

     
     
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 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 ny 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 regionen 
ett kompletterande yttrande om tätortstrafiken. 
 
Regionen anser att granskningsförslaget uppvisar att regionens synpunkter från 
samrådet har tillgodosetts eftersom texten om jordbruksmark har förtydligats, 
liksom målsättningen att minsta möjliga jordbruksareal ska tas i anspråk, och då 
texten om stadstrafiken har ändrats. 
 
Granskningshandlingens skrivningar gällande möjliga effekter av ny linjedragning 
för stadstrafiken i Värnamo bör emellertid justeras eftersom det ännu inte har 
fattats något regionalt beslut i frågan. 
 
I handlingen bör det framgå att även persontrafik nyttjar järnvägssträckan 
Göteborg/Kalmar. Vidare framgår det av texten att rangerbangården ska 
utlokaliseras och det är önskvärt att det av texten framgår tankar eller förslag på 
eventuell ny lokalisering. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL2021/1185 

 

Regionen önskar att den fördjupade översiktsplanen arbetar med järnvägsstationen 
med målsättningen att utveckla stationsområdet genom att förse området med 
service och göra det lättillgängligt så att stationen på ett naturligt sätt binds 
samman med stadskärnan och blir en naturlig mötesplats. 
Ökad tågtrafik och eventuella framtida uppställningsspår i Värnamo kan antas 
medföra ökat buller. Därför måste det tydligt framgå i planen att kommande 
exploatering intill järnvägen och stationen ska utformas så att bullerfrågan 
hanteras på ett bra sätt i kommande planer och bygglov. 
Enligt en nyligen genomförd ÅVS finns det på sikt behov av dubbelspår på 
sträckan Alvesta- Hillerstorp. Därav bör kommunen i sin strategiska planering 
säkra ytor utmed den delen av järnvägen ifråga som ingår i planområdet. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105 

Tid: 2021-06-23 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2021/1185 

Beslut  
Nämnden 

1. Beslutar att förslag till yttrande ses över, ärendet bereds på nytt i 
presidium och nämnd efter sommaren. 

2. Anstånd begärs från Värnamo kommun till och med den 7 
september. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 
fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
 Missiv daterad 2021-06-02 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att förslag till yttrande ses över och att ärendet bereds 
på nytt i presidium och nämnd efter sommaren. Anstånd begärs från 
Värnamo kommun till och med den 7 september.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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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 

 

§ 100  
 
Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
Diarienummer: RJL 2021/1185 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna 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. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-02 
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-23 
 Granskningsförslag fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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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

?
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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. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 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. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

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.
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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

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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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 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. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-
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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. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-
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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 

49



29

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
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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 

63



43

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. 

73



53

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
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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-
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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
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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 

122



M
IL

JÖ
KO

N
SE

KV
EN

SB
ES

KR
IV

N
IN

G

15

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 
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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.  

133



134



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

1

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. 

141



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

8

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.

153



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

20

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 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 
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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 

10

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.
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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. 

175



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

42

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

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

179



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

46

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.
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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 
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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. 
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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
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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. 
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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. 

196



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

63

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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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 113  
 
Remiss - Del av betänkande, Stärkt planering för en 
hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2021/1134 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till finansdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över del av 
betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-29 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-08 
 Remisshandling del av betänkandet Stärkt planering för hållbar 

utveckling 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ställer sig bakom förslag till yttrande. 
 
Per-Allan Axén (M) anmäler att Moderaterna inte tar ställning idag och 
återkommer på nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-06-29 RJL 2021/1134 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Del av betänkandet stärkt planering för 
hållbar utveckling 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till finansdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över del av betänkandet 
Stärkt planering för hållbar utveckling. 

Information i ärendet 
Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredning md 
uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i 
samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskild komplexa 
planförutsättningar. Utredningen har antagit namnet Samordning för 
bostadsbyggande och detta betänkande fokuserar på trafikförsörjning, 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-06-29 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-08 
 Remisshandling del av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling 

Beslut skickas till 
Finansdepartementet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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Finansdepartementet 
      
            
 

Del av betänkandet stärkt planering för 
en hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över del av betänkande 
Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
 

Sammanfattning 
Denna del av betänkandet om att stärka planeringen för att uppnå en hållbar 
utveckling handlar om transporteffektivitet, mobilitetsåtgärder och 
mobilitestjänster. Det resultat som presenteras i betänkandet föreslår att delar av 
plan- och bygglagen ändras för att tydligare kontrollera mobilitetsfrågor och att en 
ny lagstiftning tillkommer som bland annat ställer krav på 
mobiliseringskartläggningar. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ser positivt på såväl översynen av plan- och bygglagen 
som strävan efter att förse landets planerare med ytterligare redskap i arbetet med 
hållbar utveckling. 
 
Det framgår i texten att det inte ingår i utredningens direktiv att se över 
regelverket kring översiktsplanering. Region Jönköpings län anser att det är bra av 
utredningen att ändå belysa åtgärder som behövs för att även översiktsplaneringen 
ska arbeta med frågorna om transporteffektivitet, mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster. Flera av de aspekter som framkommer i utredningen kräver 
koordinering från en strategisk nivå för att uppnå bästa möjliga effekt och på bästa 
sätt sträva efter en hållbar utveckling. 
 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Till statsrådet Märta Stenevi 

Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda 
parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt kom-
plexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). Syftet med uppdra-
get är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat 
och hållbart bostadsbyggande. 

Johan Edstav förordnades samma dag till särskild utredare och 
Christina Leideman förordnades som huvudsekreterare i utred-
ningen från och med den 1 januari 2018.  

Utredningen har antagit namnet Samordning för bostadsbyggande. 
Detta betänkande behandlar den del av uppdraget som avser 

tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) beslutade den 13 februari 2020, som 
ska redovisas senast den 31 mars 2021 (dir. 2020:121).  

Lena Dübeck förordnades från och med den 3 mars 2020 för att 
biträda utredaren i den del av uppdraget som betänkandet avser. 

Förordnade sekreterare som medverkat i delar av arbetet och 
under olika tidsperioder med detta betänkande är Michael Erman, 
Susanna Grege, Maria Isaksson, Åsa Johansson och Jan Wijkmark. 
Vidare har professor emeritus Carl-Johan Engström bistått utred-
ningen och medverkat i arbetet med betänkandet.  

Sakkunniga i utredningen under den period som arbetet med 
betänkandet bedrivits är departementssekreteraren Mattias Schriever-
Abeln, Finansdepartementet, departementssekreteraren Anna 
Johansson, Infrastrukturdepartementet, kanslirådet Philip Fridborn 
Kempe, Finansdepartementet, och kanslirådet Mathias Fredriksson, 
Försvarsdepartementet (förordnade i utredningen från och med den 
3 april 2018), samt (från och med förordnande den 28 augusti 2020) 
departementssekreteraren Emma Bonnevier, Miljödepartementet, 
och kanslirådet Claes Eriksson, Kulturdepartementet. Sakkunniga har 
getts möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. 
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Utredningens uppdrag att analysera för- och nackdelar med en 
lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i 
detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen 
redovisades den 29 mars 2019 i betänkandet Bebyggelse- och trans-
portplanering för hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17). Utred-
ningens uppdrag i övrigt enligt direktiv beslutade i december 2017 
slutredovisades den 23 december 2020. 

Härmed överlämnar vi betänkandet Stärkt planering för en hållbar 
utveckling (SOU 2021:23). Uppdraget är därmed slutfört.  

 
Stockholm den 30 mars 2021 

 
Johan Edstav  

 /Lena Dübeck 
 Carl-Johan Engström 
 Michael Erman 
 Susanna Grege 
 Maria Isaksson 
 Åsa V Johansson 
 Christina Leideman 
 Jan Wijkmark 
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Sammanfattning 

Klimatfrågan är central för en hållbar utveckling och Sverige har 
gjort åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Då trans-
portsektorn står för en betydande miljö- och klimatpåverkan anser 
regeringen att det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad ut-
sträckning främjar en transporteffektiv samhällsstruktur som bidrar 
till hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. En 
sådan struktur kan därtill bidra till att uppnå många av de nationella 
miljökvalitetsmålen och även bidra till minskade markanspråk och 
barriäreffekter. 

Uppdraget 

Enligt tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande ska utred-
ningen se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för att 
genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för trans-
porteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt 
utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. 
I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. 

Utredningen ska föreslå de författningsändringar och andra åt-
gärder som medför att planläggning och prövning i ärenden om lov 
eller förhandsbesked enligt PBL kan tydliggöras så att tillkommande 
och förändrade fysiska strukturer bidrar till ökad transporteffek-
tivitet som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan och ger 
bättre förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- och kollektiv-
trafik samt hållbara godstransporter. Uppdraget innebär också att 
utreda bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder i detalj-
plan och bygglovsprövning som främjar tillgänglighet genom håll-
bara transporter. Vidare ingår att utreda om kommunen i högre 
utsträckning än i dag bör kunna avstå från att kräva att en obebyggd 
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tomt som ska bebyggas ska ordnas så att det på tomten eller i när-
heten av den finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning av fordon. Utredningen ska undersöka hur byggherrar, 
fastighetsägare och verksamhetsutövare kan samverka med det 
allmänna genom utvecklade avtalsformer i samband med planering 
enligt PBL, så att åtgärder för ökad transporteffektivitet som bland 
annat leder till att minskad miljö- och klimatpåverkan kan uppnås 
och som sträcker sig längre än genomförandet av en detaljplan.  

Figur 1 Utredningens uppdrag och kopplingen mellan deluppdragen 

 

Utredningens förslag 

De förslag som utredningen lämnar i detta betänkande är: 

• Ändringar i andra och fjärde kapitlen PBL som stärker förutsätt-
ningarna för transporteffektivitet. Förslagen innebär att tillkom-
mande och förändrade fysiska strukturer ska bidra till ökad trans-
porteffektivitet. Det ska leda till minskad miljö- och klimatpåver-
kan och ge bättre förutsättningar för mobilitet, bland annat 
genom gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara varutrans-
porter. Förslagen innebär att bebyggelse ska vara samlad så att 
behovet av person- och varutransporter hålls på en så låg nivå som 
möjligt och att befintlig infrastruktur utnyttjas. Bostäder och 
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verksamheter ska vara tillgängliga med gång, cykel och olika 
energieffektiva och miljövänliga transportslag. Två förslag i fjärde 
kapitlet innebär att kommunen ska ta hänsyn till transport-
effektivitet vid bedömningen av om det krävs detaljplan för sam-
manhållen bebyggelse och att planbeskrivningen ska innehålla en 
redogörelse för hur planer uppfyller kraven på transport-
effektivitet. 

• Ändringar i fjärde och åttonde kapitlen PBL som ger bättre för-
utsättningar för genomförande av åtgärder i detaljplan och bygg-
lovsprövning, som främjar tillgänglighet genom hållbara trans-
porter. Förslagen innebär att det ställs krav på mobilitetsåtgärder 
på tomter och att kommunen får bestämma krav på mobilitets-
åtgärder i detaljplan. Mobilitetsåtgärder innefattar utrymme och 
anläggningar för parkering, stannande, lastning, lossning samt 
leverans och tillfällig förvaring av varor. Mobilitetsåtgärder kan 
vidtas för alla trafik- och fordonsslag, såväl bil för enskilt bruk 
som delade fordon och andra energieffektiva och miljövänliga 
alternativ till bil för enskilt bruk. Förslagen bidrar till trans-
porteffektivitet och innebär i högre utsträckning än i dag att 
kommunen kan avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att 
det finns utrymme för parkering av bil för enskilt bruk.  

• Ändringar i fjärde och sjätte kapitlet PBL som ger kommuner 
ökade möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna 
mobilitetsåtgärder genomförs, samt möjligheter att i exploa-
teringsavtal komma överens om mobilitetsåtgärder och mobili-
tetstjänster. Med mobilitetstjänst avses tjänst för persontrans-
porter eller för leverans och tillfällig förvaring av varor. Förslagen 
innebär att kommuner kan samverka med byggherrar, fastig-
hetsägare och verksamhetsutövare i fråga om mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster. Det bidrar till transporteffektivitet och att 
minskad miljö- och klimatpåverkan kan främjas.  

• En ny lag om kartläggning av mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster som möjliggör uppföljning av åtgärder under förvalt-
ningsskedet och därigenom främjar tillgång till mobilitetåtgärder 
och mobilitetstjänster samt hushållning med mark och stads-
miljö. Kartläggningarna ska bidra till kunskap om de transport-
lösningar som finns inom en fastighet hos boende, fastighets-
ägare, byggherrar, kommuner och Boverket. Detta kan bidra till 
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ökat engagemang och efterfrågan på olika transportlösningar nära 
bostaden, som underlag i kommuners samhällsplanering och till 
åtgärder på nationell nivå för att främja tillgången till olika trans-
portlösningar.  

Vi föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi för en 
hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur. Syftet är att bryta en seg-
livad praxis genom att höja kunskapsnivån kring transporteffekti-
vitet och rumslig struktur. Utredningen har därtill identifierat beho-
vet av att se över bestämmelserna om estetik i andra kapitlet PBL, 
även om detta inte ingår i utredningens uppdrag. Riksdagen fattade 
2018 beslut om ett nytt mål för arkitektur, form och design, som är 
vägledande för den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Den nya 
politiken har därefter inte implementerats i PBL.  

Figur 2 Utredningens olika förslag och hur de hänger samman 

 
 

Dagens reglering ger kommunerna möjlighet att påverka i vilken 
omfattning det ska finnas bilparkering i samband med att en obe-
byggd tomt ska bebyggas. Många kommuner arbetar med parker-
ingspolicyer samt trafik- och transportplaner, vilka har som mål-
sättning att förändra fördelningen av andelen personer som reser 
med olika färdmedel. Tillämpningen varierar dock över landet. Flera 

FÖRSLAGEN

Mobilitetsåtgärder
(utrymme för parkering)

4 kap PBL

• Parkering detaljplan 13  

• Villkor för bygglov och 

startbesked 14  
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• Krav tomter 9 och 10   

Mobilitetstjänster
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• Exploateringsavtal 40  
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mobilitetskartläggning
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kommuner har uttryckt behov av tydligare styrmedel och regelverk 
för parkeringsplaneringen. Utredningens förslag innebär ett tydligt 
beslutsstöd för alla landets kommuner och som samtidigt bekräftar 
tillämpningen i de kommuner som redan arbetar i en sådan riktning. 

Utredningens förslag bedöms sammantaget bidra till en samhälls-
planering som främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och 
klimatpåverkan. En normförskjutning möjliggörs vid planering av 
markanvändning, som kan vidga synen på tillgänglighet och rörlig-
het för personer och varor. 

Förslagen innebär att bilens särställning i lagstiftningen ersätts 
med likvärdig tillgänglighet till olika mobilitets- och transportlös-
ningar. Fokus kan flyttas från hur många parkeringsplatser som 
behövs i samband med nybyggnation till hur individens och sam-
hällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan till-
godoses. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag (202X:XX) om 
mobilitetskartläggning 

Härigenom föreskrivs följande. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

1 §    Lagens syfte är att främja tillgång till mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster och hushållning med mark och stadsmiljö. 

 
2 §    Lagen ska tillämpas för fastigheter med bostäder och verk-
samheter som medför ett transportbehov av betydande omfattning. 

Definitioner 

3 §    Med mobilitetskartläggning avses en kartläggning över mobili-
tetsåtgärder och mobilitetstjänster inom fastigheter som anges i 2 §. 

 
4 §    Termerna mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster har samma 
betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900). 

Skyldighet att göra mobilitetskartläggningar  

5 §    Ägare till fastigheter som anges i 2 § ska årligen göra en mobi-
litetskartläggning.  
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Mobilitetskartläggningens innehåll och redovisning 

6 §    Mobilitetskartläggningen ska innehålla en beskrivning av vilka 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster som finns tillgängliga 
inom fastigheten.  

Fastighetsägaren ska ge in mobilitetskartläggningen till berörd 
kommun och den myndighet som regeringen bestämmer. 

Tillgång till mobilitetskartläggning 

7 §    Fastighetsägare som omfattas av kravet på kartläggning enligt 
denna lag ska se till att den mobilitetskartläggning som senast har 
upprättats för byggnaden 

1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i 
byggnader på fastigheten, 

2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare, 
3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare. 
Om det finns en mobilitetskartläggning när en byggnad, en del av 

en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller 
försäljning, ska den som äger byggnaden eller säljaren se till att den 
senast gjorda mobilitetskartläggningen anges vid annonsering.  

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter 

8 §    Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn 
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen följs. 
 
9 §    Fastighetsägare som omfattas av skyldigheten att göra en 
mobilitetskartläggning ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna 
de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för 
tillsynen.  
 
10 §    Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs 
för tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. 
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Bemyndigande 

11 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om   

1. vilka fastigheter som medför ett transportbehov av betydande 
omfattning enligt 2 §, och 

2. de skyldigheter som anges i 6 och 7 §§.  

Överklagande 

12 §    Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.   
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1.2 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen  
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 5, 6 och 7 §§, 4 kap. 2, 6, 13, och 14 §§, 

6 kap. 40 §, 8 kap. 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 4 kap. 13 § ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
4 §1 

I denna lag avses med 
allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat 

område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, 
bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, 
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består 

av andra anläggningar än byggnader, 
byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra pro-

jekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, 
byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak 

och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller 
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten 
samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla 
sig i den, 

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommu-
nens uppgifter enligt denna lag, 

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning, 
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i 

ett byggnadsverk, 
exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och 

om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en bygg-
herre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kom-
munen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad 
av statlig transportinfrastruktur, 

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan 
som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25§§, 

 
1 Senaste lydelse 2019:949. 
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kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän 
plats eller vattenområde, 

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upp-
låtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande, 

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en 
fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar 
sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till 
byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller en region 
ansvarar för, 

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens 
uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet, 

 Mobilitetstjänst: tjänst för 
1. persontransporter, eller  
2. leverans eller tillfällig för-

varing av varor.  
 Mobilitetsåtgärd: utrymme och 

anläggning för  
1. parkering eller stannande 

för persontransporter, eller  
2. lastning och lossning, leve-

rans eller tillfällig förvaring av 
varor.  

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en 
tidigare uppförd byggnad till en ny plats, 

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela bygg-
naden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt 
förnyas, 

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, 
spårtrafik och vägar, 

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en över-
siktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till 
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, 

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av 
byggnadens volym, 

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar 
mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 
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anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska 
kunna användas för avsett ändamål, 

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla 
eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användnings-
sätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och 

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en 
byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller 
kulturhistoriska värde. 

2 kap. 
3 § 

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja 

1. en ändamålsenlig struktur 
och en estetiskt tilltalande ut-
formning av bebyggelse, grön-
områden och kommunikations-
leder, 

1. en ändamålsenlig och trans-
porteffektiv samhälls- och bebyg-
gelsestruktur samt en estetisk till-
talande utformning av bebyg-
gelse, grönområden och kom-
munikationsleder, 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, 

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de 

intressen som anges i första stycket 1–5. 
 

5 §2 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna 

trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kom-

3. möjligheterna att ordna 
trafik och främja transport-
effektivitet, ordna vattenförsörj-

 
2 Senaste lydelse 2018:636. 
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munikation samt samhällsservice i 
övrigt, 

ning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt 
samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 

tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 

   
6 § 

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder av-
seende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda mar-
ken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på plat-
sen och intresset av en god helhetsverkan, 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafik-
olyckor och andra olyckshändelser, 

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verk-
ningarna av stridshandlingar, 

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda 
klimat- och hygienförhållanden, 

5. möjligheterna att hantera avfall,  
6. trafikförsörjning och beho-

vet av en god trafikmiljö 
6. behovet av en transport-

effektiv trafikförsörjning och en 
god trafikmiljö  

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienter-
ingsförmåga att använda området, och 

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyg-
gelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggel-
sen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. 
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7 § 
Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av 

att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse finns 

1. gator och vägar, 1. gator, vägar och mobilitets-
åtgärder, 

2. torg, 
3. parker och andra grönområden, 
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och 
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kom-

mersiell service. 

4 kap. 
2 § 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten-
områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen be-
byggelse med bygglovspliktiga 
byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens 
karaktär, omfattning eller inver-
kan på omgivningen, till behovet 
av samordning eller till förhål-
landena i övrigt, 

1. en ny sammanhållen be-
byggelse med bygglovspliktiga 
byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens 
karaktär, omfattning eller inver-
kan på omgivningen, till behovet 
av samordning, transporteffek-
tivitet eller till förhållandena i 
övrigt,  

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 
behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som 
åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning 
eller till förhållandena i övrigt, 

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om bygg-
nadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som 
avses i 9 kap. 4 a §, och 

a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan 
på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande, eller 

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som om-
fattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 
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4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksam-
het som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnads-
verket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygg-
lov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess 
användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 
6 §  

I en detaljplan får kommunen 
bestämma markreservat för så-
dana trafik- och väganlägg-
ningar, energianläggningar, an-
ordningar för elektroniska kom-
munikationsnät och ledningar 
som behövs för allmänna ända-
mål. 

I en detaljplan får kommunen 
bestämma markreservat för så-
dana trafik- och väganläggningar 
och anläggningar för leveranser, 
energianläggningar, anordningar 
för elektroniska kommunika-
tionsnät och ledningar som 
behövs för allmänna ändamål. 

 
Parkering Utrymmen och anläggningar för 

mobilitet 
 

13 § 
I en detaljplan får kommunen bestämma 
1. de krav i fråga om att ordna 

utrymme för parkering, lastning 
och lossning som behövs med 
hänsyn till 8 kap. 9 § första 
stycket 4, 

1. de krav i fråga om att ordna 
mobilitetsåtgärder som behövs 
med hänsyn till 8 kap. 9 § första 
stycket 4,  

 
2. placeringen och utform-

ningen av parkeringsplatser, och 
2. placeringen och utform-

ningen av mobilitetsåtgärder, 
3. att viss mark eller vissa 

byggnader inte får användas för 
parkering.   

3. att viss mark, eller vissa 
byggnader inte får användas för 
åtgärder enligt första punkten. 

 
14 §3 

I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked 
för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens använd-
ning endast får ges under förutsättning att 

 
3 Senaste lydelse 2014:902. 
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1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning 
eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kom-
mit till stånd, 

 2. en mobilitetsåtgärd som kom-
munen inte ska vara huvudman för 
har säkerställts, 

2. ett visst byggnadsverk på 
tomten har rivits, byggts om, 
flyttats eller fått den ändrade 
användning som anges i planen, 

3. ett visst byggnadsverk på 
tomten har rivits, byggts om, 
flyttats eller fått den ändrade 
användning som anges i planen, 

3. utfarten eller en annan 
utgång från fastigheten har 
ändrats, 

4. utfarten eller en annan 
utgång från fastigheten har 
ändrats, 

4. markens lämplighet för be-
byggande har säkerställts genom 
att en markförorening har 
avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på 
tomten, 

5. markens lämplighet för be-
byggande har säkerställts genom 
att en markförorening har 
avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits på 
tomten, 

5. åtgärder som förebygger 
olägenheter från omgivningsbul-
ler har vidtagits. 

6. åtgärder som förebygger 
olägenheter från omgivningsbul-
ler har vidtagits.  

33 §4 
Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av 
1. planeringsförutsättningarna, 
2. planens syfte, 
3. hur planen är avsedd att genomföras, 
 4. hur planen uppfyller kraven 

på transporteffektivitet som avses i 
2 kap. 3 §, 

4. de överväganden som har 
legat till grund för planens ut-
formning med hänsyn till mot-
stående intressen och planens 
konsekvenser, och 

5. de överväganden som har 
legat till grund för planens ut-
formning med hänsyn till mot-
stående intressen och planens 
konsekvenser, och 

  

 
4 Senaste lydelse 2015:668. 
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5. om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt 
den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. 

6. om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt 
den i så fall gör det och skälen för 
avvikelsen. 

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som 
behövs för att förstå planen. 

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de orga-
nisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och 
ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägarna och andra berörda. Vidare ska det framgå om kom-
munen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvis-
ningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 
avtal.  

6 kap. 
40 §5 

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en 
fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av 
gator, vägar och av andra allmänna platser och av anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp och andra åtgärder. Åtgärderna ska 
vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
 Ett exploateringsavtal får om-

fatta mobilitetsåtgärder och mobi-
litetstjänster.  

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, 
under förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar 
till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av 
detaljplanen kan antas öka i värde. 

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt 
förhållande till dennes nytta av planen. 

   

 
5 Senaste lydelse 2017:181. 
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8 kap. 
9 § 

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte upp-

kommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från 

tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och 
tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i när-
heten av den i skälig utsträck-
ning finns lämpligt utrymme för 
parkering, lastning och lossning av 
fordon, 

4. det på tomten eller i när-
heten av den i skälig utsträck-
ning finns lämpligt utrymme för 
mobilitetsåtgärder,  

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda 
tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt 
inte är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en 

eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller 
annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och ute-
vistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 
friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand 
ordna friyta. 

10 § 
Det som gäller i fråga om ut-

rymme för parkering, lastning 
och lossning och om friyta i 9 § 
första stycket 4 och andra 
stycket ska i skälig utsträckning 
också tillämpas om tomten är 
bebyggd. 

Det som gäller i fråga om ut-
rymme för mobilitetsåtgärder och 
om friyta i 9 § första stycket 4 
och andra stycket ska i skälig 
utsträckning också tillämpas om 
tomten är bebyggd. 

                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
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2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden 
som har påbörjats före den 1 juli 2022 och mål och ärenden som 
avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess 
målet eller ärendet är slutligt avgjort.   
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1.3 Förslag till förordning (202X:XX) om 
mobilitetskartläggning 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 11 §§ lagen 
(202X:XX) om mobilitetskartläggning. 
 
2 §    Termer och uttryck som används i denna förordning har 
samma betydelse som i lagen (202X:XX) om mobilitetskartläggning. 

Tillämpningsområde 

3 §    Fastigheter enligt 2 § lag (202X:XX) om mobilitetskart-
läggning är fastigheter med fler än 30 bostadslägenheter och fastig-
heter med verksamheter som har mer än 400 kvadratmeter lokalyta. 

Redovisning av mobilitetskartläggning 

4 §    Mobilitetskartläggning enligt 6 § andra stycket lag (202X:XX) 
om mobilitetskartläggning ska ges in till Boverket årligen senast den 
31 december. 

Innehåll och tillgång till mobilitetskartläggning 

5 §    Boverket får meddela föreskrifter om de skyldigheter som 
anges i 6 och 7 §§ lagen (202X:XX) om mobilitetskartläggning. 

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter 

6 §    Boverket ska utöva tillsyn över att lagen (202X:XX) om mobi-
litetskartläggning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen följs. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 
 

232



 

33 

2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Uppdrag om samordning för ökat och hållbart 
bostadsbyggande 

Regeringen beslutade i december 2017 att tillkalla en särskild ut-
redare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda 
parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt kom-
plexa planeringsförutsättningar och direktiv för Samordning för ökat 
och hållbart bostadsbyggande (dir. 2017:126). Syftet med uppdraget 
är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och 
hållbart bostadsbyggande. Utredningen har antagit namnet Sam-
ordning för bostadsbyggande. 

I uppdraget ingick bland annat att analysera för- och nackdelar 
med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transport-
planer i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Denna del av uppdraget redovisades den 
29 mars 2019 i betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för 
hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17). Utredningens slutsatser var 
bland annat att det finns starka skäl att föra frågan vidare om nya och 
bättre verktyg för en integrerad bebyggelse- och transportplanering. 
(Se vidare kapitel 3). 

Utredningens uppdrag i övrigt enligt direktiv beslutade i 
december 2017 slutredovisades den 23 december 2020.   
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2.1.1 Tilläggsdirektiv om stärkt planering för en hållbar 
utveckling 

Regeringen beslutade den 13 februari 2020 om tilläggsdirektiv 
(dir 2020:15, bilaga 1) till utredningen Samordning för bostadsbyg-
gande om stärkt planering för hållbar utveckling. Uppdraget ska enligt 
tilläggsdirektiv om förlängd utredningstid redovisas senast den 
31 mars 2021 (dir 2020:121, bilaga 2). 

Uppdraget enligt direktiven är att se över delar av PBL för att 
genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transport-
effektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt ut-
veckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. 
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en samhälls-
planering som främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och 
klimatpåverkan. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författnings-
förslag.  

2.2 Arbetsformer och genomförande 

Detta betänkande har tagits fram under perioden mars 2020 till 
mars 2021. På grund av coronapandemin har utredningsarbetet be-
drivits och möten genomförts på distans.  

Utredningens arbete med uppdraget har innehållit följande 
arbetsmoment:  

• Kunskapsinhämtning av problem- och målbild 

• Kartläggning och analys av regelverk och kommunal praxis 

• Inventering och analys av tidigare och aktuella utredningar inom 
området 

• Dialog med representanter för Sveriges Kommuner och Regio-
ner, SKR, kommuner, regioner, experter, forskning och bransch-
organisationer 

• Framtagande av kompletterande kunskapsunderlag  

• Analys och resonemang om alternativa förslag   
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Utöver de kontakter som tagits i enlighet med direktiven (se 
kapitel 3) har utredningen inhämtat ytterligare underlag genom sam-
råd med experter inom samhällsplanering, juridik och fastighets-
förvaltning. 

Utredningen har också tagit del av forskning om parkerings-
reglering genom följande två forskningsprojekt: 

• Projektet Utvärdering av parkeringsnormer vilket bedrivs av SKR, 
i samarbete med Trafikverket, under perioden våren 2020–våren 
2021. Syftet är att undersöka förhållandet mellan användande och 
behov av parkering och parkeringsnormer i mindre och mellan-
stora stadskärnor.  

• Projektet Kompark – Kommunala parkeringsstyrmedel bedrivs av 
IVL Svenska Miljöinstitutet under perioden 2020–2022 och finan-
sieras av Energimyndigheten. Syftet är att analysera och utveckla 
parkeringsstyrmedel för att avsevärt öka kommuners rådighet och 
möjlighet att påverka och styra bilinnehav och bilanvändning för 
energieffektiva städer.  

Vidare har utredningen uppdragit åt Trivector att ta fram en för-
djupad analys av samverkan om mobilitetsåtgärder i Göteborg, 
Sundbyberg och Jönköping. Företaget har också uppdragits att 
genomföra enkätundersökningar riktade till ett urval svenska kom-
muner, byggherrar och mobilitetstjänsteleverantörer om samverkan 
när det gäller mobilitetsåtgärder, samt att göra en internationell jäm-
förelse mellan några olika länder när det gäller samverkan om mobili-
tetsåtgärder. Resultatet av enkätundersökningarna och den inter-
nationella jämförelsen återfinns i bilaga 6–9 i detta betänkande. En 
kort redovisning av resultaten finns även i kapitel 7.  

Ytterligare kunskapsunderlag om parkering och parkeringstal i 
detaljplan och bygglov har tillförts utredningen genom uppdrag till 
Trafikutredningsbyrån.  

Därtill har Spacescape uppdragits att redogöra för kunskapsläge, 
verktyg och exempel när det gäller samband mellan bebyggelse-
planering och trafikalstring. Företaget har också försett utredningen 
med kunskapsunderlag om gators omvandling inom EU till så kal-
lade multimodala gator som en åtgärd för ökad transporteffektivitet. 

Utredningen har också tagit del av en presentation av rapporten 
Framtiden för parkering och nya bostäder från oktober 2020 som 
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tagits fram av organisationerna Fastighetsägarna Stockholm, Hyres-
gästföreningen och Naturskyddsföreningen. Syftet med rapporten 
är att belysa hur parkering påverkar markanvändningen, bostads-
byggandet, fastighetsförvaltningen, hyresgäster och miljö i Sverige.  

2.3 Begrepp som används i betänkandet 

2.3.1 Nyckelbegrepp i utredningens direktiv  

Enligt direktiven ska utredningen ”se över delar av plan- och bygg-
lagen (2010:900), PBL, för att dels stärka förutsättningarna för 
transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter, 
dels utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stads-
miljöer”. I arbetet med betänkandet har vi utgått från de nyckel-
begrepp som används i direktiven och som framgår av bland andra 
följande formuleringar: 

• ”transporteffektiv samhällsstruktur med sammanhållen bebyg-
gelse”, 

• ”förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, 
större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp samt 
effektivare och mer samordnade godstransporter”.  

Vi har därtill införlivat begreppet mobilitet, med anledning av dess 
utbredda användning inom transport- och samhällsplanering. Reso-
nemang och förslag som rör begreppet har avvägts mot direktivens 
centrala formuleringar. I följande avsnitt redovisar vi hur begreppet 
används i detta betänkande. Begreppet transporteffektivitet behand-
las i kapitel 5. I bilaga 3 redovisas samlat användningen av vissa 
övriga begrepp som används i betänkandet. 

2.3.2 Utredningens användning av begreppet mobilitet 

Svenska Akademiens ordlista definierar mobilitet som rörlighet – 
oavsett vad eller vem som rör sig i vilken riktning eller dimension. 
Utredningen har därför valt att använda just begreppet mobilitet 
som samlingsbegrepp inom transport- och samhällsplanering. Vi 

236



SOU 2021:23 Utredningens uppdrag och arbete 

37 

föreslår även att några nya begrepp och uttryck med utgångspunkt 
från begreppet mobilitet införs i nya bestämmelser i PBL.  

Skälen för att använda mobilitet som samlingsbegrepp är flera. 
Dels är det ett övergripande neutralt begrepp som innebär rörlighet 
på fler plan än de fysiska. Dels spelar digital infrastruktur och digitala 
system en allt större roll för mobiliteten i samhället. Begreppet om-
fattar därmed nya och framtida transportlösningar och signalerar ett 
nytt synsätt på hur människor förflyttar sig i linje med samhällets 
behov av omställning.  

Utredningen anser att begreppet mobilitet bör användas övergri-
pande och balanseras mot andra mer välbekanta begrepp i de fall dessa 
är lika tydliga och där traditionella begrepp – till exempel resande, 
transporter eller förflyttning – säger mer i det specifika samman-
hanget. Begreppet bör också användas värdeneutralt och i sin grund-
läggande betydelse, det vill säga rörlighet. Genom att lägga till olika 
adjektiv kan begreppet förtydligas och anpassas – hållbar mobilitet, 
smart mobilitet och delad mobilitet. Vi använder också begreppet lik-
värdig mobilitet, med vilket vi avser likvärdiga förutsättningar för olika 
trafikslag, exempelvis gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik.  

Ytterligare utgångspunkter för utredningens val att använda 
begreppet mobilitet framgår av bilaga 4.  

Begreppet mobilitet i sammansatta ord 

Utredningen har valt att använda begreppet mobilitet i de samman-
satta orden mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Innebörden av 
dessa ord redovisas utförligt i kap. 11. 
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3 Andra utredningar inom området 
och dialog med berörda aktörer 

3.1 Andra statliga utredningar inom området 

Enligt utredningsdirektiven ska vi beakta vad som framkommit av 
tidigare utredningar inom området och remissynpunkter på dessa. 
Utredaren ska också förhålla sig till och ha en dialog med pågående 
utredningar och myndigheter som har uppdrag av betydelse för 
uppdraget. 

3.1.1 Tidigare statliga utredningar 

Ett stort antal statliga utredningar har haft uppdrag av betydelse för 
det här aktuella uppdraget. Det är omöjligt att fånga in samtliga dessa 
i vår redovisning. Frågor om samhällsplanering griper in i många 
olika ämnesområden. Vi har beaktat vad som framkommit av föl-
jande utredningar i de delar som har ansetts vara relevanta. 

• SOU 2005:51: Bilen, biffen, bostaden – Hållbara laster – smartare 
konsumtion. Betänkande av Utredningen om en handlingsplan 
för hållbar konsumtion – för hushållen. 

• SOU 2006:109: Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering. 
Betänkande av Parkeringsutredningen.  

• SOU 2012:91: Ett effektivare plangenomförande. Betänkande av 
Plangenomförandeutredningen. 

• SOU 2013:34: En effektivare plan- och bygglovsprocess. Betän-
kande av Plangenomförandeutredningen. 

• SOU 2013:84: Fossilfrihet på väg. Betänkande av Utredningen om 
fossilfri fordonstrafik.  
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• SOU 2015:59: En ny regional planering – ökad samordning och 
bättre bostadsförsörjning. Betänkande av Bostadsplaneringskom-
mittén. 

• SOU 2015:88: Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, 
form och design. Betänkande av Gestaltad livsmiljö – en ny politik 
för arkitektur, form och design. 

• SOU 2016:21: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Delbetän-
kande av Miljömålsberedningen  

• SOU 2017:22: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en 
mer cirkulär ekonomi. Betänkande av Utredningen cirkulär eko-
nomi. 

• SOU 2017:64: Detaljplanekravet. Delbetänkande av Översikts-
planeutredningen. 

• SOU 2018:16: Vägen till självkörande fordon. Slutbetänkande av 
Utredningen om självkörande fordon på väg. 

• SOU 2018:46. En utvecklad översiktsplanering. Att underlätta 
efterföljande planering. Delbetänkande av Översiktsplaneutred-
ningen 

• SOU 2018:67: Ett snabbare bostadsbyggande. Betänkande av Bygg-
rättsutredningen.  

• SOU 2018:86: Verkställbarhet av beslut om lov. Delbetänkande av 
Översiktsplaneutredningen 

• SOU 2019:9: Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan 
vid detaljplaneläggning. Delbetänkande av Översiktsplaneutred-
ningen. 

• SOU 2019:17: Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stads-
utveckling. Betänkande av Samordning för bostadsbyggande 

• SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av 
motorfordon. Betänkande av Bilpoolsutredningen. 

• SOU 2020:25: Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. 
Betänkande av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all 
kollektivtrafik i hela Sverige. 
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• SOU 2020:75: Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre 
konkurrens i bostadsbyggandet. Slutbetänkande av Utredningen 
om bättre konkurrens i bostadsbyggande. 

I ovan nämnda utredningar finns resonemang som berör vårt upp-
drag i form av klargöranden av problematiken i frågorna och i vissa 
fall målkonflikter och olika synsätt. 

Betydelsen av att samhället planeras för en minskning av fossil-
bränsledriven fordonstrafik återkommer. Behovet av mer attraktiva 
och tillgängliga städer där behovet av bilanvändning minskar är 
också återkommande argument. Några utredningar tar upp vikten av 
att tillgänglighet till bilpooler ökar och att kommuner kan avsätta 
mark och tillhandahålla parkeringsplatser för bilpooler i attraktiva 
lägen. Behovet av samordning mellan olika planeringsnivåer och sek-
torövergripande planering är en annan aspekt som betonas, liksom 
betydelsen av samordning på nationell nivå och ett brett samarbete 
mellan kommuner. 

En omständighet som Boverket framhåller i myndighetens remiss-
var på Miljömålsrådets delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige är att fysiska strukturer kan underlätta och främja klimatsmart 
beteende och att gestaltningskvalitet bidrar till hållbarhet. En klimat-
smart struktur kännetecknas enligt verket av en fysisk miljö med hög 
attraktionskraft och närhet till ett brett utbud av samhällsfunktioner. 

Det framkommer även att det finns ett stort behov av effektiv 
markanvändning i stadsmiljön och vikten av att den smarta och upp-
kopplade staden främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. Behovet 
av effektivitet i planprocessen tas upp av flera utredningar utifrån 
olika perspektiv, där kostnads- och resurskrävande detaljplanering 
utgör en återkommande fråga. Den ställs mot vikten av att detalj-
planer samordnar komplexa markanspråk till en helhet, bland annat 
av miljöskäl. Det framförs att nationell vägledning kan behövas för 
kommunerna i deras dialog med byggherrar och fastighetsägare. 
Vidare diskuteras om kommunerna ska behålla det övergripande an-
svaret för planläggning. Översiktplaneutredningen diskuterar privat 
initiativrätt med större möjlighet för enskilda att samråda om ett 
förslag till detaljplan och få det behandlat av kommunen. (Se vidare 
avsnitt 8.4.5). Regeringen föreslår att en privat initiativrätt ska in-
föras i plan- och bygglagen. Förslaget, med ändringar i plan- och 
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bygglagen för att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner, över-
lämnades till Lagrådet i januari 20211. 

Maktförhållandet mellan byggherrar och kommuner diskuteras i 
flera betänkanden i samband med bestämmelser som påverkar genom-
förandetiden för en detaljplan och i samband med vad som är tillåtet 
att reglera i ett exploateringsavtal. För- och nackdelar med de tidigare 
så kallade exploatörsbestämmelserna relativt gällande bestämmelser i 
plan- och bygglagen, PBL, om exploateringsavtal analyseras. Av 
remissvaren att döma är synpunkterna starkt relaterade till om man 
utgör en privat eller offentlig aktör inom planering och byggande. Av 
slutbetänkandet från Utredningen om bättre konkurrens i bostads-
byggande framgår bland annat att krav på parkering fördyrar och 
försvårar. Utredningen framhåller att högt ställda krav på parkerings-
lösningar kan begränsa förutsättningarna för byggande.  

Att bygga under mark som många kommuner kräver innebär en stor 
fördyring och försvårar lönsamheten i synnerhet för det lägre segmen-
tet. Kostnader för parkeringar läggs på den totala kostnaden och för-
delas på alla hyresgäster oavsett om man använder parkeringsplats eller 
inte. 

Utredningens tidigare betänkande Bebyggelse- och transportplanering 
för hållbar stadsutveckling, som överlämnades i mars 2019, belyser 
frågan om en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på trans-
portplaner vid nyetableringar. Frågan utgick från förlag i betänkandet 
Bilen, biffen, bostaden – Hållbara laster – smartare konsumtion som 
pekat på att varken miljöbalken eller PBL ger kommunerna möjlighet 
att begära transportplaner från byggherrar och verksamhetsutövare, 
eller att kräva sådana i detaljplanebestämmelser. Syftet med sådana 
transportplaner skulle vara att öka möjligheterna till en samhälls-
planering som styr mot effektiva och miljövänliga transportflöden. 
Samordning för bostadsbyggande analyserade för- och nackdelar med 
kommuners möjligheter att besluta om transportplaner, dels i form av 
detaljplaner, dels som föreläggande mot verksamhetsutövare.  

Utredningen konstaterade att samordning av planer för bebyg-
gelse och transporter är en förutsättning för att städer ska kunna 
utvecklas hållbart och att klimatmålen ska kunna uppnås.  

Några av slutsatserna i betänkandet är att vissa åtgärder kan stu-
deras i ett fortsatt utredningsarbete, bland annat förtydliganden i 

 
1 Lagrådsremiss 2021: Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning. 
Regeringens remiss till Lagrådet. 
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PBL. Analyserna i betänkandet pekade också på att eventuella krav 
på transportplaner bör riktas gentemot kommunen och att det inte 
är lämpligt att införa bestämmelser i PBL, om kommuners rätt att 
ställa krav på icke-fysiska åtgärder. I betänkandet föreslogs att en 
fortsatt utredning borde studera hur sådan reglering kan utvecklas.  

Dialogen med olika kommuner och med SKR i samband med 
utredningsarbetet pekade delvis i olika riktningar. Kommunerna förde 
fram att de saknar tillräckliga verktyg för att säkerställa genom-
förandet av olika åtgärder för att tillgodose behovet av tillgänglighet 
genom hållbara transporter. Samtidigt har SKR betonat att statens 
krav gentemot kommunsektorn bör vara utformat så att det ger kom-
munerna ett stort mått av frihet och bidrar till att stödja och möj-
liggöra lokala ambitioner utifrån de förutsättningar och förhållanden 
som råder i just den kommunen2. 

3.1.2 Dialog med pågående statliga utredningar med uppdrag 
av betydelse för uppdraget 

Vi har haft kontakt med följande pågående utredningar, vars uppdrag 
är av betydelse för detta betänkande, i syfte att diskutera berörings-
punkter i våra respektive uppdrag: 

• Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot 
försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04) 

• Klimaträttsutredningen (M 2019:05) 

• Bygglovsutredningen (Fi 2020:01) 

3.1.3 Dialog med aktörer som har uppdrag av betydelse 
för uppdraget eller dess genomförande 

Enligt utredningsdirektiven ska utredaren ha kontakter med berörda 
myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För att få 
ett fördjupat kunskapsunderlag ska utredaren särskilt hämta in syn-
punkter och erfarenheter från ett representativt urval av kommuner 
och regioner.  

 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, 2019-09-19, Yttrande över Bebyggelse- och transportpla-
nering för hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17).  
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Dialog med myndigheter 

Utredningen har redovisat författningsförslag och överväganden 
samt motivtexter för Boverket och diskuterat för- och nackdelar med 
förslagen. Boverket har kompletterat med underlagsmaterial till ut-
redningen. Utredningen har också haft avstämningar med Trafikver-
ket. Verket har betonat vikten av att det trafikstrategiska tänkandet 
förs in i översiktsplanen. Även Trafikverket har kompletterat med 
underlagsmaterial till utredningen. 

Dialog med Sveriges Kommuner och Regioner  

Utredningen har hållit samråd med SKR. Vid dessa dialogen har SKR 
bland annat betonat frågan om samverkan och avtal mellan aktörerna 
som mycket angelägen för kommunerna. Det kan exempelvis handla 
om villkor för att kommunerna ska upprätta detaljplan och vilka 
avtalsparterna är. Miljöskyddslagstiftning har också framhållits som 
en viktig fråga. 

Dialog med representanter för kommuner och regioner 

Samråd har hållits med representanter för elva kommuner och sex 
regioner och med deltagande från SKR. En återkommande synpunkt 
som framfördes är att kommuner är i behov av verktyg på rätt nivå 
och bestämmelser som är konkreta. 

3.1.4 Dialog med branschaktörer 

Samråd har också hållits med representanter för branschorgani-
sationer och andra aktörer inom området, bland andra Bil Sweden, 
Fastighetsägarna i Sverige, JM, Svensk Kollektivtrafik och Svenska 
parkeringsföreningen, Svepark. En synpunkt som framförts genom-
gående är att även det befintliga byggnadsbeståndet bör beaktas för 
att de förslag som läggs fram ska få effekt. 
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4 Problembild och 
utvecklingstendenser 

4.1 Behovet av stärkt planering för att nå nationella 
mål för klimatet 

Utredningsdirektiven inleds med konstaterandet att klimatfrågan är 
en av samhällets mest angelägna utmaningar för en hållbar utveckling 
och att transporter medför betydande miljö- och klimatpåverkan, 
inte minst när det gäller utsläpp av växthusgaser. Vidare konstateras 
att utsläppen av växthusgaser kan minska genom en transporteffek-
tiv samhällsstruktur med sammanhållen bebyggelse och förbättrad 
tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, större andel elfor-
don och andra fordon med låga utsläpp samt effektivare och mer 
samordnade godstransporter.  

Riksdagen har beslutat om flera etappmål inom miljömåls-
systemet som bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåver-
kan. Det etappmål som beskriver det långsiktiga klimatmålet innebär 
att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växt-
husgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 
I regeringsförklaringen år 2019 aviserade regeringen att all relevant 
lagstiftning ska ses över utifrån det klimatpolitiska ramverket.1  

4.1.1 Klimatmål för transportsektorn 

Transportsektorns betydelse för klimatomställningen understryks 
av att det är den enda sektor för vilken riksdagen har beslutat om ett 
sektorspecifikt klimatmål. Målet innebär att växthusgasutsläppen 

 
1 Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: riksdagsbundna klimatmål för klimatpoli-
tiken, en klimatlag som lagfäster att regeringens politik ska utgå från det långsiktiga, tidsatta 
utsläppsmål som riksdagen har fastställt samt inrättandet av ett klimatpolitiskt råd som årligen 
ska granska regeringens klimatpolitik. 
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från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 
70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.  

Transportsektorn står i dag för omkring en tredjedel av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser. Vägtransporter i Sverige är den helt 
dominerande källan med 93 procent av sektorns utsläpp. Utsläppen 
från personbilar dominerar och står för 67 procent av vägtranspor-
ternas utsläpp. 

Etappmål för kollektivtrafik, gång och cykel 

Regeringen har beslutat om ett etappmål i miljömålssystemet inrik-
tat på att begränsa utsläpp från vägtrafik i större tätorter enligt 
följande: 

• Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i 
Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilome-
ter, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. 

4.1.2 Den klimatpolitiska handlingsplanen 

Sveriges utsläpp har minskat över tid, men det går för långsamt. 
I regeringens proposition En samlad politik för klimatet – klimat-
politisk handlingsplan2 framhålls att utvecklingen inom klimatom-
rådet är oroande. Det syns inte något tydligt trendbrott i utsläpps-
utvecklingen. Kraftfulla åtgärder kommer enligt propositionen att 
behövas för att Sverige ska lyckas ställa om till fossilfrihet i tid för 
att leva upp till Parisavtalet3 och för att uppnå regeringens ambition 
om att bli världens första fossilfria välfärdsland.  

Regeringen konstaterar i den klimatpolitiska handlingsplanen att 
tillgängligheten är central i ett modernt samhälle både för ekono-
mins utveckling och för medborgarens välfärd och delaktighet i sam-
hället. För att klimatmålen ska nås behöver tillgänglighet uppnås 
utan stora utsläpp av växthusgaser. Hög tillgänglighet har historiskt 
framför allt främjats genom att underlätta för resor och transporter. 

 
2 Prop. 2019/20:65. 
3 Vid klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015 enades 
världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonventionen (Parisavtalet).  
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Tillgängligheten kan på många håll förbättras utan att växthus-
gasutsläppen ökar genom förändrad markanvändning och samhälls-
planering där nya bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen och där 
skolor, fritidsaktiviteter, service och arbetsplatser förläggs i anslut-
ning till där människor bor. 

I städer och tätorter kan en funktionsblandad bebyggelsestruktur 
bidra till att människors behov i högre grad kan tillgodoses i deras 
närhet och därmed dämpa behovet av persontransporter. Genom 
integrerad bebyggelseplanering som prioriterar kollektivtrafik, 
cykeltrafik och gångtrafikanter framför bilen kan det synsätt som 
prioriterat biltrafiken brytas.  

Regeringen konstaterar i den klimatpolitiska handlingsplanen att 
i glest bebyggda områden kommer bilen sannolikt fortsatt att vara 
det viktigaste färdmedlet. Även båt och flyg kommer troligen att 
vara svårersättliga för vissa längre resor, och resor där fast vägför-
bindelse saknas. Elektrifiering och hållbara biodrivmedel blir avgö-
rande för landsbygdernas omställning. Glest bebyggda områden 
behöver dock också vara så transporteffektiva som möjligt. 

4.1.3 Klimatpolitiska rådet bedömer att fler åtgärder som rör 
planering behövs 

Enligt det klimatpolitiska ramverket (se avsnitt 4.1) ska ett obero-
ende klimatpolitiskt råd granska klimatpolitiken. Klimatpolitiska 
rådet konstaterade i sin rapport 20194 att den korta tid som kvarstår 
för att uppnå transportsektorns mål till år 2030 är uppfordrande. 
Viktiga utmaningar är att ställa om tidskrävande processer för sam-
hällsplanering och infrastruktur, att uppnå acceptans för politiken 
och förändrade beteenden i vardagen samt att hantera fördelnings- 
och rättviseaspekter. 

Rådet presenterade i sin rapport ett antal rekommendationer till 
regeringen, bland annat att sluta subventionera bilägande, bilkörning 
och parkering, att stärka kommunernas mandat och redskap för att 
främja fossilfria transporter samt att öka styrningen mot mer klimat-
effektiva fordon. Rådet pekade också på den konflikt som innebär 
att många kommuner har ambitioner att minska biltrafiken och att 
främja mer hållbara resor och transporter till och från större tätorter 

 
4 Klimatpolitiska rådet (2019): Klimatpolitiska rådets rapport 2019. 
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medan staten förväntar att kommunerna anpassar vägnätet till de 
trafikökningar som indikeras av Trafikverkets basprognos.  

Enligt Klimatpolitiska rådets årsrapport 20205 kvarstår bedöm-
ningen från 2019 års rapport att nuvarande styrmedel inte är till-
räckliga för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikes trans-
porter år 2030.  

4.1.4 Strategisk plan för omställning av transportsektorn 
till fossilfrihet  

Samordningsmyndigheterna i regeringsuppdraget Strategisk plan för 
omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) från 2016–
2017 framhåller i sin uppföljning år 20206 att många åtaganden och 
förslag i planen har aktiverats, men än så länge går transportom-
ställningen för långsamt. Det är särskilt viktigt att stärka styrningen 
för ett mer transporteffektivt samhälle. 

För att nå ett transporteffektivt samhälle krävs ändringar av människors 
och företags transportmönster och beteenden. I detta avseende har sam-
hällsplanering stor betydelse genom att den påverkar hur bebyggelsen 
kan förtätas och hur man kan ha en fortsatt urbanisering som är förenlig 
med ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som 
personbil, lastbil och flyg minskar. 

För att nå stora effekter till år 2045 måste infrastrukturplaneringen 
redan nu utvecklas så att den tillhandahåller den tillgänglighet som 
efterfrågas.  

4.2 Behovet av stärkt planering för att nå nationella 
mål för städer och livsmiljöer 

Regeringen konstaterar i budgetproposition för år 20217 att en väl-
fungerande hållbar stadsutveckling med omsorgsfullt gestaltade livs-
miljöer är central för tillväxt och social sammanhållning och för att 
nå miljö- och klimatmålen.  

 
5 Klimatpolitiska rådet (2020): Klimatpolitiska rådets rapport 2020. 
6 Energimyndigheten, 2020: Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transport-
sektorn till fossilfrihet. ER 2020:03. Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårds-
verket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighe-
tens samordningsuppdrag. 
7 Prop. 2020/21:1. Utgiftsområde 18. 
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4.2.1 Strategi för levande städer 

Av utredningsdirektiven framgår att en mer transporteffektiv sam-
hällsstruktur kan bidra till minskade markanspråk och barriäreffek-
ter. Skrivelsen Strategi för levande städer8 utgör regeringens politik 
för en hållbar stadsutveckling. Regeringen konstaterar att i de allt 
tätare städerna finns en stor konkurrens om mark. Människor och 
grönska ska prioriteras. I strategin påpekas att samtidigt som bilen 
har medfört fördelar för människors möjligheter till rörlighet har 
utvecklingen skapat stora problem.  

Politik för en hållbar stadsutveckling handlar om att åstadkomma 
goda livsmiljöer i form av väl fungerande och robusta städer som 
utformas så att de är till för alla. Regeringen vill därigenom stödja 
områden med socioekonomiska utmaningar genom att utveckla 
områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som det skapas 
trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg 
om åtgärdernas gestaltning.9 

Genom att införa mål för gång-, cykel- och kollektivtrafik och 
mål för stadsgrönska och ekosystemtjänster har regeringen tydlig-
gjort ambitionen att gynna klimatsmarta och yteffektiva transporter 
samtidigt som vi får en grönare och hållbar stadsmiljö som under-
lättar för människor att mötas och trivas i staden.  

Vi konstaterar att delar av den mark som går åt för uppställning 
av bilar, i den omfattning som beskrivs i avsnitt 4.3.3 nedan, i stället 
skulle kunna användas för stadens grönska, ekosystemtjänster och 
social vistelse.  

4.2.2 Politik för gestaltad livsmiljö 

Riksdagen har antagit regeringens förslag om att införa ett nytt 
nationellt mål för arkitektur-, form- och design. Arkitektur, form 
och design ska enligt propositionen Politik för gestaltad livsmiljö10 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Målet för 
gestaltad livsmiljö och dess delpreciseringar är styrande för statens 

 
8 Skr. 2017/18:230. Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. 
9 Regeringskansliet. Arbetsmarknadsdepartementet (2020): Ett Sverige som håller ihop Reger-
ingens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla.  
10 Prop. 2017/18:110. Politik för gestaltad livsmiljö. 
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initiativ och kan vara vägledande för kommuner och regioner. Den 
nya politikens kärna är en helhetssyn på den gestaltade livsmiljön 
som tar utgångspunkt i människans behov och livskvalitet.  

I propositionen11 konstaterar regeringen att gestalta en hållbar 
livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga 
intressen till en helhet. I begränsningarna ryms dock ofta gestalt-
ningens möjligheter.  

Regeringen har gett Boverket ett samlat ansvar för samordning, 
kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad 
livsmiljö. Boverket har tillsatt en riksarkitekt för att kraftsamla om-
kring frågorna och har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag 
för en nationell arkitekturpolicy. Vidare har Boverket nyligen inlett 
ett projekt i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola om värde-
skapande bebyggelsestrukturer och om att förstå stadens flöden i för-
hållande till stadens platser12. Syftet är bland annat att stödja kommu-
nerna när det gäller hur arkitektur och gestaltning kan användas för 
att skapa värden när plan- och bebyggelsestrukturer formas och 
utvecklas.  

Ett nytt initiativ inom EU relaterar till innehållet i Sveriges politik 
för gestaltad livsmiljö, New European Bauhaus13. Det nya Bauhaus-
initiativet är ett tvärdisciplinärt initiativ där framtida sätt att leva ska 
formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, 
vetenskap och teknik och kopplar samman EU:s gröna giv med med-
borgarnas boendemiljö. Alla som bor i EU uppmanas att tillsammans 
reflektera över hur en hållbar och inkluderande framtid som är vacker 
för alla våra sinnen kan byggas. Metodiken ligger nära designmeto-
diken som ingår i politiken för gestaltad livsmiljö och som har en 
utgångspunkt med användaren/invånaren i centrum14.   

 
11 Prop 2017/18:110. Politik för gestaltad livsmiljö, s. 17. 
12 Chalmers Tekniska Högskola (2019): Urban Calculator Rapport 2019. Urban Calculator 
(chalmers.se) Hämtad 21-03-15. 
13 Europeiska kommissionen (2021): Om initiativet New European Bauhaus. Om initiativet 
(europa.eu) Hämtad 2021-03-04.’ 
14 Stiftelsen svensk industridesign (2021). Definition av design. Vår definition av design - 
SVID. Hämtad 21-03-14. 21-03-14. 
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4.3 Bilanvändning och parkering 

Utredningsdirektiven hänvisar till påpekanden om att tillgången till 
parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för 
val av transportmedel och för resmönster i en stad. Vi menar att varje 
bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Parkeringsåtgärder är 
därför ett av de effektivaste verktygen för att påverka bilanvändning. 

4.3.1 Nya synsätt på parkering 

Bilen har medfört välstånd och ekonomisk tillväxt, men den ständigt 
växande bilismens och dess påverkan på den gemensamma livsmil-
jön, framför allt i städerna men också globalt, har bidragit till att 
bilens dominans i dag är ifrågasatt.  

4.3.2 Antalet bilar och parkeringar i Sverige 

Mängden bilar i Sverige har, med undantag av några få perioder, 
stadigt ökat sedan bilen introducerades i början av 1900-talet. 
Ökningen beror dels på befolkningsökningen, dels på ökat bilinne-
hav per person. Det fanns omkring 200 000 bilar i Sverige år 1950. 
År 2010 hade antalet bilar stigit till 4,4 miljoner och uppgår nu till 
cirka fem miljoner15. Drygt en miljon av dessa bilar är företagsbilar16. 
Det finns dessutom cirka 1,2 miljoner avregistrerade bilar i Sverige. 
 
   

 
15Statistikmyndigheten SCB (2021) Registrerade personbilar i trafik 1923–2020. 
16 Ibid. 
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Figur 4.1 Registrerade personbilar i trafik 1923–2020 

 
Källa: SCB 2021. 

 
 
Enligt Trafikutredningsbyrån17 används en bil endast 4 procent av 
tiden och står i genomsnitt parkerad 80 procent av tiden vid bostaden 
och på andra platser runt 16 procent av tiden. De bedömningar som 
finns av parkeringsutbudet i Sverige visar enligt Trafikutrednings-
byrån att det går i genomsnitt tre till fem parkeringsplatser per per-
sonbil i Sverige. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,18 visar 
studier att en bil står stilla 97 procent av sin livstid och att det i snitt 
finns åtta parkeringsplatser per bil. Då det finns cirka fem miljoner 
personbilar19 i landet kan antalet parkeringsplatser uppskattas till mel-
lan 15–25 miljoner (hårdgjord yta).  

Kostnader för att bygga och förvalta en parkeringsplats varierar 
beroende på typ av parkering, lokalisering och markvärde, entrepre-
nad- och förvaltningskostnader samt avskrivningsregler. Uppskatt-
ningsvis är byggkostnaden (2018 års priser) 10–15 000 kronor per 
plats för en asfalterad yta, 50–100 000 kronor per plats på ett par-

 
17 Trafikutredningsbyrån AB (2020): Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detalj-
plan och bygglov. 
18 Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Utvärdering av P-normer i små och medelstora 
kommuner. Delleverans 1. Intervjustudier. Projektet redovisas i sin helhet under våren 2021. 
19 Statistikmyndigheten SCB (2021).  
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keringsdäck och 350–450 000 kronor per plats i ett nedschaktat 
garage20.  

4.3.3 Markåtgång för parkering 

Det finns tillgänglig statistik över den bebyggda markens fördelning 
i landet. Kategorierna bostäder och transportinfrastruktur domi-
nerar21. Se figur nedan. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB,22 finns 
det dock inte någon särredovisad statistik över ytor för fordons-
parkering. SCB använder sig av Lantmäteriets data som klassificerar 
bebyggd mark23 i Sverige. Parkeringsytor är inte specificerade där, 
utan klassas ofta som öppen mark, där även gräsytor och berg i dagen 
också inräknas i samma kategori.  

I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder24 publiceras 
beräkningar som visar att det finns uppskattningsvis 20 miljoner 
parkeringsplatser i Sverige, vilket innebär att det sannolikt finns mer 
parkeringsyta i Sverige än det finns boyta25. Det motsvarar cirka 
50 kvadratmeter parkeringsyta för varje svensk. I rapporten finns 
även en beräknad uppskattning av gatuparkeringen i hela Sverige 
redovisad (cirka 40 procent av Sveriges totalt 500 kvadratkilometer 
parkeringsyta).   

 
20 Stockholm parkering (2018): Kostnader för att anlägga parkering, Stockholm. 
21 Uppgifterna avser fördelningen av den bebyggda markarealen och tar inte hänsyn till antalet 
våningar i bostadshus respektive parkeringshus. 
22 Telefonsamtal med SCB i juni 2020. 
23 Med bebyggd mark avses enligt SCB ”den mark som tagits i anspråk av byggnadskroppar samt 
tillhörande mark som trädgårdar, parkeringsplatser, upplagsytor inom industrin eller andra typer 
av anläggningar som hör samman med bebyggelse. Mark som huvudsakligen är bebyggd med 
bostadshus inkluderar även parkeringsplatser (utan specifikation av ytanspråket)”. 
24 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
25 I Sverige är den genomsnittliga boarean per person 42 kvadratmeter (SCB 2018). 
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Figur 4.2 Den bebyggda markens fördelning per markanvändningskategori 
år 2015 

 
Källa: SCB (2019) Markanvändningen i Sverige. 

 

4.3.4 Parkeringsfrågornas problematik 

I kapitel 6 redovisas parkeringsfrågornas problematik. Här samman-
fattas parkeringskravens konsekvenser i olika avseenden.  

Bland annat påverkas mängden tillkommande bostäder genom 
parkeringsplatsers markåtgång och höga kostnader för anläggning 
och drift. I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder26 
framhålls att en halvering av dagens parkeringstal skulle öka Sveriges 
fysiska byggareal med 30 procent och skulle överstiga Boverkets 
beräknade bostadsbehov med cirka 15 procent.  

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet27 – som haft 
i uppdrag att utreda hur en utveckling kan gynnas där lägre produk-
tionskostnader återspeglas i boendekostnaderna – pekar i sitt betän-
kande på hur högt ställda krav på parkeringslösningar kan begränsa 
förutsättningarna för byggande.  

 
26 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
27 SOU 2020:75. Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, 
s. 190. Slutbetänkande av Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet. 
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Parkeringsplatser påverkar miljö och klimat på olika sätt både 
direkt och indirekt, dels genom hårdgjorda ytor som tar plats från 
stadsgrönska, ekosystemtjänster och socialt stadsliv, dels genom mer 
utsläpp av växthusgaser och konsumtion av naturresurser genom ökad 
biltrafik. 

I skriften Parkering för hållbar stadsutveckling28 påpekade SKR att 
kostnaden för parkering ofta ingår i lägenhetspriser, hyror, varor, 
etc. och att de som använder parkeringen sällan eller aldrig behöver 
betala den fulla kostnaden. Det finns en kostnadsproblematik kopp-
lad till parkeringens avgifter och kostnader. Ett överutbud av par-
keringsplatser som regleras fram innebär att det blir svårt att ta betalt 
för parkering på kvartersmark eftersom bilägaren alltid kan söka sig 
till en billigare parkeringsplats i närheten, ofta en kantstensparkering 
på allmän platsmark. Kostnadsproblematiken är nära kopplad till 
uppdelningen av parkering på kvartersmark respektive gatumark. 
Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik hänvisar till studier 
som kommit fram till att en ökning av parkeringsavgifter med 
10 procent kan minska antalet bilresor med tre procent.  

I den klimatpolitiska handlingsplanen meddelar regeringen sin 
avsikt att se över möjligheten att öka kommunernas möjligheter att 
använda sig av parkeringsprissättning i klimat- och trafikstyrande 
syfte.  

Beroende på om parkering ska ordnas inom allmän platsmark eller 
kvartersmark gäller olika regler enligt, plan- och bygglagen, PBL. 
Olika regler gäller även för prissättning av parkeringsplatser. 

I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder29 betonas att 
uppdelningen av privat tomtmark och (kommunal) gatumark är 
grundläggande för regleringen av parkeringen i städerna. Författarna 
pekar i sin rapport på att driften av kommunal markparkering i 
Sverige beräknas subventioneras med 70 procent eller 3,4 miljarder 
kronor per år.  

Boendeparkering infördes under 1980-talet och har identifierats 
som en särskild problematik eftersom parkering på gatumark till låga 
kostnader konkurrerar med dyra parkeringsplatser till höga kost-
nader på kvartersmark.  

 
28 Sveriges Kommuner och Landsting (2013): Parkering för hållbar Stadsutveckling. Numera 
benämns organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
29 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
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Bilpoolsutredningen konstaterar i sitt betänkande30 att tillgång 
till parkeringsplatser är central för att främja bilpooler och föreslår 
att kommunerna ska ges möjlighet att reservera parkeringsplatser för 
delningsfordon på allmän platsmark. En bilpoolsbil ersätter flera 
privat- eller företagsbilar och ökar därmed resurseffektiviteten och 
minskar behovet av parkeringsytor31. 

Figur 4.3  

 
För varje bilpoolsbil antas 30 personer gå med i bilpoolen. Av dessa säljer i 
genomsnitt sex personer den egna bilen, eller avstår från att skaffa bil. Varje 
bilpoolsbil ersätter därför i genomsnitt sex bilar. Varje bilpoolsbil innebär att 
det behövs netto fem färre parkeringsplatser. 

 
 
Frågan om lastning, lossning och angöring är nära kopplad till 
parkering av fordon och framtidens mobilitet. Hänsyn till hållbar-
het, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska 
matchas med boendes krav på service och leveranstjänster32. Stä-
derna planerar för täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet och 

 
30 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
31 SOU 2017:22: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. 
Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi. 
32 IVL Svenska Miljöinstitutet (2019): Urbana godstransporter i detaljplanering. Nr U6081. 
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hållbarhet. Det är en utmaning att e-handeln med många lokala leve-
ranser samtidigt ökar snabbt.  

4.4 Nya synsätt på gatan 

Mångfunktionella gator 

Regeringen uppdrog år 2018 åt Boverket att sammanställa exempel 
på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator, som är 
mångfunktionella, där många olika behov och intressen hanteras 
samlat och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjlighe-
ter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer. Boverket 
redovisade sin rapport Mångfunktionella gator33 i februari 2019. 
Uppdraget genomfördes mot bakgrund av samverkansprogrammet 
Smarta städer34 där innovation, teknik och digitalisering ska möj-
liggöra för de framtida urbana miljöerna att bli långsiktigt hållbara.  

Forskningsprojektet Smarta gator35 är ett Vinnovaprojekt som 
pågår under åren 2019–2021 och som syftar till att ta fram modeller 
för multifunktionella gator. Modellerna ska kunna användas vid om-
byggnad och nybyggnation och möta utmaningarna med framtida 
urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimat-
förändringar. Projektet pekar på att gator utgör en omfattande infra-
struktur som måste förvaltas och utvecklas och att det inte finns 
någon uttalad samlad nationell forskningspolitik eller policy om 
stadens gator som urbant system och livsmiljö. Vidare betonas att 
gator kan bidra till att integrera staden genom förbättrade länkar 
både inom och mellan olika stadsdelar  

I rapporten Gators användning36 pekar Spacescape på hur mer 
grönska, mer utrymme för vistelseytor, lägre hastigheter och mer 
utrymme för gående också öka gatans liveability37.  

 
33 Boverket (2017): Mångfunktionella gator. Rapport 2019:7. 
34 Samverkansprogrammet Smarta städer (2017):  
Regeringen satsar på Smarta städer - Regeringen.se  Hämtad 21-03-15. 
35 VINNOVA 2019-2021: Forskningsprojektet Smarta gator. Forskarteam bestående av 
KTH, Chalmers, VTI, Spacescape, Sweco och White. 
https://smartagator.wordpress.com/bakgrund/. Hämtad 21-02-08. 
36 Spacescape AB (2020): Kunskapsunderlag om gators användning inom EU. 
37 ”Livability”är ett samlande begrepp etablerat i USA för ett antal viktiga hänsynstaganden 
för samhällsplaneringen. Det handlar om att sträva efter att tänka på helheten, att tänka på 
trivsel och livskvalitet. Ur skriften Livability på Svenska Kunskapsutveckling kring livability 
som begrepp. Moa Tunström, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier (KTH). Utgiven 
av Trafikverket 2014. 
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En av de viktigaste åtgärderna för att nå en ökad transporteffek-
tivitet och öka tillgängligheten genom hållbara transporter är att om-
vandla gator som i dag prioriterar biltrafik. Så kallade multimodala 
gator, gator där det finns gott om utrymme för såväl delad kollektiv-
trafik, som cyklar och gående, har visat sig kunna vara mer än tre 
gånger så kapacitetsstarka som en gata med samma bredd fast priori-
terad för biltrafik.  

Enligt rapporten håller svensk gatupraxis på att förändras i en allt 
mer hållbar riktning där gatans funktionsprioritering förändras, även 
om förändringen går relativt långsamt.  

Omfattande omställning pågår i europeiska städer 

Förändring av gatumiljöer tycks gå snabbt i många europeiska städer. 
Gammal omodern infrastruktur tas bort i snabb takt. Hastigheter 
sänks. Snabba radikala förändringar av stadsrummet äger rum. 
Forskare har vittnat om förändringarnas art och utbredning38. Städer 
som Berlin, Milano, Bryssel och Paris har på kort tid omdisponerat 
gators utrymmen. Pop up-cykelbanor ska avlasta kollektivtrafiken. 
Den utrymmeskrävande bilen får maka på sig för att minska trängseln. 
Storbritannien har satsat kraftigt på gång- och cykelstråk. 

Omställningen har pågått en längre tid, med klimatförändringen 
som en av drivkrafterna. Omställningstakten har dock ökat genom 
coronapandemin. Staden Paris har blivit omtalad för sina ingripande 
planer och förändringar av gatumiljöer39. Pandemin utgör en kata-
lysator för en människovänligare stad där man inte är lika beroende 
av transporter. Genom mer utrymme för gående och cyklande av-
lastas kollektivtrafiken så att man kan hålla distans.  

Flera tyska städer har skapat pop up-cykelstråk över en natt. Det 
handlar om en gatuinfrastruktur för alla färdsätt och detta är inte 
förvånande enligt forskningen. Städer har transformerats tidigare 
också när föroreningar, dåliga bostäder och hygienförhållanden, 
sjukdomar och brottslighet gjort situationen ohållbar.  

 
38 Vetenskapsradion (2020). 
Staden efter Corona - så görs den mänskligare 30 juni 2020 kl 12.09 – Vetenskapsradion På 
djupet | Sveriges Radio. Hämtad 2021-03-15. 
39 Paris stad (2021) 15-minutersstaden.  
La ville du quart d'heure en images - Ville de Paris  Hämtad 21-03-04. 
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Det är svårt att föreställa sig hur samhället kommer att ändras 
efter att covid-19 har släppt greppet och prognoser om ändrade 
beteenden till följd av coronapandemin är genuint osäkra. Många 
forskare ser dock redan nu tydliga kopplingar mellan klimatfrågan 
och pandemin. 

4.5 Nya analysverktyg för transporteffektiv 
stadsplanering 

Internationella och nordiska studier i Göteborg, Stockholm och 
Köpenhamn har på senare tid visat på att stadsmiljöer som har en låg 
bilandel också är mer attraktiva att bo i40. I rapporten Kunskaps-
underlag om samband mellan bebyggelseplanering och trafikalstring 
redovisas, utifrån internationell och nordisk forskning, samband 
mellan bebyggelseplanering, tillgänglighet och hållbara transpor-
ter41. Planeringsskeden identifieras där kritiska planfrågor av bety-
delse för hållbara transporter bör hanteras.  

I dagsläget saknas lättanvända och kostnadseffektiva verktyg för 
att i tidiga och kritiska skeden av planeringen få en uppfattning om 
hur planalternativ och olika bebyggelsestrukturer påverkar trafik-
alstring. Med enklare och mer flexibla analysverktyg kan kommu-
nerna hitta lokaliseringar och utformningar i stadsstrukturen som är 
mer energieffektiva samt genomföra åtgärder som förbättrar förut-
sättningarna för hållbara färdmedel och bidrar till att nå Sveriges 
miljö- och klimatmål.  

Författarna menar att det är av stor vikt för stadsplaneringen att 
det vid sidan av trafikmodeller utvecklas trovärdiga, enkelt använd-
bara och flexibla analysverktyg i kritiska skeden av planprocessen. 
Ett exempel på ett sådant analysverktyg utvecklas just nu i samarbete 
med Göteborgsregionen42. Se bilaga 10.  

 
40 Spacescape AB och Evidens AB (2012). Värdering av stadskvaliteter: PM – Sammanfattning 
av metod och resultat. 
41 Spacescape AB (2020): Kunskapsunderlag om samband mellan bebyggelseplanering och 
trafikalstring. I samarbete med Trivector Traffic AB. 
42 Göteborgsregionen (2020): Hållbarhetsverktyget.  
Omvärldsbevakning -FÖR PUBLICERING.pdf (goteborgsregionen.se). Hämtad 21-03-07. 
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4.6 Utvecklingstrender när det gäller mobilitet 
och stadsbyggnad 

Människors och varors rörlighet, hur vi reser och hur varor trans-
porteras, förändras till följd av teknikutveckling, klimatförändring-
arna och coronapandemin. Men även bebyggelsestrukturer och stads-
planeideal är under omprövning. 

4.6.1 Smart mobilitet 

Digitalisering tas upp som en av urbaniseringens utmaningar av pro-
jektet Smarta gator (se ovan). SKR beskriver i skriften Smart mobilitet 
och mobilitetstjänster43 de fem viktigaste utvecklingstrenderna som på-
verkar digitalisering av transportsystemet: elektrifiering, automati-
sering, tjänstefiering, uppkoppling och Big Data44. SKR påpekar att 
det innebär svåra avvägningar för kommuner och regioner att avgöra 
vilka mobilitetslösningar som bidrar till nyttor och därmed är verkligt 
smarta, och vilka som inte gör det. 

I skriften konstateras att det med all sannolikhet kommer att ta 
decennier innan elbilar dominerar personbilsflottan även om el-
bilarna redan i dagsläget skulle stå för en majoritet av nybilsförsälj-
ningen (vilket den långt ifrån gör). Det är heller ännu inte någon 
som vet om eller hur snabbt transportsystemet kan bli autonomt. 
Självkörande fordon klarar endast av att köra under vissa typer av 
förhållanden. 

SKR betonar att de många samtidiga förändringar som sker inom 
smart mobilitet och mobilitetstjänster kräver nya sätt att arbeta för 
både kommunerna och staten. Branschorganisationen Svensk Kol-
lektivtrafik lyfter fram en studie av WSP som visar att mobilitet i 
form av bland annat bilpool, delning av cykel och elsparkcykel ut-
gjorde endast cirka 0,07 procent av det totala resandet före corona-
pandemin45.  

 
43 Sveriges Kommuner och Regioner (2020): Smart mobilitet och mobilitetstjänster. Så kan kom-
muner och regioner arbeta. 
44 Big data innefattar tekniker för very large databases (VLDB), datalager (data warehouse) 
och informationsutvinning (data mining). Termen Big Data fick sitt genomslag under 2009. 
Ingen svensk översättning har blivit etablerad, men ”stora datamängder” har använts. 
45 WSP (2019): Delad mobilitet i dag och i framtiden. 
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4.6.2 Integrerade system av mobilitetstjänster 

Parallellt med enskilda mobilitetstjänster och delad mobilitet befin-
ner sig olika integrerade system av mobilitetstjänster under utveck-
ling. Kollektivtrafiken betraktas ofta som ryggraden i ett sådant 
system. Se vidare även bilaga 4.  

Intresse finns från det offentliga, från forskningsvärlden, kollek-
tivtrafikaktörer och företag. Regelverk och lagstiftningsfrågor har 
identifierats som en av de största utmaningarna för utvecklingen av 
konceptet mobilitet som tjänst46.  

4.6.3 Nya synsätt på staden 

Utredningsdirektiven framhåller att i en tät och sammanhållen 
stadsbebyggelse, med förbättrad tillgänglighet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, kan utsläpp av växthusgaser minska. 

15-minutersstaden 

Nya stadsplaneringskoncept diskuteras och konkretiseras nu i allt 
vidare kretsar. Ett exempel är 15-minutersstaden lanserad av Paris 
överborgmästare Anne Hidalgo. Idén utgår från en modell utvecklad 
av professor Carlos Moreno vid Université Panthéon Sorbonne47 och 
har fått stor spridning. Det handlar om att skapa kvarter och 
stadsdelar där allt invånarna behöver nå ligger inom en kort prome-
nad eller cykeltur bort. Ett nätverk av självförsörjande stadsdelar. 
Enligt Morenos vision ska arbete, hem, butiker och samhällsservice 
vara tillgängliga inom samma tid som en pendlare kunde ha väntat på 
en järnvägsperrong. Biltrafiken i Paris har begränsats och skapat mer 
plats för fotgängare och cyklister. Andra förändringar är att bilgator 
inne i kvarter ska göras om till öppna torg, otillgängliga tak ska bli 
till gröna oaser för rekreation och skolgårdar ska bli öppna sport-

 
46 Regeringens samverkansgrupp (2021). Projektet Kombinerad Mobilitet som tjänst i Sverige 
(KOMPIS),  
https://kompis.me/. Hämtad 2021-02-25. 
47 Paris stad (2020) Pressinformation om 15-minutersstaden. 
https://annehidalgo2020.com/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-de-presse-Le-Paris-du-
quart-dheure.pdf. Hämtad 21-03-05. 

261

https://kompis.me/
https://annehidalgo2020.com/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-de-presse-Le-Paris-du-quart-dheure.pdf
https://annehidalgo2020.com/wp-content/uploads/2020/01/Dossier-de-presse-Le-Paris-du-quart-dheure.pdf


Problembild och utvecklingstendenser SOU 2021:23 

62 

anläggningar kvällstid. Man värnar om mångfald i kvarteren genom 
att låta mindre butiker få företräde till lokaler48.  

Inte alla kommer att kunna välja bostad nära sin arbetsplats, och 
inte alla kommer att ha en bostad som också kan fungera som hem-
makontor. Men att rikta fokus mot att berika och stärka stadsdelars 
inre funktioner och vistelsemiljöer är ett annat sätt att uppnå en 
transporteffektiv samhällsstruktur än att fokusera på fysisk trans-
portinfrastruktur. En modell som också är socialt hållbar med möj-
lighet till större delaktighet. En förutsättning är att sådana enklaver 
inte medför en utestängningseffekt, utan att offentliga rum, gator 
och parker hänger ihop och länkar samman stadens delar genom en 
medveten rumslig gestaltning av bebyggelsestrukturen med män-
niskan i fokus. (Se även avsnitt 4.4). 

Stockholms översiktsplan 

Stockholms nya översiktsplan49 utgör också ett exempel på en sådan 
ambition. I planen konstateras att infrastrukturen behöver hålla måt-
tet, att fler människor och mer varor måste komma fram dit de ska 
och att kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektiv-
trafik därför behöver prioriteras. Ett stort fokus läggs dock på att 
koppla samman stadens delar, att stärka känslan av tillhörighet och 
sammanhållning och att satsa på utveckling av stadskvaliteter. Befint-
liga miljöer byggs om så att barriärer tas bort och möjliggör fler möten 
mellan människor.  

Översiktsplanen uttrycker ett behov av att skapa ”funktionsblan-
dade stadsdelar” med platser där människor rör sig under dygnets 
alla timmar, där det finns kulturutbud, kaféer och restauranger, kol-
lektivtrafik, skolor, idrottsplatser och parker som alla kan ta del av.    

 
48 Dagens Industri Mobilitet 21-02-23: Paris leder revolutionen – blir första 15-minutersstaden. 
Dagens Industri Mobilitet 20-05-12: Paris tar ytterligare ett stort kliv mot den fossilfria staden. 
49 Stockholms översiktsplan (2018): Stockholm växer. Antagen i februari 2018. 
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Coronapandemins påverkan på framtidens samhällsplanering 
och transportbehov 

Den pågående pandemin visar att det inte längre går att undvika 
klimatfrågan50. Det långsiktiga skiftet till ökat distansarbete gör att 
många större företag börjar titta på mindre och utspridda satellit-
avdelningar till kontor som placeras närmare där fler anställda bor. 
Bosättningar på mindre orter i storstadsregionerna och generellt i 
den stadsnära landsbygden kan komma att öka. Lokaliseringen av 
dem blir en viktig del av en transporteffektiv bebyggelsestruktur. 

4.7 Behovet av kunskap 

Behovet av kunskap 

Flera aktörer framhåller att både kommuner och byggaktörer behöver 
tillgång till rätt kompetens51. Region Skåne52 framhåller att osäker-
heten och bristen på kunskap gör att kommunerna inte vet hur de ska 
hantera parkering på andra sätt än de hittills gjort, vilket gör att de blir 
passiva och avvaktar att andra kommuner agerar. Bilpoolsutred-
ningen53 anser att kunskapshöjande informationsinsatser skulle kunna 
användas för att informera allmänheten om motorfordonspooler och 
deras betydelse för omställningen till ett transporteffektivt samhälle.  

Boverket utgör en viktig kunskapskälla för aktörer inom området 
genom plattformen PBL kunskapsbank, myndighetens utredningar 
av planeringsverktyg, webbinarier och särskilda vägledningar såsom 
exempelvis Vägledningen om parkering som verktyg.54 

Vi menar att särskilda åtgärder behöver inriktas på att erbjuda 
verksamma aktörer och allmänhet kunskap om sambanden mellan 
mobilitet, tillgänglighet och bebyggelseutveckling.  

 
50 Dagens Industri Mobilitet: 21-03-01 Analys: Pandemin flyttade oss 10 år fram i tiden. 
51 Trafikutredningsbyrån (2020): Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detaljplan 
och bygglov. 
52 Region Skåne (2019): Planera för attraktiv parkering. 
53 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
54 Boverket (2020). Parkering som styrmedel.  
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmannaintressen/ 
hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/transport/parkering/. Hämtad 2021-02-02. 
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5 Bebyggelse- och 
transportplanering som 
bidrar till hållbara livsmiljöer 

5.1 Allmänt 

Av direktiven framgår att utredningen ska behandla åtgärder som 
främjar transporteffektivitet genom hållbara transporter. Utred-
ningen konstaterar att möjliga åtgärder är av vitt skilda slag och kan 
komma att förändras över tid. På Boverkets webbplats nämns att 
åtgärder kan handla om fysiska åtgärder, till exempel: 

– plats för cykel- och bilpool  

– utrymme för distribution av varor 

– väl utformade cykelparkeringar 

– begränsning av ytan för bilparkeringar 

– samutnyttjande av parkeringsplatser eller samåkningspunkt.  

Som exempel på icke-fysiska åtgärder nämns även tjänst för bilpool 
och cykelpool eller system för lånecyklar, tjänst för samordnad distri-
bution/hemleveranser (leveransskåp), tjänst för samåkning, informa-
tionslösningar för kollektivtrafikresor och rabatterade kollektiv-
trafikkort1. 

Icke-fysiska åtgärder som inte nödvändigtvis sammanhänger med 
en fysisk plats kan också kallas beteendepåverkande åtgärder eller 
mobility management. En verkligt beteendepåverkande åtgärd är 
enligt utredningens mening att ha åtgärderna och tjänsterna på plats 
när användarna flyttar in i de nya bostäderna. Om det finns en plats, 

 
1 Se bland annat www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ 
parkering_hallbarhet/verktyg/flex/. Hämtad 2021-01-31. 
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men ingen tjänst kopplad till den, är användaren hänvisad till befint-
liga transportalternativ, i första hand bil för eget bruk. Erfarenhe-
terna från kommunerna är att resmönster och transportvanor ut-
vecklas tidigt och är svåra att förändra i senare skeden. 

Av utredningens tidigare betänkande Bebyggelse- och transport-
planering för hållbar stadsutveckling2 framgår att kombinationen av 
fysiska åtgärder och beteendepåverkande, icke-fysiska åtgärder är 
särskilt effektivt för att minska klimatpåverkan. Ett exempel är väl-
placerade busshållplatser i kombination med rabatterade kollektiv-
trafikkort. Ett annat exempel är så kallade mobilitetsnoder, som för-
enar en leveranspunkt för varor med möjligheten att ta emot dessa 
utan att beställaren är på plats. Noden kan även innehålla möjlig-
heten att parkera fordon (med prioritet för delade och eldrivna) och 
möjlighet att lämna avfall och produkter för återvinning. Det räcker 
då inte med att få utrymmen och anläggningar på plats. En funge-
rande mobilitetsnod ska dessutom förvaltas och fungera driftsäkert, 
och användaren ska få tillgång till tjänsterna genom medlemskap 
eller på annat sätt. 

5.2 Samhällets rumsliga organisering påverkar 
förutsättningarna för transporteffektivitet 

Den rumsliga strukturens betydelse för transporteffektivitet redo-
visas i propositionen En enklare plan- och bygglag3. Bland annat fram-
går att propositionerna En sammanhållen klimat- och energipolitik4 
och Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar till-
växt5 innebär konsekvenser för PBL.  

Vidare framgår av förarbetena6 att det ”handlar framför allt om en 
integrerad och förutseende samhällsplanering för minskade klimat-
påverkande utsläpp genom ett mer transport- och energieffektivt 
samhällsbyggande.” /---/ ”För att nå en mer transport- och energi-
effektiv samhällsbyggnad är det viktigt att den fysiska planeringen 
samordnas bättre med infrastrukturplaneringen”.  

 
2 SOU 2019:17: Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. Betänkande av 
Samordning för bostadsbyggande. 
3 Prop. 2009/10:170. 
4 Prop. 2008/09:162. 
5 Prop. 2008/09:35. 
6 Prop. 2009/10:170. 
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5.2.1 God tillgänglighet är målet 

Utredningens mening är att rörlighet och transporter är medel för 
att uppnå målet om god tillgänglighet, där tillgänglighet är den nytta 
som uppnås genom bland annat transporter. Detta är i sin tur för-
knippat med resursåtgång i form av kostnader och uppoffringar som 
får konsekvenser för hållbarheten. Kan en önskad tillgänglighet nås 
på annat sätt och med mindre uppoffringar är detta eftersträvansvärt.  

Att förflytta personer eller varor kan utifrån ett individ- eller 
företagsperspektiv vara önskvärt, till exempel för att nå en plats med 
vissa kvaliteter eller egenskaper, för att sänka lagerkostnader genom 
exempelvis leveranser just in time7 eller för att få tillgång till en viss 
kompetens eller insatsvara. Men det kan också ske av tvång, det vill 
säga att en förflyttning måste ske för att uppnå den kvalitet man 
önskar, eftersom den rumsliga strukturen gör förflyttningen nöd-
vändig.  

5.3 Utredningens användning av begreppet 
transporteffektivitet 

I En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan8 uttrycks 
innebörden av transporteffektivitet på följande sätt: ”I ett mer trans-
porteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som det 
trafikarbete som krävs för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan 
minska. Utveckling mot ett mer transporteffektivt samhälle innebär 
således att trafikarbetet, och därigenom utsläppen och övrig miljö-
påverkan, kan minska utan att tillgängligheten försämras.” 

Med utgångspunkt i bland annat klimathandlingsplanen har ut-
redningen valt att beskriva begreppet transporteffektivitet enligt föl-
jande. 

• Mindre behov av transporter. Detta kan till exempel uppnås 
genom att ett tillkommande bebyggelseområde ordnas så att dess 
yttre tillgänglighet nås genom en lämplig lokalisering och en funk-
tionell sammansättning i den urbana och regionala strukturen som 
främjar närhet till service och andra samhällsfunktioner samtidigt, 

 
7 Just in time är en industriell produktionsmetod där material eller komponenter levereras 
direkt i anslutning till att de behövs i produktionen med målet att minska lagerkostnader, men 
ökar samtidigt transportarbetet. 
8 Prop. 2019/20:65.  
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och den inre tillgängligheten kan genom områdets närmare fysiska 
utformning nås utan energikrävande transportslag, till exempel 
gång- och cykeltrafik. 

• Effektivare användning av infrastruktur. Detta kan till exempel 
uppnås genom att förlägga tillkommande bebyggelse (bostäder 
och verksamheter) till områden där hög tillgänglighet redan finns 
samt i den befintliga infrastrukturen främja resurseffektiva trans-
portslag (t.ex. fysiska åtgärder som kollektivtrafikfiler, ladd- och 
poolinfrastruktur) och på så sätt nyttja redan gjorda investeringar 
i infrastrukturanläggningar. 

• Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag. Detta kan till 
exempel uppnås genom att angöring, uppställning/förvaring av 
fordon ordnas likvärdigt för olika fordonsslag samt genom att 
flöden in och ut ur ett område (personer, gods, återvinning) kan 
ordnas flexibelt för att möta både nuvarande behov och framtida 
anspråk från delade mobilitetstjänster och mobilitet som tjänst 
(t.ex. mobilitetshubbar). 

• Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik. Förnybara 
drivmedel för fordon och energieffektivare fordon kräver även 
fysiska åtgärder, exempelvis infrastruktur för el (laddstolpar), 
biogas och vätgas samt angörings- och uppställningsplatser för 
delade fordon, till exempel autonoma fordon, e-skotrar och cyklar. 

En annan utgångspunkt har varit SOFT-myndigheternas9 definition 
av ett transporteffektivt samhälle. Gemensamt för aspekterna ovan 
är att alla kräver fysiska åtgärder – utöver andra insatser i form av 
ekonomiska styrmedel – med andra ord vad SOFT-myndigheterna 
kallar samhällsplanering – där myndigheterna emellertid främst ser 
att planering får effekter på lång sikt. Fysiska åtgärder krävs dock i 
närtid om ekonomiska styrmedel ska få avsedd effekt, eftersom det 
krävs reell valfrihet att avstå från en fossilberoende bil. Mycket av 
det som berörs i punkterna ovan återfinns i nuvarande PBL på olika 
nivåer och berör olika ansvariga parter – myndigheter, företag och 
organisationer. 

 
9 Med SOFT-myndigheterna avses Boverket, Energimyndigheten Naturvårdsverket, Trafik-
analys, Trafikverket och Transportstyrelsen, se Kontrollstation för Strategisk plan för omställ-
ning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2020:03, där också myndigheternas definition av ett 
transporteffektivt samhälle framgår (s. 9). 
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5.4 Avvägningsregler i PBL som stödjer 
en transporteffektiv samhällsstruktur 

Samhällsbyggnadsprocessen handlar till stor del om att göra avväg-
ningar mellan olika intressen. Avvägningarna styrs av PBL som är en 
så kallad avvägningslag. Syftet med samhällsbyggnadsprocessen är 
att hitta långsiktigt hållbara lösningar för klimat, miljö, medborgarna 
och samhället i stort. I andra kapitlet PBL redovisas de intressen som 
ska beaktas, och dessa skrivningar ger ramarna för samtliga moment 
i processen – från strategisk planering till planläggning och bygg-
lovsprövning.  

Andra kapitlet i PBL inleds med en beskrivning av systematiken. 
Enligt 2 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för, och företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning 
enligt hushållningsbestämmelserna och miljökvalitetsnormerna i 
miljöbalken, MB. Utgångspunkten för bedömningen är områdets 
beskaffenhet, dess läge och de behov som finns.  

Det finns också ett krav på en rimlig balans mellan nyttan av ett 
beslut och de konsekvenser beslutet får för motstående enskilda 
intressen. Kravet uttrycks i 1 § och återfinns också i Europakonven-
tionen för de mänskliga fri- och rättigheterna, och det innebär att 
hänsyn ska tas även till de privata intressen som finns i varje enskilt 
ärende. 

Av 3 § framgår att vid planläggning ska hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden. Vidare ska kommunen främja bland annat en 
ändamålsenlig struktur och en estetisk utformning av bebyggelse, en 
god och tillgänglig livsmiljö, goda miljöförhållanden samt hushåll-
ning med energi med mera. Dessutom ska byggande och utveckling 
av bostäder främjas.  

PBL innehåller även ett antal principer som har betydelse för 
byggnadsverkens lokalisering och placering. Byggnadsverk ska loka-
liseras till mark som går att bebygga på ett säkert sätt (5 §). Det ska 
gå att ordna trafik, vatten- och avloppsanläggningar och förebygga 
olika typer av föroreningar och bullerstörningar. När byggnader ut-
formas och placeras ska hänsyn tas till bland annat stads- och land-
skapsbilden, skydd mot katastrofer och behovet av en välordnad 
trafik (6 §). När det handlar om områden med sammanhållen bebyg-
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gelse ska kommunen också beakta behovet av närhet till allmänna 
platser som gator, torg och parker samt utbud av samhällsservice 
(7 §). 

Hushållningsbestämmelserna i PBL:s andra kapitel respektive 
MB gäller således vid planering, planläggning och all efterföljande 
prövning. Det gäller såväl översikts- och detaljplaner som bygglov 
och de processer som styr dessa fram till beslut.  

Det finns här anledning att peka på den principiella skillnaden 
mellan en strategisk planering på initiativ av kommunen som ut-
trycker kommunens avsikter och den planering som tillkommer i 
samband med någons avsikt att bygga. Den strategiska planeringen 
tar sitt främsta uttryck i översiktsplanen som bland annat ska redo-
visa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ger sam-
tidigt utrymme för olika samordnande insatser mellan myndigheter 
på nationell och regional nivå som rör trafikplanering och planering 
för investeringar i infrastruktur, vilket sammantaget skapar förut-
sättningar för transporteffektivitet.  

Detaljplaneringen startar sedan antingen med utgångspunkt i de 
avvägningar som gjorts i översiktsplanen eller med att kommunen 
bedömer lämpligheten i den aktuella platsen. Befinns platsen allmänt 
lämplig hanterar kommunen i nästa steg vilka specifika allmänna och 
enskilda intressen som är relevanta på platsen, hur de bör viktas mot 
varandra och vad det får för konsekvenser. 

Den strategiska planeringen dokumenterar således hur kommu-
nen bedömt vilka allmänna intressen som är aktuella och hur aktuella 
kommundelar lämpligen kan utvecklas. Vid den fortsatta planlägg-
ningen ska samma avvägningar ske såväl utifrån områdets roll i den 
samlade bebyggelsestrukturen som utifrån hur området närmare ska 
utformas för att uppnå transporteffektivitet.  

Reformbehov 

Avvägningsreglerna ska främja en långsiktigt god hushållning. Till-
lämpningen leder ofta till att intressen som finns inom ett avgränsat 
markområde får företräde framför strukturella frågor. Bebyggelse-
strukturen har stor inverkan på transporteffektivitet – och därmed 
på klimat, miljö och energi. Det gör att den praktiska tillämpningen 
av reglerna i 2 kap. PBL och 3 kap. MB riskerar att inte möta behovet 
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av en stärkt integration mellan planeringen av dels bebyggelse, dels 
trafik och transporter, vilket är en kärnfråga för att uppnå transport-
effektivitet.  

Sambandet mellan bebyggelseutveckling och transporteffektivi-
tet behöver utvecklas på övergripande nivå om någon effekt som ska 
synas på områdesnivå. Det gäller både den regionala ortsstrukturen 
och strukturen vad gäller bebyggelse, grönområden och infrastruk-
tur i tättbebyggda områden. Det gäller vidare den närmare utform-
ningen av enskilda områden och fastigheter, så att transporteffek-
tiviteten fullföljs vid genomförandet.  

Men genom årtionden av planering, och trots tidigare lag-
reformer (se vidare avsnitt 8.2.1), har en resurskrävande bebyggelse-
struktur fortsatt att utvecklas, där bebyggelse spritts ut i det urbana 
landskapet med enklaver av funktionsseparerade områden och med 
barriäreffekter dem emellan. Denna planering har lett till en mark-
åtgång för trafikinfrastruktur med omgivande skyddszoner som i 
dag är större än bebyggelsens markkonsumtion. Vi anser att målen 
kring hushållning kräver ett förtydligande av hur avvägningar mellan 
allmänna intressen ska ske. I dag har hushållningsbegreppet två olika 
innebörder:  

– dels om att på avgränsade platser och områden avväga mellan olika 
intressen 

– dels om att hantera hushållningen med de resurser som påverkas 
av strukturer och sambandsrelationer i bebyggelsen på regional, 
tätorts och områdesnivå. 

Utifrån dagens bestämmelser har den förstnämnda innebörden prio-
ritet, eftersom hushållningsreglerna i miljöbalken främst definieras 
områdesvis och därtill får särskild vikt om berört värde anses vara av 
nationell betydelse (riksintresse). Den andra innebörden, det vill 
säga den strukturella hushållningsdimensionen, handlar om trans-
porteffektivitet till följd av bebyggelsens rumsliga utformning. 
Regeringen framhåller i handlingsplanen Cirkulär ekonomi – strategi 
för omställningen i Sverige10 från juli 2020 att ett mer resurseffektivt 
nyttjande av material är angeläget, bland annat för att det minskar 
behovet av nya råvaror och bidrar till klimatomställningen. Vår be-
dömning är därför att den strukturella dimensionen bör förstärkas. 

 
10 Handlingsplan cirkulär ekonomi (regeringen.se). 
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I PBL är detta främst ett kommunalt intresse. En struktur som främ-
jar hushållning med energi, transporter och andra resurser bör därför 
få ett tydligare genomslag i alla de ovan beskrivna delarna av samhälls-
byggnadsprocessen – men också i dialogen mellan stat och kommun. 

Utredningen ser därför ett behov av att betona vikten av att trans-
porteffektivitet, och därmed sammanhängande hållbarhetsaspekter, 
ses som ett allmänt intresse i planeringen. Det kan göras genom att 
bestämmelserna i andra kapitlet PBL om samhällsstruktur samt bygg-
naders lokalisering, placering och utformning, kompletteras och för-
tydligas. 

Ett förtydligande av bestämmelserna kan leda till en normför-
skjutning och en ändrad syn på avvägningar av lämplig markanvänd-
ning som lägger mer tonvikt på transporteffektivitet och stärker hus-
hållningsperspektivet i bebyggelsestrukturen. Genomgående gäller att 
syftet med varje planbestämmelse ska vara förenligt med de bestäm-
melser som anges i andra kapitlet PBL.  

Kommunen har ansvar dels för att bebyggelsens lokalisering och 
utformning underlättar människors klimatsmarta beteenden och till-
godoser olika trafikantgruppers behov, dels för att bebyggelsestruktur 
och trafiknät anpassas till varandra och får en lämplig utformning. De 
övergripande hänsynskrav prövas i detaljplanen eller i bygglovspro-
cessen utifrån samma bestämmelser i andra kapitlet PBL.  

Andra kapitlet PBL lägger grunden för hela samhällsbyggnads-
processen och är därmed avgörande för vilka hänsyn som ska få 
genomslag. Men som vi berört ovan får reformer inte alltid genom-
slag enbart med stöd av lag. Utredningen vill därför understryka att 
ändringar av bestämmelserna behöver kompletteras med kunskaps- 
och kompetenshöjande insatser om författningsförslag ska få fullt 
genomslag i praktiken. Det bör ankomma på Boverket att utforma 
lämpliga verktyg för en sådan insats. 

5.5 Strategisk planering 

Plansystemet består av tre nivåer – regionplaner, översiktsplaner och 
detaljplaner. Alla regioner upprättar inte regionplaner, men samtliga 
kommuner ska ha aktuella översiktsplaner.  

I regionplaneringen hanteras frågor som angår två eller fler kom-
muner och som behöver utredas gemensamt. I översiktsplanen han-
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teras kommunens bebyggelseutveckling och övergripande mark- 
och vattenanvändning; dessutom är översiktsplanen det forum där 
staten och kommunen kan komma överens om vilka allmänna intres-
sen som ska prioriteras.  

Regionplanen och översiktsplanen är formellt sett vägledande. 
Dessa planer kallas ofta strategiska eftersom de hanterar inrikt-
ningen av den rumsliga samhällsutvecklingen och dessutom anvisar 
åtgärder för att implementera den beslutade inriktningen.  

För att reglera bebyggelsens närmare utformning vid sammanhål-
len bebyggelse och vid betydande omgivningspåverkan upprättas och 
antas detaljplaner. Sedan sker bygglovsprövningen i enlighet med pla-
nerna, under förutsättning att dessa ger tillräcklig vägledning – annars 
krävs en lämplighetsprövning i bygglovet. Bestämmelser i detaljpla-
nerna är bindande för den fortsatta prövningen, även om mindre av-
vikelser får ske. Vi återkommer till detta i avsnitt 5.6 och 5.7. 

5.5.1 Regionplanering 

Flera kommuner som behöver samordna sin planläggning kan sam-
verka kring en regionplan. Behovet är störst i storstadsregionerna. 
Regionplanen har som syfte att ge vägledning och förenkla inför 
beslut om översiktsplaner och övriga planer. Av planen ska framgå 
hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap. PBL, riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. MB och på vilket sätt miljökvalitets-
normer uppfylls. Det ska också framgå hur hänsyn tagits till den 
regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transport-
infrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer 
för bostadsförsörjning. I övrigt beaktas även nationella, regionala 
och kommunala mål samt planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling i regionen. Det innebär att frågor om mobilitet 
och infrastruktur ska ingå som en väsentlig del i arbetet med region-
planen. 

I dag finns två regioner med obligatorisk regionplanering enligt 
7 kap. PBL – Region Skåne och Region Stockholm. Region Skåne 
har, som nytt regionplaneorgan11, arbetat med en första regionplan 

 
11 Riksdagen beslutade 2018 om en ändring i plan- och bygglagen som från den 1 januari 2019 gav 
Region Skåne ett ansvar för att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande när kom-
munerna tar fram översiktsplaner. 
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sedan 2019. I Stockholm har det funnits regionplaner sedan 1950-
talet och ansvaret är lagstadgat sedan PBL:s införande 1987. 

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregio-
nen, RUFS 205012 är ett exempel på ett metodiskt arbete med att 
sammanlänka bebyggelse- och transportplaneringen. Dokumentet ger 
en samlad bild av regionens önskade rumsliga struktur år 2050. Det 
handlar dels om hur bebyggelse, transportinfrastruktur och grönom-
råden utformas samt relaterar till och påverkar varandra, dels om hur 
strukturen kopplas ihop med människors livsval i relation till arbete, 
bostad och fritid. För att vägleda kommunernas översiktsplanering 
innehåller RUFS 2050 några principer för den rumsliga utvecklingen 
som samtliga 26 kommuner i Region Stockholm bör följa. Det gäller 
bland annat en regionalt prioriterad bebyggelseutveckling där ny be-
byggelse (både bostäder och verksamheter) i första hand ska tillkomma 
i centrala och primära bebyggelseutvecklingslägen samt landsbygds-
noder, för att ge förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle. 

Region Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram en region-
plan13. Sedan år 2005 arbetar regionen med en informell koordi-
nering av bebyggelse- och infrastrukturutveckling benämnd Struk-
turbild Skåne14. Den kommande Regionplan för Skåne 2022–2040 ska 
redovisa en samlad vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av 
de fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna. Av-
sikten är att den tillkommande bebyggelsen lokaliseras i samspel 
mellan kommuners behov och regionens planering för infrastruktur 
och kollektivtrafiken, för att säkerställa en miljömässigt och socialt 
hållbar riktning. Inledningsvis har Region Skåne, i samverkan med 
länets kommuner, enats om följande övergripande, rumsliga utveck-
lingsstrategier i syfte att nå en transporteffektiv samhällsutveckling: 

– Den flerkärniga strukturen ska utvecklas och Skåne ska bindas 
samman med ny och förstärkt kollektivtrafik.  

– Ny bebyggelse ska planeras nära kollektivtrafiken för ett hållbart 
resande i Skåne.  

 
12 Stockholms läns landsting (2018). Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 
Stockholm. 
13 https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/ 
14 https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-
planering/strukturbild-for-skane/ 
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5.5.2 Översiktsplanering 

Översiktsplanen ska ange kommunens inriktning för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Den omfattar hela kommunen 
och är obligatorisk, till skillnad från övriga planer. Översiktsplanen 
är ett viktigt instrument för att samordna planeringen på nationell, 
regional och kommunal nivå, och den är avgörande för den lång-
siktiga utvecklingen av bebyggelsestruktur och persontransporter. 
Den strategiska dimensionen i översiktsplanen är framträdande. Det 
ska bland annat framgå hur kommunen avser att ta hänsyn till 
nationella och regionala mål samt program av betydelse för en håll-
bar utveckling. Det är också på denna översiktliga nivå av den kom-
munala planeringen som den statliga transportinfrastrukturen kan 
behandlas integrerat med planering av bebyggelse, vägar och parker. 

Syftet med översiktsplanen är att den ska ange de övergripande 
dragen vad gäller markanvändning och bebyggelseutveckling. Planen 
ska bland annat redovisa hur bebyggelsen kan användas, utvecklas 
och bevaras och ge vägledning om var bebyggelse är lämplig från 
allmän synpunkt. I översiktsplanen är kommunen skyldig att redovisa 
hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt 2 kap. PBL när 
man beslutar om användningen av mark- och vattenområden. Inne-
börden och konsekvenserna av översiktsplanen ska också framgå 
tydligt, vilket har visat sig vara avgörande för översiktsplanens väg-
ledande betydelse vid överprövning av kommunala planer och bygg-
lovsbeslut. Av Förordning om hushållning med mark- och vattenom-
råden15 framgår följande:  

Den myndighet som ska tillämpa 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende 
ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller 
åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning 
av mark- och vattenresurserna samt med de översiktsplaner, region-
planer och havsplaner som är tillämpliga i ärendet. 

Denna bestämmelse ger översiktsplanen den betydelsen som var 
tänkt bakom begreppet vägledande och är ett viktigt verktyg för 
transporteffektivitet.  

Förutom att översiktsplanen har stor betydelse vid olika över-
väganden spelar den också en viktig roll som underlag vid förhand-
lingar mellan kommun och kollektivmyndighet. Sådana förhand-

 
15 SFS 1998:896. 
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lingar kan röra till exempel medfinansiering eller tidsättning av fram-
tida kollektivtrafik.  

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska den 
samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organ och grann-
kommuner. Kommuninvånarna ska också involveras och få möjlig-
het att komma med synpunkter under samrådsskedet på hur kom-
munens mark ska utvecklas. Efter samrådet skriver kommunen en 
samrådsredogörelse och överväger i samband med det om det finns 
anledning att justera planen. På senare år har vissa kommuner infört 
så kallade medborgardialoger, vilket innebär att kommuninvånarna 
involveras i ett tidigare skede. Tanken är att fler ska välja att engagera 
sig, när man har en större möjlighet att påverka utvecklingen. Det 
finns också ett värde för kommunledningen i att få ta del av invå-
narnas perspektiv. 

Kommunen ska i början av varje mandatperiod göra en aktua-
litetsprövning i form av en planeringsstrategi16, vilket har införts 
som krav i PBL att gälla från år 2022. I denna strategi ska kommun-
fullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning 
till kommunens fortsatta arbete, det vill säga i vilka avseenden planen 
kan behöva omarbetas. En tydlig och uppdaterad översiktsplan ska-
par förutsättningar för en effektiv och förutsägbar detaljplanelägg-
ning och bygglovsprövning.  

Nedan följer två exempel på översiktsplaner med fokus på 
hållbarhet och transporteffektivitet från Uppsala och Laxå. Se även 
avsnitt 4.6.3, där vi kort redovisar konceptet 15-minutersstaden som 
tillämpas i Paris och om strävan att skapa funktionsblandade stads-
delar i förslag till ny översiktsplan i Stockholm. 

Uppsala – exempel från en större kommun 

Översiktsplan 2016 för Uppsala är ett exempel på en översiktsplan 
där bebyggelseutveckling och den framtida mark- och vattenanvänd-
ningen kommer till uttryck med hänsyn till behoven i ett transport-
effektivt samhälle. Ett särskilt kapitel presenterar strukturbilden för 
Uppsala 2050. Det är en förenkling och en sammanfattande förklar-
ing av planens inriktning och visar en önskad fysisk struktur för 
Uppsala ur ett långsiktigt perspektiv. I huvudkapitlet beskrivs hur 

 
16 Prop. 2019/20 s. 46. 
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kommunens mark- och vattenområden bör användas. Här pekas 
riktningen ut för utvecklingen av den fysiska miljön i staden, i tät-
orterna och på landsbygden för att uppnå närhet och mervärden. 
Konkret beskrivs detta på följande sätt: 

Transporteffektivitet ska genom Uppsala översiktsplan uppnås 
genom en bebyggelseutveckling kring noder och stråk. Många män-
niskor ska ha nära till mycket och till varandra i vardagen och till en 
stor arbetsmarknad. Både landsbygden, tätorterna och staden kopp-
las samman med stråk för snabb kollektivtrafik. Det är lätt att byta 
mellan färdmedel och att gå och cykla. De allra flesta som bor i 
staden behöver inte egen bil för att klara vardagen. När bostäder, 
arbetsplatser och service koncentreras i stråk och noder kan andra 
platser lämnas rofyllda och obebyggda, såsom stora grönområden 
och parker. 

Uppsala kommuns centrum är innerstaden. Den kompletteras 
med fyra stadsnoder. I dessa blandas bostäder med arbetsplatser, 
service och parker. De bildar tillsammans med innerstaden den fem-
kärniga staden. En sammanhängande stadsbygd med blandstad bin-
der samman noderna, särskilt längs livfulla stadsstråk. Landsbygden 
har en viktig roll för energi- och matförsörjningen och för att sluta 
kretsloppen, både lokalt och i ett större perspektiv. Nya bostäder 
och arbetsplatser finns utanför staden framför allt i de mindre tät-
orterna med god kollektivtrafik. Det i sin tur förstärker underlaget 
för service och bidrar till goda förutsättningar för landsbygds-
näringar att utvecklas och ett gott liv både på landsbygden och i 
kommunens många tätorter.  

Laxå – exempel från en landsbygdskommun 

Ett exempel på en landsbygdskommun som arbetar med hållbar 
utveckling i översiktsplaneringen är Laxå kommun. Översiktsplanen 
sätter in Laxå i ett regionalt sammanhang, där kommunen vill betrak-
tas som en betydelsefull regional samarbetspartner. Översiktspla-
nens riktlinjer och ställningstaganden stödjer det regionala trafik-
försörjningsprogrammet för att utveckla kollektivtrafiken och få fler 
att använda sig av den. Därmed bidrar planen till att regionen blir 
mer sammanlänkad och tillgänglig. Goda kommunikationer ska upp-
nås genom utveckling av ett nytt resecentrum med utökad kollek-
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tivtrafik samt förbättring av vägtrafiken. Laxå kommun ska också 
fungera som ett bra boendealternativ med tillgång till kvalitativa 
samhällstjänster som förskola, skola och äldreomsorg.  

Reformbehov 

Utredningen har enligt direktiven inte till uppgift att behandla regel-
verket kring översiktsplanen. Det har skett genom propositionen En 
utvecklad översiktsplanering, där det nya begreppet planeringsstrategi17 
behandlas. Regeringen konstaterar att många frågor ska behandlas i en 
översiktsplan och i propositionen förs ett resonemang kring väsent-
lighet, som behandlar vilka frågor som bör vara med i översiktsplanen 
för att den ska betraktas som aktuell. Väsentlighet bygger enligt pro-
positionen på att ett visst område kan ha specifika egenskaper18 som 
har betydelse vid prövning, och som av det skälet ska redovisas i 
översiktsplanen, medan andra frågor kan behandlas mindre ingående. 
Dilemmat med att hushållningsbegreppet har olika innebörd (se av-
snitt 5.4) förstärks av dessa resonemang kring väsentlighet. 

Sammantaget riskerar resonemangen om väsentlighet att inne-
bära att bebyggelsestrukturen blir en mindre väsentlig del av över-
siktsplanen, vilket kan uppfattas som en nedtoning av strukturfrågor 
till förmån för frågor som berör mark- och vattenområden och kon-
flikter mellan olika intressen i ett specifikt område. Det innebär att 
en transporteffektiv och ändamålsenlig struktur riskerar att inte 
behandlas som ett nationellt viktigt intresse. Det ökar i sin tur bety-
delsen av reformering av 2 kap. PBL, särskilt 3 §, och att dessa frågor 
får tillräckligt utrymme i samrådsprocesser kring översiktsplanen. 
Utredningen lägger därför på eget initiativ ett förslag om en natio-
nell strategi som konkretiserar innebörden av en hållbar bebyggelse-
utveckling både i tätorter och i övriga landet (se avsnitt 8.3). 

 
17 Prop. 2019/20:52, s. 46. 
18 Ibid s. 83 och 89–90. 

278



SOU 2021:23 Bebyggelse- och transportplanering som bidrar till hållbara livsmiljöer 

79 

5.5.3 Transportsystemets planering 

Planering av infrastruktur 

Investeringar i transportinfrastruktur är ofta föremål för samverkan 
mellan kommun, region och stat, även i de fall där kommunen är 
huvudman. Samverkan rör både planering och finansiering. Planer-
ingsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen sker dessutom 
i två steg enligt följande:  

– I inriktningsplaneringen får Trafikverket och regionala aktörer i 
uppdrag att utarbeta ett underlag som regeringen får ta ställning 
till om övergripande strategiska vägval samt vilka ekonomiska 
ramar som föreslås för en kommande period. Inriktningen och de 
övergripande ramarna beslutas sedan av riksdagen.  

– I åtgärdsplaneringen mejslas detaljerna för Sveriges nationella 
transportsystem fram.  

En nationell transportinfrastrukturplan och länstransportplaner ska 
upprättas med utgångspunkt i aktuell transportpolitik. Här behand-
las investeringsplaner, drift och underhåll. I åtgärdsplaneringen tas 
långsiktiga nationella och regionala planer fram för infrastrukturen 
för de olika trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart och luftfart).  

Åtgärdsplaneringen sker efter den så kallade fyrstegsprincipen, där 
en av utgångspunkterna är att aktörerna i processen för samhälls-
planering (snarare än processen för transportplanering) aktivt ska 
arbeta med att minska beroendet av motoriserade transporter, prio-
ritera hållbara färdsätt och se till att effektivt nyttja befintliga system 
och befintlig kapacitet19. Åtgärdsplaneringen utmynnar i Trafikver-
kets förslag till nationell plan för transportsystemet samt 21 läns-
planer för regional transportinfrastruktur. Den nationella planen 
fastställs av regeringen medan länsplanerna fastställs av respektive 
region efter regeringens beslut om medelstilldelning. Länstransport-
planer upprättas således inom samma process som den nationella 
transportinfrastrukturplanen, och de omfattar infrastrukturåtgärder 

 
19 Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god resurs-
hushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Första steget är att 
pröva behovet av transporter, andra steget handlar om att effektivare utnyttja befintlig infrastruk-
tur, tredje steget handlar om mindre åtgärder i systemet och först fjärde steget handlar om att 
bygga nytt. Se även 
www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf, s. 21. 
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som avser vägar, medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar, 
effektivisering av befintlig infrastruktur samt bidrag till enskilda 
vägar inom den aktuella regionen.  

Genom länstransportplanerna fördelas statliga medel i form av 
medfinansiering till regionala och kommunala investeringar i trans-
portinfrastruktur. Medfinansieringen används bland annat till för-
bättrad miljö- och trafiksäkerhet inom det kommunala vägnätet 
samt kollektivtrafikanläggningar. Några områden som prioriteras är 
åtgärder som främjar skol- och arbetspendling med cykel och kol-
lektivtrafik. Ansökningar lämnas årligen till Trafikverket och det 
sker årliga förhandlingar mellan kommunerna, den regionala kollek-
tivtrafikmyndigheten och Trafikverket. 

Planering för kollektivtrafik 

Enligt lag om kollektivtrafik20 ska det finnas en regional kollektiv-
trafikmyndighet i varje län med det övergripande ansvaret för länets 
kollektivtrafik. Myndigheten har ansvaret att ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram som omfattar trafikeringen på kort och 
lång sikt. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör i sin tur 
plattformen för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen 
och beslut om allmän trafikplikt, som innebär att besluta om sådan 
regional kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för.  

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver behovet av och de lång-
siktiga målen för kollektivtrafikförsörjningen, och det tas fram i 
dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentre-
prenörer och intresseorganisationer i länet, liksom med kommuner 
och regionala kollektivtrafikmyndigheter i angränsande län21. För att 
kollektivtrafiken ska fungera effektivt krävs en genomtänkt be-
byggelsestruktur, vilket är svårt att åstadkomma om inte planeringen 
av kollektivtrafiken länkas samman med övriga samhällsplanerings-
processer och tvärtom. Det finns dock inget lagkrav på att trafik-
försörjningsprogrammet ska innehålla någon redovisning av hur 
programmet förhåller sig till annan planering, till exempel översikts-

 
20 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
21 www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/regionala-
trafikforsorjningsprogrammet/ s. 20. 
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planer, utöver det kommunala samrådet.22 Det framgår emellertid av 
propositionen23 att denna koppling anses viktig: 

I den kommunala översikts- och detaljplaneringen och i Trafikverkets 
planering av infrastrukturprojekt grundläggs förutsättningarna för bl.a. 
linjedragningar, lokalisering av bytespunkter, stationer och hållplatser, 
anslutande gång- och cykelvägar, cykelparkeringar samt kapacitet och 
framkomlighet för kollektivtrafiken i gatunätet och övrig infrastruktur. 
En effektiv samordning mellan myndigheter med ansvar för fysisk pla-
nering och den regionala kollektivtrafikmyndigheten är därför nöd-
vändig för att redan från första början i planering och projektering 
kunna skapa goda möjligheter för en attraktiv och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik.  

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna behöver tänka långsiktigt 
och strategiskt och delta i den fysiska planeringen. Kommuner och tra-
fikverk bör samråda med kollektivtrafikens företrädare och beakta kol-
lektivtrafikens möjligheter och begränsningar i översikts-, detalj- och 
infrastrukturplanering. 

Samrådet är viktigt och avgörande för vilken transporteffektivitet som 
kan uppnås mellan kollektivtrafikförsörjning och bebyggelseutveck-
ling. En aktiv samverkan mellan myndigheten och kommunen i ett 
tidigt skede av översikts- respektive detaljplaneprocessen har goda 
förutsättningar att nå resultat. Trafikverket har i samverkan med 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gett ut handboken Kol-
TRAST24, som är tänkt att fungera som en kunskapskälla för aktörer 
som planerar eller är beroende av kollektivtrafik i en kommun. Hand-
boken behandlar bland annat vilka frågor i översikts- och detaljpla-
neringens olika skeden som är relevanta ur kollektivtrafiksynpunkt. 
Exempelvis lyfts frågor som gångavstånd till kollektivtrafiken som 
grundläggande när man planerar trafikutbud och linjesträckningar. 
Generellt kan sägas att försörjningsnivåer och linjedragning hanteras 
i översiktsplanen, medan framkomlighet och utformning av gaturum 
är frågor som behandlas senare i detaljplaneprocessen. 

 
22 SOU 2019:17: Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling, s. 187. Betän-
kande av Samordning för bostadsbyggande. 
23 Ny kollektivtrafiklag, prop. 2009/10:200, s. 48. 
24 www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf. 
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5.6 Detaljplan 

Enligt PBL ska en detaljplan upprättas för en ny och sammanhållen 
bebyggelse och när befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras 
när regleringen behöver ske i ett sammanhang. Det framgår av 4 kap. 
2 § PBL och kallas detaljplanekravet.  

Detaljplanen är central vid utveckling av bebyggelse i tättbebygg-
da områden; de flesta fastigheter i större tätorter är i dag planlagda. 
När planbestämmelser tas fram är översiktsplanen vägledande, men 
det går att göra avsteg från den i detaljplanen. Avstegen ska motive-
ras och dokumenteras. 

I detaljplanen bestämmer kommunen gränser för allmänna plat-
ser, kvartersmark och vattenområden. Av planen ska det även framgå 
vilken användning av platsen som avses och hur den ska utformas 
(4 kap. 5 § PBL). Den grundläggande struktur som framträder i 
plankartan bildar sedan ramarna för prövning av förhandsbesked och 
bygglov.  

Planförfarandet är reglerat så att samrådet ska omfatta de som är 
berörda (5 kap. 11 § PBL). I handboken Kol-TRAST beskrivs sam-
rådet i detaljplaneskedet på följande sätt:  

Det är viktigt att kollektivtrafikföreträdare bevakar att kollektivtrafik-
tillgängligheten behandlas likvärdigt med biltillgängligheten, och bör 
därför se till att få medverka i detta skede. Förutsättningar för med-
finansiering avgörs i mycket i detta tidiga skede. I samrådsskedet kom-
mer också kvaliteten i de offentliga rummen att behandlas. Då avgörs 
om hållplatser placeras i lämpliga lägen och om gång- och cykeltrafiken 
bl.a. till hållplatserna blir bekvämt och attraktivt utformad. 

Reformbehov 

Reformeringarna av detaljplanen har syftat till att förenkla och 
effektivisera planförfarandet. De ändringar som gjordes utifrån pro-
positionen En enklare planprocess25 har haft detta syfte i fokus. Paral-
lellt har kraven på minskad klimatpåverkan vuxit. Boverket har till 
exempel tagit fram en vägledning26 för minskad klimatpåverkan. Vid 
bostadsbyggande är därtill frågan om bebyggelsens lokalisering i för-
hållande till vardagsservice och förutsättningar för attraktiva och 
gena gång- och cykelstråk väsentligt.  

 
25 Prop. 2013/14:126. 
26 Boverket. PBL som ett effektivt verktyg för minskad klimatpåverkan. Rapport 2017:24. 
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Erfarenheterna är emellertid att de övergripande sammanhang 
som ett nytt planområde ingår i, det vill säga den omgivande bebyg-
gelsestruktur och som varit grunden för detaljplanekravet, tonats 
ned. Flera aktörer som utredningen haft kontakt med menar att de 
skärpta klimatmålen och hållbarhetsmålen innebär att PBL behöver 
förtydligas, om målen ska få genomslag i samhällsplanering och 
inom kommunernas olika förvaltningar. Invanda synsätt riskerar att 
fördröja måluppfyllelsen. Trycket på kommunpolitiker och mark-
nad att snabbt få fram planer för bostäder förhindrar innovativa 
angreppssätt. Erfarna och välutrustade kommuner påpekar dock att 
bestämmelserna i gällande PBL egentligen erbjuder goda möjligheter 
att arbeta med transporteffektivitet, förutsatt att man förstår att 
tillämpa dem fullt ut.  

I betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för en hållbar 
utveckling27 diskuterades olika typer av styrmedel som kan bidra till 
att skapa förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle där män-
niskor reser miljövänligt och där godstransporter samordnas. Inne-
börden är att det är väsentligt att bestämmelserna i 2 kap. PBL till-
lämpas i detaljplanearbetet, att kunskap om och erfarenhet av hur en 
likvärdig mobilitet kan komma till uttryck i planutformningen och 
att efterföljande bygglovshandlingar har stöd i planbestämmelserna. 
Utredningen lade därför flera förslag till ändringar i 4 kap. PBL som 
avsåg ge kommunerna verktyg att tillämpa i planläggningen genom 
att ställa tydligare krav på byggherrar och fastighetsägare både när 
detaljplaner upprättas, men också för att främja samverkan och för-
handlade lösningar som säkerställer genomförandet.  

5.7 Bygglovsprövning 

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra änd-
ringar av en byggnad. Bestämmelserna återfinns i 9 kap. 2–8 §§ PBL. 
Bygglov prövas för en åtgärd utanför ett område med detaljplan och 
ska uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. PBL. Prövningen 
ska omfatta lokalisering, detaljplanekrav och miljökvalitetsnormer. 
Detaljplanekravet innebär att kommunen ska pröva om åtgärden 
behöver föregås av en detaljplaneläggning eller inte. 

 
27 SOU 2019:17: Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. Betänkande av 
Samordning för bostadsbyggande. 
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För att kunna bevilja en ansökan om lov inom detaljplanerat om-
råde ska åtgärden överensstämma med detaljplanen. Varje bygglovs-
pliktig åtgärd som ska utföras inom ett område som omfattas av 
detaljplan måste prövas mot planbestämmelserna i den mån det finns 
sådana som reglerar den aktuella åtgärden. Även den fastighet (eller 
det byggnadsverk) som ska utvecklas måste vara planenlig. Om 
åtgärden, fastigheten eller byggnadsverket strider mot detaljplanen 
finns det dock vissa möjligheter att meddela bygglov om avvikel-
serna är små.  

I 9 kap. 30 § PBL anges förutsättningarna för bygglov inom 
detaljplan. En av förutsättningarna är att den sökta åtgärden måste 
stämma överens med detaljplanen.28 Andra förutsättningar är att 
vissa krav i 2 och 8 kap. PBL måste vara uppfyllda för att bygglov ska 
kunna ges. Det gäller sådana krav som inte har prövats genom detalj-
planen. Genom att en detaljplan har antagits har dock en prövning 
gjorts gentemot flera av bestämmelserna i 2 kap. PBL, och därför ska 
prövningen av bygglovet endast göras i de delar som inte har prövats 
i detaljplanen.29 

Vid ansökan om bygglov för en byggnad måste sökanden kunna 
visa hur och var parkering ska ordnas för att bygglov ska kunna 
beviljas. Parkeringen ska vara lämplig och finnas i den utsträckning 
som anses vara skälig, med hänsyn till det behov av parkering som 
byggnaden ger upphov till.  

Med parkering menas uppställning av fordon30 med eller utan 
förare. Som parkering räknas däremot inte tillfällig uppställning 
under kortare tid för av- eller påstigning eller för lastning och loss-
ning av gods eller väntan vid färjeläge, tullstation eller dylikt.31 Varje 
fastighetsägare är skyldig att anordna parkering för sin fastighets 
behov, både för bilar och för cyklar. Kommunen är dock skyldig att 
inför bygglov se till att kravet om möjlighet till parkering uppfylls 
genom sitt övergripande ansvar för planeringen av mark- och vatten-
användningen.  

 
28 Se 9 kap. 30 § första stycket första punkten PBL. I 31 b och 31 c §§ finns möjligheter till 
undantag från denna grundregel. 
29 Prop. 2010/11:63 s. 24. 
30 Ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvud-
sakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, 
släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. Lag (2001:559) om 
vägtrafikdefinitioner 2 §. 
31 Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 
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Kommunens framtagna parkeringstal32 vägleder om hur många 
parkeringsplatser detaljplanen bör innehålla för såväl cykel som bil. 
Parkeringstalen tillämpas sedan vid bygglov.  

Bygglov krävs även för en parkeringsplats, när den anordnas 
utomhus, och lovplikten gäller både inom och utanför detaljplane-
lagt område. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller dessutom 
både vid fysiska förändringar av marken, till exempel asfaltering eller 
avgrusning och anordnande av räcken och markeringar, och vid ian-
språktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk 
förändring av marken görs.33  

Bygglov krävs däremot inte om kommunen i detaljplan eller om-
rådesbestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov 
för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats. Kom-
munen kan i vissa fall även utöka lovplikten att gälla även för de 
parkeringsplatser som är undantagna från lovplikt enligt plan- och 
byggförordningen, PBF (2011:338). Om sådan planbestämmelse 
finns får en parkeringsplats inte anordnas, flyttas eller den väsentligt 
ändras utan bygglov. 

Reformbehov 

En fastighetsägare ska enligt PBL se till att det på eller i närheten av 
fastigheten finns lämpligt utrymme för parkering i skälig utsträck-
ning. Enligt utredningens bedömning prioriterar dagens praxis upp-
ställning av bil för eget bruk; övriga mobilitetsåtgärder som krävs för 
ökad transporteffektivitet och likvärdig tillgång till olika transport-
slag (se ovan) får inte tillräckligt genomslag i utformningen av 
bebyggelseområden. Vår ambition är att åstadkomma en normför-
skjutning, som gör att cykeluppställning, angöring och uppställning 
av delade fordon, hubbar för varuleverans med mera får en tydligare 
behandling i dialogen mellan kommun och byggherre.  

Många kommuner arbetar (se kapitel 6) med flexibla parkerings-
tal och ställer i detaljplan och genomförandeavtal krav på fastighets-
ägaren att ordna med mobilitetslösningar. Dessa kommuner kan då 

 
32 Parkeringstal återfinns i parkeringspolicyn, eller motsvarande dokument, som är en slags 
vägledning för kommunen i deras arbete med parkering vid detaljplaneläggning och vid 
bygglov. Boverket (2018). Parkeringstal.  
www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-banken/Allmant-om-PBL/teman/parkering_hallbarhet/ 
verktyg/ptal/. Hämtad 2021-01-19. 
33 Prop. 1985/86:1, s. 691. 
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minska kravet på fastighetsägaren att ordna parkering i utbyte mot 
andra mobilitetsåtgärder. Fastighetsägaren ska dock redan i bygg-
lovsskedet visa hur detta har ordnats. Utredningen finner därför ett 
behov av att förtydliga dessa möjligheter genom bestämmelser i 
2 kap., 4 kap. och 8 kap. PBL. 
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6 Parkering, lastning och lossning 
av fordon 

6.1 Dagens parkeringsreglering 

Bestämmelser om parkering, lastning och lossning av fordon återfinns 
i flertal regelverk, bland annat i trafikförordningen (1998:1276), TrF, i 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och i plan- och byggförord-
ningen, (2011:338), i PBF, i förordningen (2001:651) om vägtrafik-
definitioner och i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift 
för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. (kommunala avgiftslagen, 
KAL). Föreskrifter och allmänna råd om parkering återfinns även i 
Boverkets byggregler (2011:6), BBR.  

Gällande rätt för parkering av bil för enskilt bruk enligt nämnda 
lagrum redovisas i bilaga 5. Där framgår dagens bestämmelser om 
parkering i PBL och PBF samt relevanta föreskrifter och allmänna 
råd i BBR. Vidare redovisas reglering i särskilda fall med anknytning 
till parkering såsom lastning och lossning, parkeringsreglering för 
rörelsehindrade och personer med funktionsnedsättning, bestäm-
melser om laddning av elfordon och reglering av parkeringsavgifter.  

6.2 Tillämpning av bestämmelser om parkering 

Kommunen ska bedöma behovet av utrymme för parkering av for-
don i samband med detaljplanering och bygglovsprövning. Bedöm-
ningen ska göras i det enskilda fallet utifrån vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna (8 kap. 9 § första stycket 4 PBL).  

Kommunens avvägning sker exempelvis med avseende på befint-
lig trafikförsörjning, tillgänglighet, markutnyttjande, gestaltnings-
frågor och hållbarhetsaspekter som klimatpåverkan etc. Regleringen 
sker genom beteckningar på detaljplanekartan, i planbeskrivningen 
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och i bygglovsprövningen. Kommunerna har successivt utvecklat 
särskilda former för tillämpning av bestämmelser vid planering enligt 
PBL. 

Anordning av parkeringsplatser 

Kantstensparkering och parkering på torgytor är de vanligaste sätten 
att anordna parkering på allmän plats. På tomtmark anordnas par-
kering främst som asfalterade ytor utomhus, men även i form av 
parkeringsgarage. I större städer tillförs nästan bara parkering i form 
av parkeringsgarage. Garage anläggs såväl under som ovan jord (par-
keringshus).  

Kommunens redskap för parkeringsreglering 

De flesta av landets 290 kommuner använder sig av parkeringsnor-
mer och parkeringstal. Det finns dock inte några krav i lagstiftningen 
på att en kommun måste använda sig av dessa former av parker-
ingsreglering. Några av de vanligaste redskapen i kommunal parker-
ingsregelring beskrivs nedan. 

En parkeringspolicy utgör kommunens redovisning av den över-
gripande viljeinriktningen i parkeringsfrågan. Policyn kan även kal-
las parkeringsstrategi eller parkeringsplan. För att kommunen ska nå 
framgång med sin parkeringspolicy är det av betydelse att den har 
stöd i kommunens översiktsplan och andra planeringsunderlag. 

En parkeringsnorm är ett begrepp som används på olika sätt och 
saknar enhetlig definition. En parkeringsnorm kan vara ett samlings-
namn för parkeringstal för hela eller större delar av tätorter utan hän-
syn till lokal kontext, anläggningskostnader och efterfrågan. Begrep-
pet är historiskt kopplat till Byggnadsstyrelsens anvisningar från 
1960-talet.  

Parkeringstal reglerar hur många parkeringsplatser som enligt 
kommunens bedömning måste byggas vid exploatering och är ofta 
mycket tydliga. Parkeringstalen beslutas utifrån kommunens bedöm-
ning av vad som kan anses vara ett skäligt antal parkeringar i förhål-
lande till bebyggelsen på en viss plats. Ett sätt att beskriva begreppet 
är att det avser det krav som planmyndigheten ställer på fastighets-
ägaren när det gäller utbud av parkering för en fastighet. Parkeringstal 
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skapar förutsägbarhet för byggherrar och fastighetsägare. Vanligtvis 
redovisas parkeringstalen som minimi- eller maximital. 

Minimital anger ett lägsta antal parkeringsplatser som byggher-
ren måste anordna vid nyexploatering, vilket innebär att fastighets-
ägaren kan utöka antalet parkeringsplatser. Minimitalen har varit den 
rådande riktlinjen i Sverige under lång tid då detta var ett sätt för 
kommunen att garantera att fastighetsägaren uppfyllde sitt ansvar att 
anordna parkeringsplatser i ett nytt område.  

Maximital anger ett högsta antal parkeringsplatser som bygg-
herren får anordna vid nyexploatering. Maximinorm används oftast 
för att begränsa antalet bilparkeringar i syfte att effektivisera mark-
användningen och skapa en mer attraktiv stadsmiljö. 

Flexibla parkeringstal presenterades år 2010 som ett paraply-
begrepp för planeringsprinciper som syftar till att hantera bilparker-
ingsutbudet som en del av flera transportlösningar. Krav på bilpar-
kering kan ersättas genom att byggherren/fastighetsägaren anordnar 
exempelvis bilpool, cykelpool, rabatt på kollektivtrafikkort och taxi-
resor, varuleveransskåp med mera. 

Flexibla parkeringstal innebär att kommunen kan tillåta färre bil-
parkeringsplatser än vad parkeringstalet medger i de fall som bygg-
herren väljer att vidta åtgärder och tillhandahålla tjänster som mins-
kar de boendes och verksammas behov av att använda motorfordon 
för enskilt bruk. Åtgärderna regleras genom bestämmelser i PBL när 
det gäller fysiska åtgärder, eller genom civilrättsliga avtal när det 
handlar om icke fysiska åtgärder i form av tjänster. Se även kapitel 7 
och 8. 

Boverket har tagit fram en vägledning om hur stadsmiljön kan 
förbättras genom aktivt användande av parkeringstal som verktyg1. 
I vägledningen framhålls flexibla parkeringstal som en metod för 
kommunen för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande och 
effektivare markutnyttjande vilket i sin tur kan leda till en mer 
attraktiv stadsmiljö.  

Trafikutredningsbyrån konstaterar att flesta av Sveriges större 
städer har gått över till någon form av så kallade flexibla parkeringstal 
vid bostadsbyggande2.  

 
1 Boverket (2018), Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling. PBL Kunskaps-
banken. 
2 Trafikutredningsbyrån AB (2020). Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detaljplan 
och bygglov, s. 18. 
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Parkeringsköp kan tillämpas om fastighetsägaren inte har möjlig-
het att ordna den parkering som krävs för fastighetens behov. Par-
keringsköp kan avse parkering i en gemensam parkeringsanläggning 
utanför den aktuella fastigheten. Byggherren bidrar ekonomiskt till 
en befintlig eller ny parkeringsanläggning. Parkeringsköp kan regle-
ras genom att teckna parkeringsavtal. Praxis är att parkeringsavtal 
avser 25 år. Hur avtalet ska vara utformat för att kunna godtas får 
kommunen avgöra från fall till fall. 

Parkeringshyran får inte ingå i hyreskontrakt för boende utan ska 
särredovisas på avier och avtal. Parkeringsköp och parkeringsavtal 
kan också användas för att reglera samnyttjande av parkeringsplatser 
och undvika krav på att nyanlägga parkeringsanläggningar när det är 
möjligt att samnyttja platser3. Ett problem som kan uppstå till följd 
av parkeringsköp är inlåsningseffekter i situationer när kommunen 
önskar använda marken på annat sätt innan avtalen har löpt ut. Se 
även kapitel 7. 

6.3 Parkeringsregleringens framväxt 

Nu gällande plan och bygglag (2010:900), PBL, innehåller paragrafer 
om parkering som ligger mycket nära ordalydelsen i bestämmelserna 
i plan- och bygglagen (1987:10), numera kallad ”äldre plan- och bygg-
lagen”, ÄPBL.  

Under 1950-talet betraktades kommande utrymmeskrav för par-
kerade bilar som en utmaning som måste hanteras i svenska städer. 
Lundin4 redovisar detaljerat hur 1955 års parkeringsutredning ledde 
till normer angående bilplatser i städer. Bestämmelser infördes i 
byggnadsstadgan från år 1960 där fastighetsägare blev tvungna att 
uppfylla byggnormen oavsett om det gällde befintlig bebyggelse eller 
nybebyggelse.  

Parkeringsnormer hämtades till Sverige från USA inom ramen 
för 1955 års parkeringsutredning. I en stor studie jämfördes drygt 
300 amerikanska städers miniminivåer för krav på antal bilplatser för 
att få bygglov för bostads- och kontorshus. Utifrån studien beräk-

 
3 Samnyttjande innebär att lediga parkeringsplatser som används av boende kvälls- och nattetid 
används av besökare till centrum under dagtid. 
4 Lundin, P (2008.) Bilsamhället. Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige. 
Stockholmia förlag. 
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nades ett medelvärde för krav på antal parkeringsplatser per bostad. 
Kraven tog höjd för framtidens högre bilinnehav.  

Systemet med parkeringsnormer med fast miniminivå var intakt 
och användes långt in på 2010-talet i de flesta kommuner. Än i dag 
är fast miniminivå sannolikt ett dominerande sätt att planera i 
mindre orter. Det bekräftas även av preliminära resultat i SKR:s 
pågående FOI-projekt.5 

Trafikutredningsbyrån6 beskriver hur kvartersstadens stadsbygg-
nadsideal under 1990-talet medförde nya parkeringsplatser under 
jord och ofta innebar fler och mindre parkeringsanläggningar. Skarp-
näcksfältet i Stockholm är ett tidigt exempel. Detta har accentuerat 
redan tidigare problem med obalanser i överanvändning av parker-
ingsutbud på gata och underskott i efterfrågan på parkering i garage. 

Boendeparkering infördes under 1980-talet med det huvudsakliga 
syftet att de som bor i ett område inte ska tvingas använda sina bilar 
endast på grund av att parkeringsregleringen gör det omöjligt för 
dem att långtidsparkera i närheten av bostaden7. De som bor i ett 
område kan få rätt att ställa upp sitt fordon på allmän platsmark 
inom området på mer förmånliga villkor än andra kommuninvånare, 
alternativt kan parkeringsplatser reserveras för de boende så att 
andra därmed utestängs från att parkera på dessa platser.  

6.4 Analys och slutsatser av dagens 
parkeringsreglering 

Av direktiven framgår att regeringen bedömer att kommuner och 
regioner har en viktig roll när det gäller att verka för att nå de klimat-
politiska målen och att det skulle kunna tydliggöras att kommuner ska 
ha möjlighet att avstå från att kräva att det finns utrymme för bil-
parkering om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt. 

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner (2020). Utvärdering av P-normer i små och medelstora 
kommuner. Delleverans 1. Intervjustudier. Projektet ska redovisas i sin helhet under våren 2021. 
6 Trafikutredningsbyrån AB (2020). Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detalj-
plan och bygglov.  
7 Prop. 1984/85:14, s. 9. 
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Nya synsätt på bilparkering 

Frågan om parkering handlar inte längre endast om utrymmet för 
uppställning av privatägda bilar utan behöver betraktas utifrån kon-
kurrens om mark för stadsutveckling och kraven på ett transport-
effektivt samhälle. Samtidigt som bilen har medfört fördelar för 
människors möjligheter till rörlighet har utvecklingen skapat stora 
problem. Se avsnitt 4.3.2. 

Bilinnehavet i Sverige har vuxit från 200 000 bilar år 1950 till 
dagens fem miljoner (SCB 2020). Fler styrmedel efterfrågas av kom-
muner för att minska bilanvändandet och parkeringsytorna i städer, 
för att därigenom uppnå såväl klimatmål som god hushållning med 
mark. En förändring av synen på parkering har skett internationellt 
och i synnerhet under de senaste decennierna. Det är inte längre 
självklart att attraktiva centrala ytor i städerna ska upptas av bilpar-
kering8. 

Historiskt sett har inriktningen hos den förda parkeringspoli-
tiken varit att fullt ut tillfredsställa de parkeringsbehov som uppstått 
och erbjuda fri parkering för alla ändamål i så stor utsträckning som 
möjligt. Effekten av detta är att många städer, och städers omland, 
byggt in biltrafiken i stadsmiljön på ett genomgripande sätt. I stor-
stadsregionerna är minskad trängsel ett av de viktigaste argumenten 
för att föra en aktiv parkeringspolitik. Det finns dock argument för 
en aktiv parkeringspolitik även i mindre städer utan trängselpro-
blematik såsom attraktiva stadsmiljöer, klimatmål och mål för luft-
kvalitet för att minska biltrafiken till förmån för cykel- och kollek-
tivtrafik. 

Skärpt efterlevnad av förmånsbeskattningen av subventionerad 
arbetsplatsparkering är också något som har efterlysts. Branschorga-
nisationen Svensk Kollektivtrafik framhåller att skattebortfallet till 
följd av bristande efterlevnad vid förmånsbeskattning av arbets-
platsparkering enligt beräkningar uppgår till drygt 1,5 miljarder kro-
nor per år. Enligt regeringens proposition En samlad politik för kli-
matet – klimatpolitisk handlingsplan9 anser regeringen att Skattever-
ket bör göra en bedömning av omfattningen av felaktigheter när det 
gäller att redovisa förmån av parkering vid arbetsplats.  

 
8 IVL Svenska Miljöinstitutet (2020): Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och bygg-
lagen, p-tal och mobilitetsåtgärder. Delrapport i projektet Kompark – kommunala parkerings-
styrmedel för energieffektiva städer. Nr C 554. 
9 Prop. 2019/20:65. 
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Utvärdering av parkeringsnormer i små och medelstora städer 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit initiativ till ett 
FOI-projekt om utvärdering av parkeringsnormer i små och medel-
stora kommuner10. Syftet är bland annat att utreda vilket lagstöd som 
kommunen skulle kunna agera med för att få till ett mer effektivt 
samutnyttjade av allmänna parkeringsplatser. Avsikten är också att 
stödja Sveriges kommuner om hur frågor om parkeringsnormer kan 
hanteras i små och medelstora stadskärnor. SKR konstaterar bland 
annat att gällande parkeringsnormer ofta är en begränsande faktor 
vid utveckling av stadskärnor. 

SKR har hittills konstaterat att gällande bestämmelser och par-
keringsnormer är statiska då de bara används initialt och lagkravet 
om parkeringsnorm endast aktualiseras i bygglovskedet medan det 
vid äldre byggnader inte har ställts krav på parkeringsplatser. 

Några andra erfarenheter i projektet är att bilen upplevs spela en 
stor roll för mobilitet i mindre och mellanstora kommuner, att alter-
nativen till bil är inte tillräckligt attraktiva och att parkering är en 
känslig fråga. Allmänheten upplever ett underskott på parkering när 
det egentligen råder ett överskott. Synen på avgiftsreglering är kom-
plex och förståelsen för parkeringsavgifters konsekvenser är brist-
fällig. Flera kommuner anser att bestämmelsen om parkering i PBL 
inte är tydlig. Flertalet av de undersökta kommunerna tillämpar 
flexibla parkeringstal men endast en av 14 tillfrågade städer tillämpar 
”maxtal” för parkering (se avsnitt 6.2 och bilaga 5).  

Tjänstepersoner är mer öppna för att begränsa parkering än poli-
tiker. Samtidigt har större fastighetsägare börjat se behovet av 
vistelsevärden, inte enbart parkering, för att kunna konkurrera med 
externhandeln. Handeln anses ha ett stort behov av parkeringsplat-
ser för bilar, men forskningsresultat efterfrågas.  

Parkeringars miljöpåverkan behöver synliggöras 

Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst 
betydelse för val av transportmedel och för resmönstret. Konse-
kvenserna på miljö och klimat från biltrafiken handlar om föroren-

 
10 Sveriges Kommuner och Regioner, SKR(2020) Utvärdering av P-normer i små och medel-
stora kommuner. Delleverans 1. Intervjustudier. Projektet ska redovisas i sin helhet under våren 
2021. 
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ingar av luft, mark och vatten, utsläpp av växthusgaser, ekologiska 
barriärer, resurskonsumtion till fordon och energi. Fler parkerings-
platser till lågt pris medför i sin tur negativa effekter för miljö och 
klimat.  

Parkeringens direkta miljöpåverkan består av fler hårdgjorda ytor 
med negativ effekt på grönska och biologisk mångfald. En yta med 
växtlighet tar hand om åtta gånger mer dagvatten än en hårdgjord 
parkeringsyta. De hårdgjorda ytorna ökar belastningen på avlopps-
systemen och minskar således stadens motståndskraft mot ökad 
nederbörd i form av kraftiga regn, som är en av följderna av klimat-
förändringarna. 

Delar av den mark som går åt till uppställning av bilar skulle som 
alternativ kunna användas för utökning av arealen stadsgrönska och 
ekosystemtjänster och därigenom bidra till bättre klimat och miljö. 

Parkeringars markåtgång behöver begränsas 

Det saknas uppgifter om hur mycket mark som upptas av fordons-
parkering i Sverige. Fastighetsägarna i Stockholm et al visar i rap-
porten Framtiden för parkering och nya bostäder11 att det finns upp-
skattningsvis 20 miljoner parkeringsplatser i Sverige, vilket innebär 
att det sannolikt finns mer parkeringsyta i Sverige än det finns 
boyta12. Det motsvarar cirka 50 kvadratmeter parkeringsyta för varje 
svensk.  

Möjlighet till parkeringsköp och att underlätta samnyttjande är 
några åtgärder för att minska parkeringens markåtgång. Effekten av 
att ersätta parkeringsplatser för bilar för enskilt bruk med platser för 
bilpoolsbilar kan enligt rapporten medföra att den sammanlagda par-
keringsytan skulle kunna minska med upp till 80 procent och följ-
aktligen även påverka kostnaden för ett byggprojekt.  

 

  

 
11 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): 
Framtiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och 
miljökonsekvenser. 
12 I Sverige är den genomsnittliga boarean per person 42 kvadratmeter (SCB 2018). 
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Skillnaden mellan parkering på allmän platsmark 
och kvartersmark behöver uppmärksammas 

Beroende på om parkering ska ordnas inom allmän platsmark eller 
kvartersmark gäller olika regler enligt PBL. Uppdelningen av privat 
tomtmark och kommunal gatumark är grundläggande för regler-
ingen av parkering i städerna. Olika regler gäller även för prissättning 
av parkeringsplatser. 

I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder13 betonas att 
uppdelningen av privat tomtmark och (kommunal) gatumark är 
grundläggande för regleringen av parkeringen i städerna. Författarna 
pekar i sin rapport på att driften av kommunal markparkering i 
Sverige beräknas subventioneras med 70 procent eller 3,4 miljarder 
kronor per år.  

Boendeparkeringens dilemma 

Boendeparkering infördes under 1980-talet med det huvudsakliga 
syftet att de som bor i ett område inte ska tvingas använda sina bilar 
endast på grund av att parkeringsregleringen gör det omöjligt för 
dem att långtidsparkera i närheten av bostaden14. De som bor i ett 
område kan få rätt att ställa upp sitt fordon på allmän platsmark 
inom området på mer förmånliga villkor än andra kommuninvånare, 
alternativt kan parkeringsplatser reserveras för de boende så att 
andra därmed utestängs från att parkera på dessa platser.  

Bilpoolsutredningen lyfter i sitt betänkande Motorfordonspooler 
– på väg mot ökad delning av motorfordon15 frågan huruvida detta 
förfarande kan anses vara förenligt med att allmän platsmark ska 
användas för gemensamma behov16. Boendeparkering borde, enligt 
Bilpoolsutredningen, kunna ses som ett främjande av bilägande 
eftersom det vid dess införande förutsattes att de boende ägde bilar 
och behövde parkeringsplatser för dessa.  

 
13 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
14 Prop. 1984/85:14, s. 9. 
15 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen, s. 119. 
16 Med allmän plats avses, enligt 1 kap. 4 § PBL, en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat 
område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.   
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Trafikutredningsbyrån17 framhåller att parkeringsutbudet på kvar-
tersmark inte är en tillräcklig åtgärd för att undvika ökat parkerings-
tryck i närområdet. Bilägare är fria att parkera var de vill. Många bil-
ägare är beredda att leta länge efter parkering på gatumark när sådan 
parkering är billigare än att stå i den egna fastighetens garage. 

Kostnader och avgifter för parkering är komplexa 

Parkeringskostnaden ingår ofta i boendekostnaden 

I skriften Parkering för hållbar stadsutveckling18 påpekade SKR att 
kostnaden för parkering ofta ingår i lägenhetspriser, hyror, varor, 
etc. och att de som använder parkeringen sällan eller aldrig behöver 
betala den fulla kostnaden. Undantaget är parkeringsköp (se ovan 
avsnitt 6.2). 

Anläggningskostnad ingår inte och driftskostnader subventioneras 
på allmän plats 

Avgifter för parkering på allmän plats täcker ofta inte ens driften av 
parkeringsplatserna. Enbart byggkostnaden för en parkering varierar 
mellan 10 000 och 450 000 kronor per plats19. (Se avsnitt 4.3.2). 

I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder framhålls att 
driften av kommunal markparkering i Sverige beräknas subventio-
neras med 70 procent eller 3,4 miljarder kronor per år.  

Uppsala kommun20 har låtit ta fram en beräkning som belyser 
relationen mellan kostnader och intäkter när det gäller parkering på 
kommunal mark. Enligt Uppsala Parkering finns 10 000 parkeringar 
på kommunal mark i Uppsala. 3 800 av dem är avgiftsbelagda, resten 
är gratis. De cirka 10 000 kommunala parkeringsplatserna kostar 
skattebetalarna totalt 120 miljoner kronor per år att underhålla. 
Intäkterna från parkeringsavgifterna för dessa platser är i dag dock 
bara cirka 33 miljoner kronor per år.  

 
17 Trafikutredningsbyrån (2020): Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detaljplan 
och bygglov. 
18 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,(2013): Parkering för hållbar Stadsutveckling.  Nu-
mera benämns organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
19 Stockholm parkering (2018): Kostnader för att anlägga parkering, Stockholm 
20 Uppsala Parkerings AB (2018): Parkeringsvärden. Studie på uppdrag av Uppsala stad. 
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Det finns hinder för att styra parkering genom avgifter  

Kommunen får inte ta ut avgifter för nyttjande på allmän plats utan 
stöd i kommunala avgiftslagen, KAL, vilken ger kommunen rätt att 
endast ta ut avgift för gatuparkering ”i den omfattning som behövs 
för att ordna trafiken”. När avgiften för att parkera på gatumark är 
låg kan det bli svårt att ta ut avgifter som ger en reell kostnadstäck-
ning för anläggning på tomtmark. För att minska boendeparkering 
på gatumark och flytta in denna i parkeringsanläggningar krävs att 
det blir betydligt dyrare att parkera på gatan. Många aktörer efter-
frågar en fungerande marknad för parkering som matchar utbud och 
efterfrågan.  

IVL pekar på att parkeringsanläggningarnas ekonomi inte vägs in 
i den skälighetsbedömning som ska göras vid tillämpning av 8 kap. 
9 § PBL. Detta leder till att styrningen av parkeringars lokalisering 
försvåras. Om det finns gott om gratis (eller billig) parkering i när-
området och det är dyrt att parkera i fastighetens garage väljer många 
boende att parkera gratis. 

Marknadsprissättning och konkurrens 

Flera aktörer, bland annat IVL21, betonar att frigöra bilparkering från 
bostaden är viktigt och skapar en marknad med rätt priser. Föränd-
ringen skulle kunna leda till högre parkeringsavgifter och i förläng-
ningen minskad biltrafik. 

Ett överutbud av parkeringsplatser som regleras fram innebär att 
det blir svårt att ta betalt för parkering på kvartersmark eftersom 
bilägaren alltid kan söka sig till en billigare parkeringsplats i närhe-
ten, ofta en kantstensparkering på allmän platsmark. Kostnadspro-
blematiken är nära kopplad till uppdelningen av parkering på kvar-
tersmark respektive gatumark. Driften av kommunal markparkering 
subventioneras med 70 procent eller 3,4 miljarder kronor per år.  

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik påpekar att forsk-
ning visar att höjda parkeringsavgifter leder till överflyttning från bil 
till kollektivtrafik22. 

 
21 IVL Svenska Miljöinstitutet (2020): Att styra mot minskad bilparkering-om plan- och bygg-
lagen, p-tal och mobilitetsåtgärder. Delrapport i projektet Kompark – kommunala parkerings-
styrmedel för energieffektiva städer. Nr C 554.  
22 Start (svenskkollektivtrafik.se). Hämtad 21-03-15. 
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Parkeringskrav påverkar mängden tillkommande bostäder 

I rapporten Framtiden för parkering och nya bostäder23 framhålls att 
en halvering av dagens parkeringstal skulle öka Sveriges fysiska 
byggareal med 30 procent och skulle överstiga Boverkets beräknade 
bostadsbehov med cirka 15 procent. En halvering av parkeringstalet 
kan öka nyproduktionen i Stockholms län med 20 procent och i 
Göteborgs stad med 8 procent. Det skulle också innebära en poten-
tial för större bostadsproduktion i socioekonomiskt svaga områden.  

Enligt en uppskattning i rapporten uppgår gatuparkeringen i 
svenska städer till cirka 200 kvadratkilometer. Om det byggdes en 
tvåvånings radhusbebyggelse på denna yta i Sverige skulle det bli en 
byggrätt som motsvarar 2,3 miljoner nya bostäder. Rapportförfat-
tarna betonar att detta är en högst teoretisk beräkning, men vill 
belysa mängden mark som används för parkering i relation till 
bostadsbyggnadsbehovet. 

Parkeringsreglering fordrar ett områdesperspektiv 
på stadsdelsnivå och det saknas verktyg 

Fordonsparkering behöver ses ur ett områdesperspektiv. Att planera 
för mobilitet innebär ett helhetsgrepp om ett större område, vilket 
innebär att flera olika aktörer måste samverka. 

När kostnad, taxa och tider förändras för parkering av fordon i 
ett område får det effekter på utbud och efterfrågan på parkering i 
närliggande områden. Om det exempelvis finns gott om gratis (eller 
billig) parkering i närområdet och det är dyrt att parkera i fastig-
hetens garage väljer många boende att parkera gratis. Att kräva fler 
parkeringsplatser inom fastigheten leder då inte till färre parkerade 
bilar på gatan.  

IVL24 framhåller att det efterfrågas bättre strategiska verktyg för 
att kunna arbeta med parkering inom ett eller flera områden. För den 
som bygger kan det vara svårt att bedöma om det finns möjlighet att 
samnyttja användningen av befintliga parkeringar i närområdet. 

 
23 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
24 IVL Svenska Miljöinstitutet (2020): Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och bygg-
lagen, p-tal och mobilitetsåtgärder. Delrapport i projektet Kompark – kommunala parker-
ingsstyrmedel för energieffektiva städer. Nr C 554.  
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Också för kommunen är det svårt att utvärdera helheten och analy-
sera styrningseffekter. Något heltäckande register över parkerings-
platser finns inte. Detta leder till krav på att parkeringen ska lösas 
inom varje projekt i stället för mer områdesvis.  

Förutsättningar för lastning och lossning och andra former av 
angöring behöver utvecklas 

E-handeln ökar snabbt. Hänsyn till hållbarhet, minskad trängsel och 
buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes krav på 
service och leveranstjänster25. Godstransporter behöver integreras i 
planeringsprocessen då utrymmet för logistikinfrastruktur och pro-
jektspecifika logistikåtgärder behöver utredas. 

IVL26 konstaterar i rapporten Urbana godstransporter i detalj-
planering att många städer i Sverige just nu befinner sig vid en bryt-
punkt. Städerna planerar för täta stadsdelar med höga krav på attrak-
tivitet och hållbarhet. Det är en utmaning att e-handeln med många 
lokala leveranser samtidigt ökar snabbt.  

IVL redovisar i sin rapport hur godstransporter kan integreras i 
planeringsprocessen genom att riktlinjer för godstransporter tas fram 
och tillämpas genom en logistikutredning som kommunen genomför 
i samverkan med fastighetsägaren i samband med planläggning. En 
sådan utredning kan utmynna i en projektspecifik lösning som beskri-
ver utrymmet för logistikinfrastrukturen och lämpliga logistikåtgär-
der för fastigheten och stadsdelen. 

Tillgänglighet till delningsfordon behöver öka 

Utredningen om cirkulär ekonomi har i sitt betänkande27 föreslagit 
ökad tillgängligheten till bilpooler i syfte att öka nyttjandegraden av 
bilar och på det sättet minska behovet av parkeringsplatser och ny-
tillverkning av bilar. Utredningen redovisade att bilpooler medför 
att färre bilar används mer intensivt och att färre bilar behöver pro-
duceras, vilket i sin tur innebär en effektivare användning av natur-
resurser.  

 
25 IVL Svenska Miljöinstitutet (2019): Urbana godstransporter i detaljplanering. Nr U6081. 
26 Ibid. 
27 SOU 2017:22: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. 
Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi. 
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Regeringen tillsatte därefter en ny utredning, Bilpoolsutred-
ningen, för att komplettera förslaget. I Bilpoolsutredningens betän-
kande28 föreslås att en lag om motorfordonspooler införs och att 
lagen ska syfta till att främja en ökad användning av motorfordons-
pooler29 och därigenom bidra till omställningen till ett transport-
effektivt samhälle. Betänkandet har remitterats under våren 2021.  

Delad mobilitet i form av bland annat bilpool, delning av cykel 
och elsparkcykel utgjorde före coronapandemin cirka 0,07 procent 
av det totala resandet. WSP har beräknat att en subvention upp mot 
50 procent sammantaget leder till att bilresandet minskar med 
knappt 0,1 procent. Endast små förändringar kan åstadkommas i det 
övergripande resmönstret fram till år 2030 enligt WSP30. Vi menar 
att studien pekar på att det fordras mer kraftfulla åtgärder för att 
åstadkomma förändrade resmönster och att det är nödvändigt att 
närmare beakta kopplingen mellan delad mobilitet och kollektiv-
trafiken. 

Bilpoolsutredningen konstaterar att tillgång till parkeringsplatser 
är central för att främja bilpooler och föreslår att kommunerna ska 
ges möjlighet att reservera parkeringsplatser för delningsfordon på 
allmän platsmark. Genom att växla över en del av gatumarken från 
boendeparkering till bilpoolsparkering skulle effekten bli att till-
gången till bil ökar samtidigt som gatumark frigörs och därmed kan 
nyttiggöras för andra allmänna intressen.  

Möjligheten att reservera parkeringsplatser för delningsfordon 
enligt förslaget innebär att alla sådana fordon ges möjlighet att par-
kera på de reserverade platserna. Vi menar att en sådan möjlighet 
skulle främja motorfordonspoolernas tillväxt och synliggöra dessa i 
städerna.  

Bilpoolsutredningen påpekar att reservera parkeringsplatser för 
delningsfordon hänger samman med konceptet mobilitet som tjänst. 
I sådana kombinerade mobilitetstjänster utgör kollektivtrafiken rygg-

 
28 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
29 Bilpoolsutredningen framhåller att det inte finns någon juridisk definition av begreppet 
bilpoolstjänster och att utredningen har haft i uppdrag att ta fram en sådan definition. Såväl 
bilar som motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen. Utredningen föreslår därför 
att begreppet motorfordonspooler används som benämning på dessa tjänster. Motorfordons-
pool avser enligt utredningen en tjänst där registrerade användare delar på användningen av 
ett eller flera motorfordon med undantag för moped klass II. 
30 WSP Sverige AB (2019): Delad mobilitet i dag och i framtiden. 
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raden som kan kopplas ihop med till exempel bilpool, hyrbil, taxi, 
lånecykel etc. för att täcka resenärernas efterfrågan på resor31. 

Åtgärder för transporteffektivitet och parkeringsreglering 
behöver ha beredskap för framtida utvecklingstendenser  

Forskningen visar att nya analysverktyg för transporteffektiv stads-
planering är på väg att tas fram och testas nu i praktiken32. 

Skriften Smart mobilitet och mobilitetstjänster33 tar upp de fem 
viktigaste utvecklingstrenderna som påverkar digitalisering av trans-
portsystemet: elektrifiering, automatisering, tjänstefiering, uppkopp-
ling och Big Data34.  

Parallellt med enskilda mobilitetstjänster och delad mobilitet 
utvecklas olika integrerade system. Mobilitetsstationer som erbjuder 
fysisk integration mellan olika färdmedel genom samlokalisering av 
bilpooler, cykelpooler och andra tjänster för delad mobilitet vid eller 
nära knutpunkter för kollektivtrafik kan bli en framtidslösning.  

Det finns analyser som pekar på att konceptet mobilitet som tjänst 
i grunden kommer att förändra transportsystemet och göra person-
transporterna mer hållbara, medan andra spår att företeelsen kommer 
ha marginell betydelse. Ett stort intresse finns redan från det offent-
liga, forskningsvärlden, kollektivtrafikaktörer och företag. Reger-
ingen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra informations- 
och kunskapshöjande insatser inom området35. Se även avsnitt 4.6. 

Parallellt med att nya former av mobilitet utvecklas växer det 
fram nya synsätt på stadsplanering som handlar om att stärka befint-
liga och lokala strukturer och kulturer vilka innebär att behovet av 
att resa minskar.  

 
31 Kopplingen mellan definition av kollektivtrafik och konceptet mobilitet som tjänst framgår 
av bilaga 4. 
32 Spacescape AB (2020): Kunskapsunderlag om samband mellan bebyggelseplanering och 
trafikalstring. I samarbete med Trivector Traffic AB. 
33 Sveriges Kommuner och Regioner (2020): Smart mobilitet och mobilitetstjänster. Så kan 
kommuner och regioner arbeta. Trivector har tagit fram underlagtill skriften på uppdrag av SKR. 
34 Big data innefattar tekniker för Very Large DataBases (VLDB), datalager (data warehouse) 
och informationsutvinning (data mining). Termen Big Data fick sitt genomslag under 2009. 
Ingen svensk översättning har blivit etablerad, men ”stora datamängder” har använts. 
35 Trafikverket (2021): Regeringsuppdrag om mobilitet som tjänst. Mobilitet som tjänst - 
Trafikverket. Hämtad 21-03-16. 
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6.4.1 Problemanalys när det gäller parkeringsreglering enligt 
plan- och bygglagen 

Som har nämnts ovan speglar dagens bestämmelser reglerna i 1950-
talets byggnadsstadga. Att ordna kort- och långtidsförvaring av for-
don ansågs vid den tiden utgöra del av att förbättra tätorternas 
trafikförsörjning. Den snabba ökningen av fordonsbeståndet bidrog 
dessutom till att staten tidigt överförde ansvaret för att anordna 
parkering på tomtmark till fastighetsägarna.  

Minimitalen har varit den rådande riktlinjen i Sverige under lång 
tid då detta var ett sätt för kommunen att garantera att fastighets-
ägaren uppfyllde sitt ansvar att anordna parkeringsplatser i ett nytt 
område. Minimitalen anses ha har lett till en överkapacitet vad gäller 
parkeringsplatser.  

Bestämmelserna i PBL syftar fortsatt till att ålägga fastighetsägare 
kostnadsansvar för bilägares parkering med rötter i lagstiftningens 
intentioner från 1950-talet. Trafikutredningsbyrån36 framhåller att 
hantering av parkering i samband med detaljplanering och bygglovs-
prövning uppvisar en spretig bild med en övertro på lösningar genom 
normer, rädsla att göra fel som gör att man håller fast vid gamla 
arbetssätt, brist på rätt kompetens både hos kommuner och bygg-
aktörer samt inte minst det faktum att planupprättaren kan reglera 
parkeringsutbudet men saknar möjlighet att reglera kollektivtrafik-
utbudet.  

Tillsammans med annan parkeringslagstiftning (exempelvis trafik-
förordningen och avgiftslagen), tillhörande anvisningar och den kom-
munala planeringspraktiken utgör PBL ett av de viktigaste styrmed-
len, för en mer hållbar mobilitet i tätort. 

IVL37 vittnar om att det inte sällan finns en skepsis mot låga par-
keringstal, eller parkeringstal noll, som grundar sig i att det inte 
spelar någon större roll hur mycket man informerar inflyttare om 
parkeringsbetingelserna, eftersom dessa ”ändå tar med sig bilen” och 
snart kommer klaga på bristande parkeringsmöjligheter. I städer där 
man tillåtit omfattande gatuparkering finns också en oro för att 
underskott av parkering på kvartersmark spiller över till gatumark 

 
36 Trafikutredningsbyrån (2020): Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detaljplan 
och bygglov. 
37 IVL Svenska Miljöinstitutet (2020): Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och bygg-
lagen, p-tal och mobilitetsåtgärder. Delrapport i projektet Kompark – kommunala parker-
ingsstyrmedel för energieffektiva städer. Nr C 554. 
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och försvårar trafiksituationen. Om de boende trots allt fortsatt har 
egna bilar och använder parkeringsplatser utanför tomten kan regler 
i PBL leda till krav på fastigheten att ändå ordna med parkering på 
fastigheten eller genom parkeringsköp.  

Hinder i PBL för att avstå från att kräva utrymme för parkering 
i högre utsträckning än i dag 

Ett hinder för en kommun att avstå från att kräva utrymme för par-
kering i högre utsträckning än i dag är bestämmelsen i 8 kap. 9 § 
första stycket punkten 4 PBL, som syftar till att det på tomten eller 
i närheten av den i skälig utsträckning ska finnas lämpligt utrymme 
för parkering, lastning och lossning av fordon (i praktiken motor-
fordon för enskilt bruk). Regeln ger inte stöd för kommunen att 
i stället för parkering av bilar för enskilt bruk främja åtgärder för 
transporteffektivitet genom att besluta om utrymmen för gång, 
cykel, delningsfordon och andra tjänster för mobilitet och system 
för persontransporter och leveranser. Även om parkeringstalen för 
flerbostadshus i många tätorter nu sätts lägre (eller till och med är 
noll) för att hushålla med mark och resurser är parkeringsregleringen 
densamma och stöder inte en sådan hushållande inriktning.  

Medveten planering för ett underskott på parkeringsyta på den 
egna fastigheten hindras dock inte av bestämmelser i PBL så länge 
det inte alltför mycket går ut över de kringboendes enskilda intres-
sen. En medveten planering för större underskott av bilparkering, 
som inte täcks upp av utpekad yta i närområdet, riskerar dock, för-
utom att bryta mot dagens bestämmelser i PBL, att leda till att bilar 
i området omkring fastigheten konkurrerar om platser med kring-
boende. Om detta inte åtgärdas genom olika styrinstrument (pris, 
mobilitetsåtgärder) leder den ökade konkurrensen till en oönskad 
trafiksituation.  

Möjligheter att ordna nya former av parkering enligt dagens 
bestämmelser i PBL 

I flera kommuner drivs testprojekt med så kallat bilfritt boende. 
Parkeringsköp används som ett viktigt verktyg för att hålla nere 
parkeringsytorna. Flexibla parkeringstal är en metod för kommunen 
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för att skapa förutsättningar för effektivare markutnyttjande som i 
sin tur kan leda till en mer attraktiv stadsmiljö. Flera rapporter vitt-
nar dock om att kommuner som använder sig av flexibla parker-
ingstal vid exploatering ofta inte når så långt i att minska parker-
ingsytan som de önskar. Flera kommuner som infört flexibla parker-
ingstal rapporterar att byggherrarna ännu inte tagit vara på de 
möjligheter till minskade krav på att anlägga parkeringsplatser som 
flexibiliteten erbjuder38. De ekonomiska drivkrafterna för byggher-
ren att minska antalet parkeringsplatser är starka, men når bara ned 
till en viss gräns. Genomslaget för låga/flexibla parkeringstal och nya 
mobilitetslösningar blir större ju dyrare tomtmarken är. Dyr tomt-
mark ställer högre krav på ekonomisk avkastning vilket ökar intres-
set för annan markanvändning än parkering.  

IVL pekar i Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och 
bygglagen, p-tal och mobilitetsåtgärder också på att för att kommuner 
ska kunna minska parkeringsytan vid nybyggnation krävs engage-
rade tjänstepersoner och politiker som systematiskt och strategiskt 
arbetar med flexibla parkeringstal och med att skapa förutsättningar 
för byggherrar att implementera mobilitetstjänster. Det krävs alltså 
ett aktivt och målinriktat arbete som till viss del kan få stöd av PBL 
genom bland annat tydligare möjligheter i exploateringsavtalen.  

6.4.2 Vår syn på reformbehovet 

Vi har identifierat behov av författningsförändringar för att kommu-
ner ska kunna avstå från att kräva utrymme för parkering i högre 
utsträckning än i dag. Att avstå från att kräva utrymme för parkering 
av bil för enskilt bruk i stadsmiljö bedömer vi skulle utgöra en 
effektiv åtgärd för ökad transporteffektivitet och tillgänglighet till 
gång-, cykel- och kollektivtrafik som flera kommuner redan tilläm-
par. Det behövs dock verktyg som utgör ett tydligt beslutsstöd för 
alla landets kommuner och som samtidigt bekräftar de kommuner 
som redan tillämpar en sådan lösning. Sådana verktyg ökar också för-
utsägbarheten för fastighetsägare. Möjligheten att avstå från att 
kräva utrymme för bil för enskilt bruk behöver kopplas till krav på, 

 
38 IVL Svenska Miljöinstitutet (2020): Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och bygg-
lagen, p-tal och mobilitetsåtgärder. Delrapport i projektet Kompark – kommunala parker-
ingsstyrmedel för energieffektiva städer. Nr C 554. 
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eller redovisning av, åtgärder som tillgodoser transportbehov på 
annat sätt. 

Ytterligare ett reformbehov som vi tror kan förstärka det först-
nämnda behovet är möjligheten att reservera uppställningsplatser för 
delningsfordon i gatumiljö39.  

Vi ser även ett behov av att bättre strategiska verktyg tas fram så 
att kommuner kan arbeta med parkeringsutredningar för större om-
råden vid planering av ny bebyggelse. Det är ett återkommande argu-
ment att parkeringsreglering fordrar ett områdesperspektiv på stads-
delsnivå och att det saknas relevanta verktyg för detta. 

Vi konstaterar att i samband med mobilitetsåtgärder behöver 
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas och miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla enligt 
politiken för gestaltad livsmiljö.  

Vi uppfattar också att det finns ett stort reformbehov när det 
gäller parkeringsprissättning i syfte att styra parkeringar på ett sätt 
som gynnar transporteffektivitet och attraktiva städer och att detta 
reformbehov är starkt kopplat till utrymmeskraven. Behovet ligger 
dock utanför utredningens direktiv att hantera. 

 
39 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
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7 Samverkan mellan aktörer 
i samband med planering 

Enligt direktiven ska vi undersöka hur byggherrar, fastighetsägare 
och verksamhetsutövare, genom exempelvis utvecklade avtalsfor-
mer, kan samverka med det allmänna i samband med planering enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, så att åtgärder för ökad trans-
porteffektivitet som bl.a. leder till att minskad miljö- och klimat-
påverkan kan uppnås. I uppdraget ingår även att se över kedjan av 
åtgärder för transporteffektivitet som främjar tillgänglighet genom 
hållbara transporter, från planerings- och anläggningsskede till drift 
och underhåll av åtgärderna.  

I kapitel 5 redogör vi för begreppet transporteffektivitet. I detta 
kapitel beskriver vi fysiska och icke-fysiska åtgärder som olika medel 
för att främja transporteffektivitet. Dessa åtgärder benämns i tillämp-
ningen på olika sätt. I detta kapitel använder vi mobilitetsåtgärder som 
synonymt med de fysiska åtgärderna och mobilitetstjänster som syno-
nymt med de icke-fysiska åtgärderna. Mobilitetslösningar används 
emellanåt som samlingsnamn för mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster. I våra författningsförslag, som framgår i kapitel 1 och presen-
teras i kapitel 8, använder vi transporteffektivitet som term för det över-
gripande målet samt mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster som 
termer för medel för att uppnå målet. 

7.1 Allmänt 

I förarbetena till PBL framhålls att en plan är ett resultat av sam-
arbete mellan en rad representanter för olika intressen och att lagen 
ska ge utrymme för samhällets aktiva insatser för den gemensamma 
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miljön i samverkan med alla berörda.1 I samband med genomförande 
av detaljplaner enligt PBL kan genomförandeavtal (markanvisnings-
avtal och exploateringsavtal) ingås mellan kommunen och byggherren 
eller fastighetsägaren. Begreppet markanvisningsavtal tillämpas då 
kommunen är fastighetsägare och den kommunala förhandlingsposi-
tionen främst grundar sig på fastighetsägandet.2 När marken ägs av 
byggherren används begreppet exploateringsavtal. I dessa fall baserar 
sig kommunens förhandlingsposition på det kommunala planmono-
polet. Genomförandeavtalen är civilrättsliga. PBL reglerar vissa ramar 
för avtalen.  

Samverkan sker i en del fall utan samband med planering enligt PBL 
och ibland i samband därmed, men på ett annat sätt än vid genom-
förandeavtalen. Enligt Boverkets erfarenheter genomförs åtgärder för 
ökad transporteffektivitet också genom andra civilrättsliga avtal mellan 
kommun och byggherre.  

Inledningsvis ska följande sägas om begreppen samverkan och 
långsiktigt hållbara avtal. I betänkandet Medfinansiering av transport-
infrastruktur3 beskrivs olika former av samverkan då skilda organisa-
tioner ska sköta olika delar. I det fallet avsågs samverkan kring att 
bygga och förvalta transportinfrastruktur. Genomgången är en gene-
rell beskrivning av samverkan och kan därför beskriva samverkan även 
i detta betänkande. 

Det finns flera former för samverkan. I dess enklaste form består den av 
att ett remissyttrande inhämtas från berörda parter. Den formen är 
mycket vanlig och tillämpas regelmässigt i det fall yttrande ska inhämtas 
enligt bestämmelser i förordning eller lag. Även om samverkan före-
kommer i andra former finns ofta det formella kravet på skriftligt ytt-
rande eller att intressent bereds möjlighet att avge yttrande.  

Nästa steg i samverkan brukar beskrivas som en dialog där ett större 
utrymme ges för att redovisa ståndpunkter och motiven för dessa. 
Denna form för samverkan är ofta förekommande bland parter som har 
anledning att ha frekventa kontakter med varandra. Fördelen är att 
berörda parter kommer tidigare in i processen än vad som sker via ett 
skriftligt yttrande sent i processen.  

  

 
1 Prop. 1985/86:1 s. 203. 
2 Regler om markanvisningsavtal finns i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. 
3 SOU 2011:49, s. 17–18. 
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Inte sällan får samverkan karaktären av förhandling. Den kan föregås av 
försök att komma fram till en gemensam lösning men innebär normalt 
att ett kvalificerat förhandlingsunderlag tas fram. Ett framtagande av 
förhandlingsunderlag kan ibland ske i ett gemensamt projekt eller sepa-
rat hos respektive part. I de sammanhangen formuleras det man är över-
ens om och de kontroversiella frågorna och vilka konsekvenser som kan 
följa av olika lösningar.  

I utredningen avses i huvudsak, såsom vi tolkar det, samverkan med 
avsikt att leda till en överenskommelse om åtgärder för transport-
effektivitet. Ett avtal som håller långsiktigt kan i detta sammanhang 
vara ett avtal som gäller efter antagandet av en detaljplan och när 
bebyggelsen är uppförd. I långsiktigheten ryms också frågan om hur 
man tillser att avtalet följer med vid en överlåtelse av fastigheten. För 
att de åtgärder som parterna avtalat om ska finnas tillgängliga lång-
siktigt, är det också viktigt att parterna uppfyller vad som avtalats 
och att det som avtalats också följs upp på något sätt.  

Nedan följer en genomgång av genomförandeavtalen enligt PBL, 
dess rättsliga förutsättningar och hur de i dag används för att åstad-
komma mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.  

7.2 Rättsliga förutsättningar för markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal 

7.2.1 Avtalslagen och några rättsliga principer  

En kommun är i enlighet med 1 kap. 1 § tredje stycket regeringsfor-
men i sin utövning av den offentliga makten bunden av lag, den så 
kallade legalitetsprincipen. En kommuns verksamhet inom ramen för 
det så kallade kommunala planmonopolet utgör utövande av offentlig 
makt. En kommun kan därigenom vid utövandet inte ställa upp andra 
krav än sådana som följer av lag. Ett genomförandeavtal, oavsett form, 
reglerar genomförandet av en detaljplan. Kommuner får därmed inte 
ställa krav utöver de som framgår av PBL, PBF och BBR.4  

När kommuner ingår markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
måste de följa avtalslagen5, bland annat reglerna om rättsstridigt 
tvång. Kommuner får genom avtalen inte tillförsäkra sig åtaganden 
från enskilda parters sida som går längre än som är förenligt med 

 
4 Prop. 2013/14:126 s. 220–221. 
5 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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byggnadslagstiftningens syften.6 Kommuner måste också hålla sig 
inom ramarna för kommuners kompetens enligt kommunallagen 
(2017:725).  

När kommuner agerar inom ramarna för sin kompetens måste de 
beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska (1 kap. 
9 § regeringsformen), den så kallade objektivitetsprincipen. Kom-
muner ska även behandla alla lika fall på samma sätt, den så kallade 
likställighetsprincipen. Principen kommer till uttryck i 2 kap. 2 § 
kommunallagen (2017:725) och kommunerna är enligt denna princip 
skyldiga att behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för annat.7 Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet 
för kommuner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grup-
per av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. Detta innebär 
att den kommunala verksamheten, särskilt i den mån den direkt berör 
enskilda kommunmedlemmar, bör vara systematisk och att systema-
tiken ska vara sådan att den kan betecknas som rättvis.8 

7.2.2 Framväxten av reglerna för markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal 

Regler om markanvisningsavtal och exploateringsavtal infördes 2015. 
Beträffande markanvisningar ska kommuner anta riktlinjer för mark-
anvisningar.9 Beträffande exploateringsavtalen infördes också bestäm-
melser om vad avtalen får innehålla.  

Före år 2015 var den rättsliga grunden för exploateringsavtalen de 
så kallade exploatörsbestämmelserna i PBL. Exploatörsbestämmel-
serna byggde på tvingande myndighetsbeslut och innebar bland 
annat att en fastighetsägare kunde bli tvungen att avstå mark för 
allmänna platser i en detaljplan, eller förpliktigas att bekosta vissa 
anläggningar, bland annat för gator och vägar. Ägaren kunde få avstå 

 
6 Det är mycket ovanligt att byggherrar vänder sig till domstol med krav på ogiltigförklaring. 
I rättsfallet NJA 1980 s. 1 hade en kommun i ett exploateringsavtal angett att fastighetsägarna 
solidariskt skulle fullgöra avtalet och att det var ett krav för att byggnadslov skulle kunna 
erhållas. Högsta domstolen ansåg att kommunen genom avtalet hade tillförsäkrat sig åtagan-
den från de enskilda parternas sida som gick längre än som är förenligt med byggnadslagstift-
ningens syften. Kommunen ansågs därigenom ha utövat tvång mot fastighetsägaren och 
tvånget ansåg som rättsstridigt tvång enligt 29 § avtalslagen. Kommunen kunde därför inte 
göra det solidariska ansvaret gällande mot fastighetsägaren.   
7 Prop. 2013/14:126 s. 219–220 och prop. 2016/17:45 s. 17. 
8 Prop. 1990/91:117 s. 149–150. 
9 Reglerna finns i lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar (markanvis-
ningslagen). 
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mark om det kunde anses skäligt med hänsyn till den nytta som 
ägaren kunde väntas få av att planen genomfördes. Med nytta avsågs 
i första hand den värdeökning som kunde antas komma bli följden 
av att fastigheterna bebyggdes genom detaljplanen.  

Exploatörsbestämmelserna tillämpades i begränsad omfattning. 
Flertalet kommuner valde i stället att förhandla och teckna avtal med 
byggherrar och fastighetsägare. Skälen var dels den formella proces-
sen, dels de begränsningar som fanns beträffande vad ett beslut 
kunde omfatta. Exploateringsavtalen hade i regel ett betydligt vidare 
perspektiv på plangenomförandet.10 

Efter att exploateringsavtal blev vanligt förekommande uttryckte 
byggherrar och fastighetsägare en maktobalans i de krav kommunen 
ställde för att ingå exploateringsavtalet. Beträffande behov av regler-
ing av exploateringsavtalens innehåll framgår av förarbetsuttalandena 
att kommunens förhandlingsposition inför tecknande av ett exploa-
teringsavtal byggde, förutom exploatörsbestämmelserna, även på det 
så kallade kommunala planmonopolet11. Kommunens starka förhand-
lingsposition i kombination med de då i vissa fall oklara förutsätt-
ningarna för kommunens krav på innehåll i ett exploateringsavtal 
kunde medföra svårigheter att förutsäga vilka åtaganden som en 
byggherre eller fastighetsägare kunde få ta på sig. Syftena var att 
skapa transparens, förutsägbarhet och bättre balans mellan de avtals-
slutande parterna samt förutsättningar för likabehandling av olika 
exploatörer och en effektiv planprocess.12  

Kort ska nämnas att det enligt 8 kap. 4 a § PBL är förbjudet att 
ställa egna krav (så kallade särkrav) på ett byggnadsverks tekniska 
egenskaper vid planläggning och i samband med genomförande av 
detaljplaner. Förbudet infördes år 2015 på grund av att kommunerna 
ibland ställde högre krav än vad som angavs i PBL i samband med 
genomförande av detaljplan.13 Förbudet kan enligt förarbetsuttalan-
dena sägas innebära en precisering av legalitetsprincipen, det vill säga 
kravet på lagstöd.14  

Denna utredning berör inte byggnadsverks tekniska egenskaper, 
varför det saknas anledning att ytterligare beskriva frågan om särkrav.  

 
10 Prop. 2013/14:126 s. 155. 
11 Det så kallade planmonopolet kommer till uttryck i 1 kap. 2 § PBL där det anges att det är 
en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, 
12 Prop. 2013/14:126 s. 151 och 161. 
13 Prop. 2013/14:126 s. 220–221. 
14 Prop. 2013/14:126 s. 222 och SOU 2012:86. 
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7.2.3 Markanvisningsavtal 

Markanvisningsavtal definieras i 1 kap. 4 § PBL som ett avtal mellan 
en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande. När kommunen äger marken är 
grunden för avtalet alltså inte detaljplanen utan markförsäljningen. 

Kommunen och en byggherre kan skriva markanvisningsavtal när 
kommunen äger marken och avser att överlåta den till byggherren. 
Marken planläggs då för att tillåta exploateringen. Markanvisnings-
avtalet i sig innehåller inte en överlåtelse av marken utan är en option 
om en framtida försäljning eller upplåtelse med tomträtt. Många 
kommuner har genom strategiska markköp skaffat sig långsiktig 
rådighet över den fortsatta stadsutvecklingen.  

Riktlinjer  

Riktlinjerna för kommunala markanvisningar ska innehålla kommu-
nens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläg-
gande villkor för markanvisningar samt principer för markprissätt-
ning. Med utgångspunkter och mål avses framför allt principer för 
fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detalj-
planer samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 
av konsekvenserna av att ingå ett avtal om försäljning eller upplåtelse 
av mark. Riktlinjerna ska ge byggherrar besked om vad som kan för-
väntas av kommunen i form av handläggning och beslut om mark-
anvisning. Riktlinjerna är vägledande och är därmed inte bindande 
för varken byggherren eller kommunen.15  

Markanvisningsavtalets innehåll 

Markanvisningslagen innehåller endast ovan nämnda krav på rikt-
linjer. Det finns inte, som för exploateringsavtal, någon bestämmelse 
i lagen som reglerar markanvisningsavtalens innehåll. Däremot, när 
markanvisningar upprättas för genomförande av en detaljplan, om-

 
15 Prop. 2013/14:126. En enklare planprocess, s. 151. 
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fattas avtalet av förbudet i 8 kap. 4 a § PBL mot krav som går utöver 
PBL, så kallade särkrav.16 Ett exploateringsavtal har alltid samband 
med genomförande av detaljplan. Markanvisningsavtal däremot, kan 
upprättas utan att det är frågan om genomförande av en detaljplan. 
När det gäller markanvisningsavtal handlar kommunen ibland inte 
utifrån sin offentliga makt, utan i egenskap av fastighetsägare. När 
markanvisningsavtalet inte avser genomförande av detaljplan, finns 
det enligt förarbetsuttalandena i princip inga hinder för att i avtal 
ställa upp villkor om krav avseende byggnadsverks tekniska egen-
skaper som går utöver kraven i PBL.17 

Processen 

Markanvisningen utgör ofta ett inledande skede i plan- och bygg-
processen och har därför betydelse för vilka projekt som realiseras. 
Det kan också förekomma att markanvisning sker för ett område 
som är planlagt sedan tidigare men inte bebyggt. 

Kommuner använder olika metoder för att välja ut vilken bygg-
herre som ska få en markanvisning. Det finns inga regler om hur 
detta ska gå till utan det sker på olika sätt. Det kan handla om direkt-
anvisning, tävlingsförfarande eller anbudsförfarande.  

Direktanvisning sker då en byggherre själv uppmärksammar kom-
munen på mark som byggherren skulle vilja exploatera. Kommunen 
bedömer om det är genomförbart och kan i så fall direktanvisa marken 
till byggherren.  

Markanvisning kan också ske genom ett anbudsförfarande då alla 
intresserade företag får skicka in förslag som kommunen bedömer 
utifrån givna kriterier. Kriterierna kan exempelvis gälla pris, material-
val, utformning och upplåtelseform. 

Markanvisningstävlingar är ett annat sätt att använda markanvis-
ningar som styrinstrument utan att kommunen blir ifrågasatt att 
gynna viss byggherre. Kommunen vänder sig då till flera byggherrar 
och kommunen ingår sedan avtal med den som bäst möter kom-
munens kriterier för marköverlåtelsen. Det vanliga är att kommunen 

 
16 I propositionen En enklare planprocess (2013/14:126, s. 222) drog regeringen slutsatsen att 
med ”genomförande av detaljplan” avses alla handlingar som kommunen vidtar som ett led i 
genomförandet av en detaljplan, exempelvis ingående av exploaterings- eller markanvisnings-
avtal.  
17 Prop. 2013/14:126 s. 219–220. 
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upplåter marken till den byggherre som betalar mest. På senare tid 
har marken i ett eller flera delområden i stället upplåtits till ett fast 
pris. Det avgörande för vem som får markanvisningen blir då i stället 
vilken byggherre eller vilka byggherrar som bäst uppfyller ett antaget 
kvalitetsprogram. Det finns också exempel på att en grupp bygg-
herrar tillsammans med kommunen utvecklar kvalitetsprogrammet 
antingen som ett underlag för att slutligt bjuda in byggherrar till att 
få en del av området för exploatering eller som program till det fort-
satta detaljplanearbetet. Markområdets utformning utvecklas sedan 
i en förhandlingsprocess till formella planer. Det slutliga mark-
anvisningsavtalet kan i vissa fall ingås efter detaljplanens antagande. 

7.2.4 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal definieras i 1 kap. 4 § PBL som ett avtal om 
genomförande av detaljplan och om medfinansieringsersättning mel-
lan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare för mark 
som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och 
staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.  

Riktlinjer 

Kommunen ska enligt 6 kap. 39 § PBL anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för exploateringsavtal som kommunen av-
ser att ingå. Av riktlinjerna ska det framgå vilka principer kommunen 
använder för fördelning av kostnader och intäkter och andra förhål-
landen för genomförandet av detaljplaner. Riktlinjerna kan vidare 
ange de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader 
som kommunen avser att få täckning för genom ingående av exploa-
teringsavtal och på vilka grunder detta ska ske.18  

Riktlinjerna kan även redovisa andra kommunala önskemål som 
kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och som det kan 
vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att ha kunskap 
om för att i förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida 
planläggning. Riktlinjerna kan knytas till andra politiskt beslutade 
dokument som en översiktsplan, till riktlinjer för bostadsförsörj-

 
18 Prop. 2013/14:126 s. 150. 
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ningen, till ställningstaganden kring kommunens tomtprissättning 
eller till ett annat motsvarande program eller beslut.19 

Exploateringsavtalens innehåll 

Exploateringsavtalen får enligt 6 kap. 40 § första stycket PBL gälla 
åtaganden om att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av 
gator, vägar och andra allmänna platser och anläggningar för vatten-
försörjning och avlopp samt andra åtgärder.  

Enligt paragrafen får ett exploateringsavtal avse åtagande för en 
byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera vissa åt-
gärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genom-
föras. De åtgärder som det handlar om är bland annat anläggande av 
gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vatten-
försörjning och avlopp. Det handlar inte bara om åtgärder inom ett 
specifikt detaljplaneområde. För att en bebyggelse ska kunna kom-
ma till stånd enligt planen kan det också vara nödvändigt att vidta 
åtgärder utanför det område som den aktuella detaljplanen avser. Till 
denna kategori hör exempelvis åtgärder som behövs för att kommu-
nikationerna till och från ett nytt bostadsområde ska fungera eller 
för att åstadkomma en säker och effektiv trafikreglering för ett nytt 
eller utvidgat köpcentrum, exempelvis finansiering av nödvändiga 
avfarter eller andra investeringar i teknisk infrastruktur.20 Att ett 
exploateringsavtal ”får” avse vissa frågor ska enligt författnings-
kommentaren inte tolkas som att det ”inte får” avse även andra frå-
gor. Ett exploateringsavtal ska således kunna omfatta alla ekono-
miska mellanhavanden mellan kommunen och en byggherre eller 
fastighetsägare.21 

I bestämmelsens sista stycke anges att åtagandena ska stå i rimligt 
förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av planen. 
Detaljplaneläggning leder vanligen till att fastigheterna inom plan-
området stiger i värde. Detta följer av att detaljplanen normalt ger 
ökade möjligheter att bebygga mark och därmed även ökade möjlig-
heter till ekonomisk avsättning vid försäljning av fastigheter inom 
området. Anslutningen av enskilda fastigheter till allmän väg leder 
också normalt till att fastigheternas tillgänglighet förbättras, vilket i 

 
19 Prop. 2013/14:126 s. 151. 
20 Prop. 2013/14:126 s. 156. 
21 Prop. 2013/14:126 s. 304. 
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sin tur typiskt sett leder till att fastigheternas värde påverkas i 
höjande riktning. Tillämpat på exploateringsavtal blir reglerna om 
skälighet och nytta närmast komplementära till bestämmelser om 
vad avtalet får omfatta. Så länge byggherren eller fastighetsägaren 
uppnår någon ekonomisk nytta med avtalet är lagens krav uppfyllda. 
Någon möjlighet för kommunen att framtvinga ett avtal finns inte.22 

I förarbetena till bestämmelsen anges några exempel på vad som 
kan anses vara andra åtgärder. Det kan exempelvis vara att markför-
oreningar avhjälps eller att vissa skydds- och säkerhetsåtgärder vid-
tas. Det kan också gälla frågor om bebyggelsens utformning, bland 
annat genom hänvisning till gestaltningsprogram, samt utform-
ningen av allmänna platser. Det kan vidare gälla frågor av mera admi-
nistrativ karaktär, såsom tidsplanering, kontroller och garantitider 
för exploatörens åtgärder, ansökningar om lantmäteriförrättningar, 
frågor om säkerheter och förfarandet vid tvister med mera.23 Rekvi-
sitet andra åtgärder ger således möjligheter att avtala om andra åtgär-
der, så länge det är nödvändigt för att detaljplanen ska kunna genom-
föras och står i rimligt förhållande till nyttan. 

Det anges vidare i 6 kap. 40 § andra stycket PBL att ett exploater-
ingsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsätt-
ning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att 
den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan 
antas öka i värde. Offentliga investeringar i infrastruktur som ökar 
tillgängligheten till en fastighet bidrar till att fastigheter ökar i värde. 
Ökad tillgänglighet vidgar marknadsunderlaget genom minskade 
rese- och transportkostnader.24 Medfinansieringsersättning innebär 
att den som får ekonomisk nytta av infrastruktur också kan få bidra 
ekonomiskt till den utbyggnaden. Denna möjlighet medför alltså att 
delar av den värdeökning för fastigheter som uppstår till följd av 
offentliga investeringar i transportinfrastruktur kan återföras till 
kommunen (även kallat värdeåterföring).    

 
22 Prop. 2013/14:126 s. 157. 
23 Prop. 2013/14:126 s. 157 och 303–304. 
24 Prop. 2016/17:45 s. 14. 

316



SOU 2021:23 Samverkan mellan aktörer i samband med planering 

117 

Efterlevnad av exploateringsavtal och prövning av tvister 

Lagstiftaren har tagit ställning till om det behövs några regler i fråga 
om exploateringsavtalets efterlevnad. Regeringen anförde i prop. 
2016/17:45 att exploateringsavtalet, även om det upprättas i nära 
samband med detaljplanen, är ett civilrättsligt avtal mellan kommu-
nen och fastighetsägaren eller byggherren. Beträffande efterlevnad 
av avtalet uttalade regeringen att det inte framstår som lämpligt eller 
ens möjligt att reglera sådana frågor. I stället bör de enligt regeringen 
hanteras av parterna. Situationerna kommer enligt regeringen att 
vara olika beroende på vilken typ av åtgärd det är fråga om.25  

Likaså har lagstiftaren ansett att tvister om ett exploateringsavtals 
innehåll, tolkning eller giltighet inte bör prövas enligt PBL. I stället 
bör den part som vill påkalla en prövning av sådana frågor vara hän-
visad till att väcka talan vid allmän domstol.26 

Frågor som inte får regleras i exploateringsavtal 

I 6 kap. 41 § PBL finns bestämmelser om vad ett exploateringsavtal 
inte får innehålla. Det får inte innehålla ett åtagande för byggherren 
att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller 
omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhanda-
hålla. Bakgrunden till denna reglering är att kostnader för anlägg-
ningar, byggnader eller verksamheter som kommunen har ett lag-
stadgat ansvar att ombesörja, exempelvis vård, skola och omsorg av 
principiella skäl inte kunna föras över till och finansieras av en 
byggherre eller fastighetsägare.27  

Ett exploateringsavtal får enligt 6 kap. 42 § PBL inte heller avse 
ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i 
andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad 
eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning. Med etappvis ut-
byggnad avses att detaljplanen är en av flera planer som ingår i 
arbetet med att planlägga ett område som omfattas av ett och samma 
detaljplaneprogram. Om något detaljplaneprogram inte finns kan 
det i stället framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal 
att ett visst område är föremål för etappvis utbyggnad och att kom-

 
25 Prop. 2016/17:45 s. 19. 
26 Prop. 2013/14:126 s. 164. 
27 Prop. 2013/14:126 s. 158–159. 
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munen har för avsikt att låta finansiera vissa åtgärder i det området 
genom framtida exploateringsavtal.28 

Processen 

I praktiken påbörjas förhandlingar om exploateringsavtal ofta före 
eller i anslutning till att det kommunala detaljplanearbetet påbörjas. 
Vid större exploateringsprojekt kan utrednings- och planeringskost-
nader vara betydande. Ett så kallat föravtal (avsiktsförklaring) kan i 
sådana fall tecknas innan planprocessen inleds. När en byggherre äger 
mark med exploateringsmöjligheter är det naturligt att byggherren vill 
få en uppfattning om vad som kan byggas. Byggherren är också intres-
serad av att få ett preliminärt besked om förväntade exploaterings-
kostnader. Avtalet ingås ofta strax innan eller i omedelbar anslutning 
till planantagandet. Avtalets giltighet villkoras normalt med att planen 
vinner laga kraft. Beroende på exploateringssituationen kan ett exploa-
teringsavtal vara mer eller mindre omfattande.29 

Gatukostnadsersättning 

I exploateringsavtalen förekommer bestämmelser om gatukostnads-
ersättning. Regler om gatukostnadsersättning finns i 6 kap. 24–38 §§ 
PBL. Vid exploatering av mark har kommunen skyldighet att anlägga 
allmän platsmark. Om exploatörer eller fastighetsägare bedöms ha 
nytta av anläggningen har kommunen, då denne är huvudman, möj-
lighet till kostnadstäckning genom gatukostnadsersättning. Gatu-
kostnadsersättning används för att återföra den värdeökning som 
uppstår vid markexploateringen till kommunen. Kostnaderna för 
fastighetsägarna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och 
rättvist sätt, utifrån den nytta fastigheterna har av åtgärderna. 

I kostnadsunderlaget får endast räknas in kostnader för gator som 
fordras för områdets egen funktion.30 Det har de senaste tio åren varit 
vanligt att kommuner i stället söker få ersättning genom exploater-
ingsavtal. Skälen är att det administrativa förfarandet för uttag av 
gatukostnader upplevs som betungande och att regelsystemet inte 

 
28 Prop. 2013/14:126 s. 158. 
29 SOU 2015:60 s. 55–56. 
30 Prop. 1980/81:165 s. 26. 
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har vunnit någon bred acceptans bland berörda fastighetsägare och 
exploatörer.31 

7.3 Samverkan genom markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal 

Mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster bidrar till att uppnå trans-
porteffektivitet. Utredningen konstaterade i betänkandet Bebyg-
gelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling32 att PBL 
redan i dag erbjuder stora möjligheter att arbeta för ett transport-
effektivt samhälle och att styra vilka transporter som alstras genom 
bebyggelseutvecklingen. PBL ger möjlighet att arbeta med tillgäng-
lighet och efterfrågan på transporter genom rumsliga strukturer, 
gränsdragning (indelning) mellan allmän platsmark och kvarters-
mark och användningen av mark för bebyggelse och andra kategorier 
såsom exempelvis gata, parkering, naturmark m.m.  

Utredningen såg vidare att kommunen genom egenskapsbestäm-
melser enligt PBL kan åstadkomma en långtgående reglering både 
för kvartersmark och för allmän platsmark. Om det finns angelägna 
syften kan dessa motivera en högre detaljeringsnivå. 

Utredningen fann i betänkandet att den största begränsningen är 
möjligheten att reglera drift och förvaltning av beteendepåverkande, 
verksamhetspåverkande icke-fysiska åtgärder. Bestämmelser för 
detta efterfrågas dock av många aktörer som arbetar med omställ-
ning av transportsektorn till fossilfrihet.  

I betänkandet beskrev utredningen vidare att de icke-fysiska åt-
gärderna samt drift och underhåll av ett område eller ett byggnads-
verk inte kan regleras i form av bestämmelser i detaljplanen, men att 
vissa åtgärder kan ingå i avtal exempelvis vid markanvisning och i 
exploateringsavtal i samband med detaljplanering. Åtgärderna kan 
också regleras genom andra civilrättsliga avtal och reglereras helt 
utanför planprocessen enligt PBL. En byggherre eller fastighetsägare 
kan exempelvis ge de boende tillgång till bilpool och vidta cykel-
främjande åtgärder. I större städer är det allt vanligare att sådana 
åtgärder knyts till sänkta parkeringstal för byggherrar. Åtgärderna 
behöver inte knytas explicit till detaljplaneprocessen, utan kan också 

 
31 SOU 2012:91 s. 103. 
32 SOU 2019:17. 
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regleras genom andra civilrättsliga avtal och reglereras därmed helt 
utanför planprocessen enligt PBL. 

Samverkan och avtal om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjäns-
ter sker både i samband med genomförandeavtalen (markanvisnings-
avtal och exploateringsavtal) och genom andra avtalsformer. Sam-
verkan och avtal om detta i genomförandeavtalen beskrivs nedan. 
Därefter beskrivs annan samverkan i annat skede som sker i kom-
munerna med fokus på åtgärder för transporteffektivitet. 

7.3.1 Mobilitetsåtgärder, tjänster, flexibla parkeringstal 
och parkeringsköp 

Detaljplanens grunduppgift är som nämnts att lägga fast gränser för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt bestämma 
användning och utformning av dessa. Utöver att tillämpa bestäm-
melserna i PBL kan kommunen påverka var och hur bebyggelsen till-
kommer och utformas genom olika typer av avtal mellan kommunen 
och byggherren eller fastighetsägaren. I många fall tillkommer större 
utbyggnadsområden först efter förhandlingar med en byggherre och 
andra aktörer. Vanligen behandlas antagande av detaljplanen i kom-
munfullmäktige parallellt med godkännande av genomförandeavtalen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett under-
lag för exploateringsavtal som kan användas som stöd när en kommun 
tillsammans med en byggherre/exploatör utarbetar och förhandlar 
fram ett avtal kopplat till ett detaljplanearbete. Ett exploateringsavtal 
kan enligt SKR:s underlag innehålla en rad frågor, exempelvis gång- 
och cykelvägar samt gemensamhetsanläggningar på kvartersmark, 
utformning av allmänna platser, det vill säga gator/vägar, torg, parker 
och grönområden, ledningar för el och telekommunikationer, par-
keringstal för bilar, mopeder och cyklar och förutsättningar för bil-
pooler, el/laddstolpar, väderskydd för cyklar mm. Se beträffande hela 
uppräkningen det underlag för exploateringsavtal SKR har gett ut.33  

Många kommuner arbetar i sin planering med omställning till 
långsiktigt hållbara stadsmiljöer. En viktig del i detta arbete är den 
samverkan mellan kommuner och byggherrar som sker i samband 
med planering enligt PBL och de genomförandeavtal som parterna 
då ingår. I samband med denna samverkan och tecknande av genom-

 
33 https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/ 
detaljplaneringgenomforande/underlagforexploateringsavtal.7868.html. 
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förandeavtalen avtalar parterna om åtgärder för transporteffekti-
vitet. Åtgärderna införs i form av villkor i genomförandeavtalen, 
som bilaga till genomförandeavtalen eller i samband med genom-
förandeavtalen men i ett eget avtal.  

I genomförandeavtalen knyts åtgärder för transporteffektivitet 
ofta till sänkta parkeringstal för byggherrar och det tillsammans med 
icke-fysiska åtgärder (och ofta även fysiska åtgärder). Enligt Boverket 
sker överenskommelser om parkeringsköp och om flexibla par-
keringstal ofta genom andra civilrättsliga avtal. I kunskapsunderlag i 
betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveck-
ling anges följande34.  

Även om avtalsfrihet är en grundprincip i svensk lag får kommunen inte 
använda sin ställning som myndighet för att i avtal lägga på annan part 
ekonomiska och andra ålägganden utan stöd i lagstiftningen. Det fram-
går av förarbeten till plan- och bygglagen att kommunen inte får avtala 
om sådana åtaganden och åtgärder från byggherrens sida som går utöver 
vad kommunen skulle kunna uppnå vid tillämpning av offentligrättslig 
lagstiftning. Men eftersom insynen i avtal som berörda parter är överens 
om är begränsad, kan naturligen också avtalen vara mer långtgående än 
vad de formella reglerna ger vid handen. 

I betänkandet konstateras samtidigt att det är ytterst ovanligt att en 
byggherre i efterhand vänder sig mot kommunen om vad parterna 
har avtalat.35  

Vanligt förekommande fysiska mobilitetsåtgärder i exploaterings-
avtal är mobilitetshus, infrastruktur för hemleveranser och leverans-
skåp, högkvalitativa cykelparkeringar som är väderskyddade och 
ligger nära entréer, parkering i garage under mark, cykelpump, ser-
vicebänk samt hissar och dörrar som är breda och passar större cykel-
fordon samt solceller. Andra exempel på fysiska åtgärder är nya buss-
gator, gångväg till hållplats, tidtabelltavla, boendeparkering längre 
bort från boendet, gemensamma parkeringslösningar i samverkan 

 
34 Carl-Johan Engström (2019). Om krav på transportplaner i planläggning enligt plan- och 
bygglagen. Bilaga 4 i SOU 2019:17, s. 251. 
35 Det är mycket ovanligt att byggherrar vänder sig till domstol med krav på ogiltigförklaring. 
I rättsfallet NJA 1980 s. 1 hade en kommun i ett exploateringsavtal angett att fastighetsägarna 
solidariskt skulle fullgöra avtalet och att det var ett krav för att byggnadslov skulle kunna 
erhållas. Högsta domstolen ansåg att kommunen genom avtalet hade tillförsäkrat sig åtagan-
den från de enskilda parternas sida som gick längre än som är förenligt med byggnadslag-
stiftningens syften. Kommunen ansågs därigenom ha utövat tvång mot fastighetsägaren och 
tvånget ansåg som rättsstridigt tvång enligt 29 § avtalslagen. Kommunen kunde därför inte 
göra det solidariska ansvaret gällande mot fastighetsägaren. 
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med andra fastighetsägare, last- och lådcykelpool, laddmöjligheter för 
bil och cykel.36  

Exempel på icke-fysiska åtgärder som förekommer i avtalen är 
mobility management, cykel- och bilpool, mobilitetspool, cykel-
service, startpaket till nyinflyttade med information, årliga aktivi-
teter, information om kollektivtrafik, kollektivtrafikkort, utbild-
ning, cykelkarta, events om hållbara transporter, present som upp-
muntrar till att gå eller cykla, samt digitala hjälpmedel. 

Utredningen har genom enkäter låtit undersöka vilka former som 
är vanliga för samverkan om transporteffektivitet/mobilitet. Av rap-
porten Samverkan om mobilitetsåtgärder – Svenska kommuners er-
farenheter i samband med exploatering och byggande (bilaga 6) framgår 
att det är mer vanligt förekommande med samverkan på annat sätt än 
genom exploateringsavtal. Flera kommuner uppger att avtal utanför 
exploateringsavtal på något sätt är kopplat till kommunens parker-
ingsnorm. Det finns stora likheter i vilka typer av mobilitetsåtgärder 
som överenskommelserna handlar om, både inom och utanför exploa-
teringsavtal. Av rapporten Samverkan om mobilitetsåtgärder – Bygg-
herrars och fastighetsägares erfarenheter i samband med exploatering och 
byggande (bilaga 7) framgår att enkätsvaren från byggherrarna skiljer 
sig från kommunernas svar. Enligt byggherrarna är det mer vanligt 
förekommande med samverkan i samband med än utan samband med 
exploateringsavtal. Detta kan troligtvis bero på att aktörerna arbetar 
med flera olika kommuner och att det ser olika ut i olika kommuner. 
Det kan också vara så att de byggherrar och fastighetsägare som svarat 
på enkäten inte är representativa för hela gruppen fastighetsaktörer 
som är verksamma i svenska kommuner. Bilden varierar alltså när det 
gäller vilka avtalsformer som används.   

Närmare om avtalsvillkoren för åtgärder som främjar 
transporteffektivitet i genomförandeavtalen 

I exploateringsavtalen förekommer bestämmelser om parkerings-
köp. Vid bygglovsgivning krävs det enligt 8 kap. 9 § PBL att fastig-
hetsägaren ordnar parkeringsutrymme. Det måste finnas ett lämpligt 
område för parkering i första hand inom fastigheten alternativt i dess 

 
36 Trivector 2020. Samverkan om mobilitetsåtgärder – Svenska kommuners erfarenheter i sam-
band med exploatering och byggande, s. 8, och Samverkan om mobilitetsåtgärder – Byggher-
rars och fastighetsägares erfarenheter i samband med exploatering och byggande, s. 7. 
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närhet. Som alternativ till att fastighetsägaren själv anlägger parker-
ingsplatser inom den egna fastigheten finns ofta möjligheten att par-
keringsfrågan i stället löses genom så kallade parkeringsköp. Kom-
munen och fastighetsägaren tecknar då ett avtal om parkeringsköp 
som innebär att fastighetsägaren mot betalning får tillgång till par-
keringsplatser i närheten av den egna fastigheten. Motparten är 
oftast kommunen eller ett kommunägt parkeringsbolag. Det kan 
emellertid även vara en privat aktör som tillhandahåller parkerings-
platser och som fastighetsägaren ingår ett avtal med.37  

Det finns inga lagregler beträffande parkeringsköp. Syftet med 
parkeringsköp är att det ger en effektivare och mer hållbar mark-
användning genom att värdefull mark kan användas för exempelvis 
bostäder och grönytor i stället för parkering. Med parkeringsköp 
kan samnyttjande av parkeringar uppnås vilket medför att färre par-
keringsplatser behöver anläggas. 

Enligt Boverket går allt fler kommuner från de statiska parker-
ingstalen till en ökad flexibilitet i bedömningen av parkeringsbeho-
vet. Kommunerna ser värdet av att byggherren kan vara med och på-
verka parkeringstalet beroende på vad exploateringen gäller och var 
den sker. Genom att vidta mobilitetsåtgärder kan byggherren få 
ytterligare reducerat parkeringstal om åtgärderna anses ge förut-
sättningar för minskat bilinnehav hos de boende och även underlätta 
för alternativa färdmedel.38  

Göteborgs kommun antog år 2018 riktlinjer för hantering av 
mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov39. Rikt-
linjerna anger flexibla, projektspecifika parkeringstal och fokuserar 
på mobilitet. De utgår från stadens styrande dokument och ska bidra 
till att minska behovet att äga och använda bil genom att underlätta 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik. I riktlinjerna anges att mobili-
tetsåtgärder är ett frivilligt erbjudande till byggherren med ytter-
ligare en sänkning av parkeringstalet om byggherren och staden 
ingår avtal om mobilitetsåtgärder – ju fler och större åtgärder som 
avtalas desto större sänkning. Avtalstiden ska vara så lång att kom-
munen bedömer att åtgärderna bidrar till att påskynda en övergång 
till hållbara transporter. I praktiken innebär det ofta en avtalstid om 

 
37 Prop. 1990/91:146, s. 26.  
38 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/parkering_hallbarhet/ verktyg/flex/. 
39 Göteborgs kommun (2018). Riktlinjer för mobilitet och parkering Göteborgs Stad – Hantering 
av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov, s. 4. 
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minst tio år. Avtalet ska utgöra en bilaga till avtal om markupplåtelse 
eller exploateringsavtal och ska följa fastigheten. Avtalet ska inklu-
deras i bygglovsansökan.40 

Syftet med mobilitetsåtgärder är att ge nya möjligheter till mobi-
litet och minska behovet av att äga och använda bil. Syftet är vidare 
att bidra till förutsättningar för en god ekonomi i bostadsbyggandet 
och attraktiva stadsmiljöer. Exempel på mobilitetsåtgärder som kan 
ge sänkta parkeringstal är bilpool eller medlemskap i bilpool, last-
cykelpool, förstärkt utbud av kollektivtrafik, årlig cykelservice samt 
rabatter på kollektivtrafikresande och taxi. Staden är öppen för nya 
innovativa mobilitetslösningar och för tillämpningar av mobilitet 
som tjänst.41 

I anvisningarna till riktlinjerna anges att mobilitetsavtalet tecknas 
mellan Göteborgs kommun och berörd fastighetsägare. Mobilitets-
avtalet ska enligt anvisningarna följa fastigheten, inte byggherren/ 
exploatören och tecknas därför med fastighetsägaren. Exploater-
ingsavtal/genomförandeavtal följer inte fastigheten, varför mobili-
tetsavtalet enligt anvisningarna måste utformas så att det själv-
ständigt kan överföras till nästa ägare vid en eventuell försäljning 
eller överlåtelse av en byggrätt. Mobilitetsavtalet ska vara tecknat 
innan detaljplanen antas respektive innan bygglovsansökan anses ha 
kompletta handlingar.42  

7.3.2 Avtal om servitut och bildande 
av gemensamhetsanläggning 

Det förekommer också att parterna i genomförandeavtalen överens-
kommer om att de fysiska delarna av åtgärderna för transporteffek-
tivitet ska tillgodoses genom att byggherren löser behovet av utrym-
met genom avtal om parkeringsplatser eller bilpoolplatser med en 
annan fastighetsägare i närheten. Fastighetsägare kan då ingå ett avtal 
om servitut. Servitut regleras bland annat i 14 kap. jordabalken. Ett 
servitut är knutet till fastigheten och inte till en viss person. Servitutet 
gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Det gäller också i regel 
tills vidare och har inget slutdatum. Det finns också möjlighet till 

 
40 Ibid, s. 15. 
41 Ibid, s. 15. 
42 Göteborgs Stad (2018). Anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad, 
Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov, s. 42. 

324



SOU 2021:23 Samverkan mellan aktörer i samband med planering 

125 

inskrivning i fastighetsregistret (enligt fastighetsbildningslagen 
1970:988) och även möjlighet att genom ansökan till Lantmäteriet 
framtvinga servitut i vissa fall, så kallade officialservitut. 

Det kan beträffande åtgärder för transporteffektivitet handla om 
att flera byggherrar åtar sig att bilda en gemensamhetsanläggning för 
fastigheterna för anläggande och drift av ett parkeringsgarage, vari 
finns bilpoolsplatser. Det skulle också kunna handla om andra åt-
gärder såsom gemensam cykelpoolplats, gemensam yta för leverans-
skåp eller liknande. Gemensamhetsanläggningen ägs gemensamt av 
de fastigheter som har andelar i anläggningen. En gemensamhetsan-
läggning har en särskild registerbeteckning och dess delägare finns 
antecknade i fastighetsregistret. Gemensamhetsanläggningar regle-
ras i anläggningslagen (1973:1149) och fastighetsbildningslagen 
(1970:988). 

Det finns två olika sätt för delägarna att sköta en gemensamhets-
anläggning, nämligen föreningsförvaltning och delägarförvaltning. 
Föreningsförvaltning innebär att delägarna bildar en samfällighets-
förening där varje delägare är medlem. Samfällighetsföreningen regi-
streras hos Lantmäteriet och blir då en juridisk person. Föreningen 
kan då ta lån, bygga upp fonder för framtida behov och teckna för-
säkringar för att bygga och underhålla gemensamhetsanläggningen. 
Om delägarna inte bildar en samfällighetsförening sköts gemen-
samhetsanläggningen genom delägarförvaltning. Det innebär att an-
läggningen förvaltas direkt av delägarna. Delägarna måste då vara 
eniga om varje beslut som rör anläggningen. 

7.3.3 Villkor för tiden efter planens genomförande 

Som nämnts ovan har parterna funnit olika sätt för att säkerställa att 
åtgärderna för transporteffektivitet fortsätter efter planens genom-
förande. I genomförandeavtalen avtalas ibland om att byggherren 
ska tillse och bekosta att de icke-fysiska åtgärderna för transport-
effektivitet ska finnas en viss tid. Exempel på detta är bilpoolsplatser 
som byggherren i avtalet åtar sig att avtala om med en bilpoolsaktör 
för tre eller fem år och byggherren ska då stå kostnaden för detta. 
Det saknas emellertid ofta bestämmelser i avtalen med kvalitetskrav 
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för åtgärden. Avsaknaden av kvalitetskrav riskerar att byggherrens 
ambitionsnivå avgör mobilitetstjänstens kvalitet.43 

Ett annat vanligt villkor i genomförandeavtalen är att byggherren 
åtar sig att tillse att ny fastighetsägare vid eventuell överlåtelse av 
fastigheten ska överta ansvaret för åtagandena i avtalet om åtgärder 
för transporteffektivitet. Villkoret förenas ofta med en bestämmelse 
om vite för det fall byggherren inte uppfyller denna förpliktelse. 

Stockholms kommun har inrättat Uppföljningsportalen, som är ett 
digitalt stödsystem för att följa upp hållbarhetskrav som byggaktörer 
och staden kommit överens om i samband med markanvisning och 
överenskommelse om exploatering på stadens mark. Aspekter som 
följs upp avseende transporter och parkeringstal i överenskommelser 
framgår av exempel på skärmbilder ur Uppföljningsportalen samman-
ställda i bilaga 11. 

7.4 Samverkan på annat sätt i ett tidigare skede 
eller helt utan samband med 
genomförandeavtalen 

7.4.1 Investeringar i transportinfrastruktur 

Erfarenheterna från 2013 års Stockholmsförhandling och Sverige-
förhandlingen 2015, som lämnade förslag till reglerna om medfinan-
sieringsersättning, var att fastighetsägare kan ha intresse av att eko-
nomiskt bidra till offentliga investeringar i transportinfrastruktur. 
Som vi har redogjort för i avsnitt 7.2.4 är skälet att transportinfra-
strukturen medför att fastigheter som berörs ökar i värde. Erfaren-
heterna visade att det inte fanns någon självklar avtalsform för dessa 
bidrag, vilket hade lett till en flora av avtal utan tydlighet i ömsesidiga 
åtaganden. Incitamenten för fastighetsägare att medfinansiera trans-
portinfrastruktur så att den kom till stånd verkade ändå vara till-
räckligt stora för att frivilliga bidrag utan garanterad motprestation 
ändå skedde. Några exempel är bolagen och fastighetsägarna Locum, 
Fabege, Diligentia och Akademiska Hus, som har bidragit med 
250 miljoner kronor, 100 miljoner kronor, 10 miljoner kronor respek-
tive 40 miljoner kronor till Solna kommun, för kommunens med-
finansiering av dåvarande Landstingets kostnader för att bygga ut 

 
43 Trivector (2020). Samverkan om mobilitetsåtgärder – Svenska kommuners erfarenheter i 
samband med exploatering och byggande, s. 10. Bilaga 6. 
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tunnelbanan i Stockholms län. En annan form av frivilliga bidrag är 
direkt medfinansiering till den aktör som gör investeringen, som till 
exempel Kilenkrysset som tillsammans med Sigtuna kommun med-
finansierade trafikplats Rosersberg på statliga E4, Uppsalavägen.44  

Kommuner upprättar ibland ett hållbarhetsprogram för hela 
staden eller för ett visst område som ska bebyggas. Syftet är ofta att 
det ska ge vägledning för framtida fastighetsägare, boende, verk-
samhetsutövare med flera i området. Dokumenten kan användas i 
såväl planerings-, som bygg- och förvaltningsskede. Ibland upprättas 
programmen tillsammans med byggherrar eller bostadsutvecklare 
för ett specifikt område som ska bebyggas. De syftar ofta på hållbar-
het ur flera perspektiv, varav klimatpåverkan är en. Programmen 
antas ofta av kommunfullmäktige.  

I dessa planer och program kan kommunerna ta upp just åtgärder 
för transporteffektivitet och hur kommunen avser att arbeta med 
dessa. Planerna innebär inte i sig samverkan, men får sägas många 
gånger bidra till att samverkan för åtgärder för transporteffektivitet 
kan uppstå och fungera väl. 

7.4.2 Godsnätverk och andra nätverk 

I Göteborg och Umeå har kommunen och aktörerna skapat så kallade 
godstrafikprogram och godsnätverk. I nätverken samarbetar åkerier, 
speditörer, fastighetsägare och köpmannaföreningar för att få en 
bättre trafiksituation i staden. Nätverken involverar ibland även verk-
samhetsutövare. I nätverken kan kommunen informera om kom-
mande och pågående åtgärder som kan påverka aktörerna och aktö-
rerna kan komma med förslag och inspel till kommunen. Etablerade 
kanaler av detta slag möjliggör snabbare lösningar på problem.   

 
44 SOU 2015:60 s. 47–49. 
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7.4.3 Samverkan i flera frågor eller andra frågor än åtgärder 
för transporteffektivitet 

Det ska slutligen nämnas att kommunen samverkar med aktörerna 
på flera olika sätt. Det är avtal där aktörerna för att ta samhällsansvar 
och gå samman mot någon negativ utveckling väljer att åta sig att 
utföra vissa åtgärder. Dessa typer av avtal sker företrädesvis i redan 
befintlig bebyggelse och utan samband med planering enligt PBL.  

Samverkan genom nätverk och samarbeten mellan kommunen 
och fastighetsägare kan röra sig om många olika frågor där stadens 
fastighetsägare behöver bidra för att nå en god effekt för hela staden, 
exempelvis för att arbeta för att minska förekomsten av klotter på 
byggnader. Fastighetsägarna åtar sig då att inom en viss tid ta bort 
klotter på fastigheten. Det kan också handla om att fastighetsägare 
åtar sig att erbjuda kommunen hyresavtal för att kommunen ska 
kunna ordna tillfälliga bostäder till personer som brådskande behö-
ver byta bostad, så kallade bostadssociala kontrakt.  

Samverkan i stadskärnor finns i många städer i Sverige. Före-
ningen Svenska Stadskärnor har modeller och processverktyg för 
samverkan i olika frågor. Det gäller exempelvis gåfartsgator där 
fastighetsägare och verksamhetsutövare betalar för en högre gatu-
standard som gynnar handeln och samtidigt begränsar bilframkom-
lighet. 

Det förekommer i en del fall att denna form av samverkan sker 
genom ett slags större helhetsgrepp inom ramen för ett så kallat 
Business Improvement District, BID. Inblandade aktörer inom en 
stadskärna kan vara hyresfastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokal-
hyresgäster, bostadshyresgäster, bostadsrättsinnehavare eller andra 
boende, företagarföreningar, myndigheter och andra offentliga aktörer 
såsom kommunala bostadsbolag, som samverkar och avtalar för att 
göra stadsdelen eller området tryggare och mer attraktivt genom 
investeringar i den fysiska miljön, ansvar för renhållning, klotter-
sanering, ibland vakthållning, marknadsföring. I England och Kanada 
innebär BID att de fastighetsägare som inte vill gå med i en överens-
kommelse tvångsansluts. I Sverige har, som framgår av avsnitt 7.2, 
frivilliga och förhandlingsbaserade avtal varit det främsta tillväga-
gångssättet. Ett skäl till denna skillnad kan vara att svenska kommuner 
har egen beskattningsrätt, medan de i andra länder har fastighetsskatt 
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eller motsvarande som enda inkomst. Förutsättningarna för stärkt 
platssamverkan i Sverige utreds för närvarande av Boverket45. 

7.5 Berörda aktörers syn på samverkan 

Som framgår ovan har utredningen låtit undersöka i vilken omfatt-
ning och hur samverkan i dag sker samt vad kommuner, byggherrar 
och fastighetsägare upplever som problematiskt. I en enkätunder-
sökning kontaktades nätverket Möjligheter med Mobility Manage-
ment i Samhällsplaneringen (MMMiS), som består av 25 kommuner, 
samt ytterligare några kommuner. Totalt tillfrågades 35 kommuner 
varav 28 besvarade enkäten. Vidare kontaktades ett urval av aktörer 
inom bygg- och fastighetsbranschen. Enkäten skickades till 23 aktö-
rer i branschen och besvarades av 16. Sammanställningar och analy-
ser av enkätsvaren redovisas i bilaga 6 och 7. 

Utredningen har även låtit undersöka vad mobilitetsaktörer som 
erbjuder cykel- och bilpooltjänster upplever som problematiskt. 
Enkätundersökningen vände sig till 16 mobilitetsaktörer och besva-
rades av nio. En sammanställning och analys av enkätsvaren redo-
visas i bilaga 8. Frågorna till mobilitetsaktörer utgick från deras upp-
levelser och vad de ser som viktigt för utvecklingen mot fler mobi-
litetsåtgärder. Frågorna var således delvis av annat slag än de som 
ställdes till kommuner, byggherrar och fastighetsägare i de andra 
enkäterna.  

7.5.1 Kommuners synpunkter 

Av kommunernas enkätsvar framgår att villkoren i exploaterings-
avtalen om mobilitetsåtgärder ofta kopplas till kommunens parker-
ingsnorm, där åtgärder enligt normen ger avdrag på parkeringstalen. 
Flera kommuner uppgav att det är svårt att kontrollera hur avtalet 
faktiskt fullföljs och att deras kontroll stannar vid bygglovet. De 
flesta kommunerna som svarat att uppföljningen inte fungerar bra 
uppger att kommuner saknar rutiner för att följa upp avtal och 
driftsbestämmelser efter byggnation. Flera av kommunerna menar 
att framgångsfaktorer för samverkan i samband med planering enligt 

 
45 uppdrag-att-undersoka-forutsattningarna-for-starkt-platssamverkan-i-sverige.pdf 
(regeringen.se) 
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PBL är en större tydlighet i PBL och tydligare riktlinjer för vad 
kommunen kan ställa som krav och inte. De menar att det i dagsläget 
finns stort utrymme för tolkning.  

Utöver ändringar i PBL visar svaren från kommunerna också på 
att det är annat som behövs för att nå framgång. Flera kommuner 
omnämner att framgångsfaktorer är politiskt mod och vilja att arbeta 
med mer hållbar mobilitet. Flera kommuner nämner att kunskaps-
höjande insatser och dialog mellan samtliga parter är framgångs-
faktorer för samverkan. Flera kommuner nämner även behovet av en 
gemensam process och målbild.  

Kommunernas svar visar även på att kunskapen i svenska kom-
muner är relativt hög, men att de upplever det svårt att få en översikt. 
Flera kommuner ser behovet av en kunskapssammanställning där 
olika åtgärders effekter samlas och utvärderas. Det behovet kan vara 
allra störst hos de mindre kommunerna som inte bygger i så stor 
utsträckning.  

Vikten av ekonomiska incitament för att uppnå god samverkan 
och lösningar som samtliga parter vinner på är sådant som flera kom-
muner nämner. Flera kommuner uttrycker också vikten av att nor-
men ändras, att incitament skapas om hållbar mobilitet är normen. 
En del kommuner är just nu i färd med att organisera uppföljning av 
tjänsterna i genomförandeavtalen. Se vidare bilaga 6. 

7.5.2 Byggherrars och fastighetsägares synpunkter 

Likt enkätsvaren i kommunenkäten tyder svaren från byggherrar 
och fastighetsägare på att reglering och uppföljning är områden som 
brister. Flera av aktörerna avtalar att bilpool ska finnas under en viss 
tid, men svaren indikerar att även då drift, underhåll och finansiering 
regleras efter att byggnationen är klar, saknas kontroll av hur kvalitet 
och skötsel under avtalstiden ska säkerställs. Uppföljningen är 
ibland lagd på fastighetsägaren, ibland på kommunen.  

En av aktörerna framförde att det behöver finnas en uppföljnings-
plan samt eventuella straffavgifter, regler och sanktioner som sanno-
likt kommunerna behöver ta fram. Andra aktörer menade att det är 
ineffektivt att detaljreglera mobilitetsåtgärder eftersom det som 
efterfrågas av användarna är föränderligt. För detaljerade krav riske-
rar då att leda till omoderna erbjudanden till de nyinflyttade. Aktö-
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rerna önskade snarare flexibilitet för att kunna utvecklas och kunna 
erbjuda attraktiva lösningar. Den snabba utvecklingen inom mobi-
litetsåtgärder gör det dock svårt att i förväg veta vad användarna 
kommer att efterfråga i framtiden. Flexibilitet löser därmed inte hela 
problemet med att kunna ”efterfrågestyra” mobilitetsåtgärderna. 

En stor majoritet av aktörerna ansåg att man bör fortsätta att 
utveckla arbetssättet med mobilitetsavtal som tecknas tillsammans 
med exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. Några av aktö-
rerna betonade att den utvecklingen är ett steg i klimatomställningen 
och att en sådan utveckling kan leda till ett minskat behov av bil. 
Dock menade flera av aktörerna, både de som är positiva och de som 
är negativa till ett sådant arbetssätt, att det behöver finnas flexibilitet 
i hur och vilka åtgärder som implementeras. De menade också att de 
åtgärder som implementeras måste vara sprungna ur efterfrågan hos 
användarna.  

Som ett antal kommuner nämnde i sin enkät ska avtalen följa 
fastigheten, men att man upplevde det svårt att följa upp och säker-
ställa att avtalen efterlevs. Aktörernas svar tyder dock på att de i 
praktiken avtalar om att mobilitetsåtgärderna ska följa fastigheten. 
Se vidare bilaga 7. 

7.5.3 Mobilitetsaktörers synpunkter 

Enkätsvaren visar att de flesta av de tillfrågade mobilitetsaktörerna 
hade vana av att bli upphandlade av byggherrar i nybyggnadsprojekt. 
Svaren visade även att aktörerna inte sällan levererar mer än en 
mobilitetstjänst. Några av aktörerna erbjöd lösningar i form av en 
mobilitetspool som bestod av både bilar och cyklar eller pooler med 
flera typer av cyklar.  

Enkäten innehöll också frågor om vad som är viktigt för aktö-
rerna. Likt byggherrarna och fastighetsägarna fanns det aktörer som 
såg fördelar med att anordna mobilitetsåtgärder på högre nivå än fas-
tighetsnivå. Viktigt var generellt att deras fordon skulle vara lättill-
gängliga och i nära anslutning till användarna, att fordonen skulle 
vara väl synliga och väderskyddade samt att platserna skulle vara 
rymliga och anpassade till ändamålet. Detta handlar sannolikt om att 
fordonens attraktivitet ligger i dess tillgänglighet. För att delnings-
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tjänsten ska upplevas som attraktiv behöver det helt enkelt vara 
lättare att nå och använda ett poolfordon än den privatägda bilen.  

En aktör uppgav att de strävade efter att erbjuda en så pass bra 
lösning att den ses som en självklarhet i fastigheten, men att det finns 
brister i hur mobilitetstjänster upphandlades. Skälet till detta menade 
aktören var att mobilitetstjänster behandlas som en engångsföreteelse 
som byggherren implementerar för att få ett godkänt bygglov, snarare 
än som en hållbar lösning för framtiden som kan inkluderas i drift-
budgeten. 

Mobilitetsaktörernas svar kan tolkas som att de flesta har någon 
form av rutin för uppföljning genom avstämningar och återkoppling 
från användarna av tjänsterna. Aktörernas uppföljning av använd-
ningen förefaller vara för egen räkning och för att kunna utveckla och 
leverera attraktiva lösningar. Kvalitet och användning verkar inte vara 
något som avtalas mellan kommun, byggherre och fastighetsägare.  

De avtalstider som omnämndes i enkätsvaren var, likt svaren hos 
kommunerna och byggherrarna, mellan fem och tio år. Vissa svar indi-
kerade att långa avtalstider kan vara problematiska. Skälet till detta är 
att utvecklingen inom delad mobilitet går snabbt framåt. Aktörerna 
lyfte även hur lösningarna är kortsiktiga och att avtal om fordonspool 
tecknas för fem år, medan privata parkeringsplatser subventioneras i 
30 år. Det fanns även aktörer som upplevde att exempelvis tillhanda-
hållande av bilpool slentrianmässigt åberopades i mobilitetspaket i 
utbyte mot sänkta parkeringstal.  

Likt byggherrarna lyfte mobilitetsaktörerna möjligheten till flexi-
bilitet i hur och vilka mobilitetsåtgärder som ska implementeras. En 
av aktörerna menade att det gröna sättet att planera borde vara 
utgångsläget och att motivering snarare borde krävas för det ohåll-
bara sättet att planera för bil och parkering. 

Som kommentarer i fråga om hur mobilitetsaktörerna påverkas av 
dagens sätt att avtala om mobilitetsåtgärder uppgav aktörerna att det 
är svårt att överblicka bygglovsförfarandet och att det finns otydliga 
krav från kommunens sida. Mobilitetsaktörerna blev ofta ombedda att 
lämna offert med kort varsel för en byggnad som ska uppföras flera år 
fram i tiden. Under denna period är det svårt att veta vad som händer 
i processen.  

I analysen av enkätsvaren konstateras att dagens sätt att avtala om 
mobilitetsåtgärder gör mobilitetsaktörerna passiva i förhållande till 
kommun och byggherre genom att de inte är med i processen när 
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mobilitetsåtgärderna förhandlas. Mobilitetsaktörerna, som är exper-
ter på sina tjänster, borde i någon del av processen vara med och 
utforma utbudet av mobilitetstjänsterna. 

Vidare framförs att mobilitetsaktörernas svar visar på vikten av att 
alla förstår fördelarna med att dela snarare än att äga och förståelse för 
vad som är en attraktiv tjänst för användaren. Aktörerna betonade att 
det krävs en förståelse för komplexiteten i hur beteendeförändring 
sker. Detta är en aspekt som inte fördes fram av kommunerna, bygg-
herrarna eller fastighetsägarna. 

I analysen av enkätsvaren framgår också att så länge det är enkelt 
och billigt att äga, köra och parkera sin privatägda bil är det svårt att 
leverera lyckade delningskoncept. Bara genom att parkering inte 
längre subventioneras och att användaren får betala den faktiska 
kostnaden får mobilitetståtgärder bättre konkurrensförutsättningar. 
Vidare sägs att kontentan är att det krävs en omdaning av vilken roll 
mobilitet och parkering har. Det delade och det gröna behöver ses 
som norm framför det ägda och det ohållbara. Detta kräver för-
ändringar på flera plan, från lagstiftningen som anger kraven på 
parkering, till skäliga avgifter på parkering, till krav på införandet av 
mobilitetsåtgärder som håller över tid. Se vidare bilaga 8. 

7.6 Samverkan om mobilitet i andra europeiska 
länder 

Utredningen har låtit sammanställa en jämförelse av hur planering av 
åtgärder för transporteffektivitet sker i fem andra europeiska länder: 
Norge, Schweiz, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Av samman-
ställningen framgår att de studerade länderna har liknande utmaningar 
som Sverige i denna fråga. Det saknas till stor del strukturerade 
metoder att följa upp antagna planer och avtal. Många gånger handlar 
det om ad hoc-lösningar för uppföljning eller ingen uppföljning alls. 
Städerna utvecklar också många gånger helt egna metoder för att följa 
antagna planer.  

Angående de icke-fysiska åtgärderna i de studerade länderna före-
faller det ofta inte finnas med bestämmelser om dessa i avtal mellan 
stad och byggherre. I Norge förefaller det dock finnas likheter där 
byggherren i avtal kan utfästa att bilpoolen ska finansiera systemet 
och underhålla det i minst fem år. Sammanställningen redovisas i 
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bilaga 9. Här redovisas också några resultat av det genomförda EU-
projektet MaxLupo och principer för att bättre integrera hållbara 
transporter med planeringsprocessen för markanvändning, och hur 
man bättre integrerar mobility management med markanvändnings-
planeringen46.  

I betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsut-
veckling47 återfinns också några internationella jämförelser som rör 
transportplaner.  

7.7 Analys och slutsatser av dagens samverkan  

Utvecklingen om samverkan för transporteffektivitet  

Som beskrivs i analysen av enkätsvaren krävs för att nå klimatmålen 
en omdaning av vilken roll mobilitet och parkering har. Det delade 
och det gröna behöver ses som norm framför det ägda och det 
ohållbara. Detta kräver förändringar på flera plan, från lagstiftningen 
som anger kraven på parkering, till skäliga avgifter på parkering, till 
krav på införandet av åtgärder för transporteffektivitet/mobilitets-
åtgärder som håller över tid. 

Samverkan för transporteffektivitet sker på flera nivåer i sam-
hället och på olika sätt. Samverkan sker genom strategiska överens-
kommelser där staten och kommuner ingår avtal och där kommunen 
därutöver ingår avtal med privata aktörer. Samverkan sker också 
genom exploateringsavtal i konkreta detaljplaneprocesser och 
genom markanvisningsavtal som en följd av aktiv markpolitik. De 
förekommer även ”efterhandsavtal” vid sidan av PBL när exploa-
teringsavtal har ingåtts och detaljplanearbetet är avslutat. Avtalen 
omfattar en rad olika åtgärder för transporteffektivitet och utveck-
lingen med olika lösningar går snabbt. 

Såväl kommuner, byggherrar, fastighetsägare som mobilitets-
aktörer är positiva till avtal om åtgärder för transporteffektivitet, 
såsom mobilitetsavtal och liknande. De flesta byggherrar och fastig-
hetsägare stödjer arbetssättet med mobilitetsavtal som tecknas till-
sammans med exploateringsavtal eller i markanvisningsavtal. Ytter-

 
46 De Tommasi, R. (2009) WP D – MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Manage-
ment med fysisk planering,  
http://epomm.eu/old_website/docs/1062/MaxLupo_Svensk.pdf. 
47 SOU 2019:17, s. 132. 
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ligare fastighetsägare kan inkluderas i detta arbete och sammanföras 
med de byggherrar som står inför att genomföra sina projekt.  

Mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster är nytt och behöver 
samtidigt öka 

Mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster är i sig tämligen nya före-
teelser i stadsmiljöerna. Sättet människor rör sig i stadsmiljöerna 
präglas alltjämt av transport och parkering av egenägda bilar liksom 
av kollektivtrafik och hållplatser för denna samt av cykel och gång i 
varierande grad.  

När en ny företeelse uppkommer behöver lagstiftning ofta ses 
över. För vissa företeelser, såsom elsparkcyklar, syns behovet av 
reglering tydligt då sparkcyklarna ibland ställs på trottoarer och 
gator och därmed orsakar sämre tillgänglighet och risker för syn-
skadade med flera. Även för andra, nu kända eller i framtiden upp-
funna, lösningar för mobilitet kan regleringar krävas för att lös-
ningen ska fungera i samhället. Många kommuner arbetar också med 
att anpassa sig för detta. Därutöver finns också behov av att de 
hållbara mobilitetsåtgärderna får ett snabbt intåg i städerna. Anled-
ningen till det är förstås att dessa åtgärder, tillsammans med minskad 
användning av bilar för eget bruk med fossila drivmedel, kan bidra 
till att klimatutsläppen minskar. Detta behov är något som gör denna 
översyn av lagstiftningen viktig. Planeringen underlättar målen med 
samhällsbyggandet och ska därför bidra till dem. Målet är att 
städerna ska fungera på ett bra sätt. Mobilitetslösningarna kommer 
att kunna bidra till målet med minskade utsläpp.  

Osäkerhet om vilka tekniska lösningar som kan vara långsiktiga 

Ingen vet hur marknaden för exempelvis bilpool och leveransskåp 
kommer att utvecklas. Vi kan i detta sammanhang återigen se till 
begreppet ”hållbara avtal” som vi bedömt i inledningen till detta 
kapitel. Utöver vad som anges där kan hållbara avtal också sägas 
handla om vilket innehåll som faktiskt är ”hållbart” i betydelsen 
möjligt att avtala om enligt lag. Det kan också vägas in vad som är 
lämpligt att avtala om utifrån vad parterna har faktisk möjlighet och 
rådighet att åta sig att utföra. Det finns en gräns där avtalet kan bli 
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alltför långsiktigt vilket kan leda till att avtalets villkor i stället låser 
in aktörerna i något som längre fram i tiden inte längre är önskvärt 
eller ens tillgängligt. Som exempel kan nämnas ett exploateringsavtal 
med villkor att en byggherre ska tillhandahålla en bilpoolstjänst i 
exempelvis tio år. Det kan vara omöjligt för fastighetsägaren att upp-
fylla det villkoret om tekniken och marknaden under den tiden har 
utvecklats så att bilpoolstjänster inte är efterfrågade. En helt annan 
typ av mobilitetslösning kan ha konkurrerat ut bilpoolsmarknaden.  

7.7.1 Vår syn på reformbehovet 

Utifrån de slutsatser vi nu har dragit kan vi se att det finns behov av 
reformer. De rättsliga reformbehoven som utredningen bedömer 
finns handlar om en förskjutning av fokus genom lagändringar i 
PBL. De rättsliga reformbehoven som utredningen bedömer finns 
när det gäller samverkan är i 6 kap. 40 § PBL. Det finns också behov 
av lagändringar i 4 kap. 13 och 14 §§ samt 8 kap. 9 och 10 §§ PBL i 
fråga om detaljplanering och bygglov. Vi har också identifierat ett 
behov av en ny lag om kartläggning av mobilitetsåtgärder och mobi-
litetstjänster.  

Det behövs tydligt lagstöd för att avtala om mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster i exploateringsavtal 

Utredningen har i uppdrag att undersöka hur byggherrar, fastighets-
ägare och verksamhetsutövare, genom exempelvis utvecklade avtals-
former, kan samverka med det allmänna i samband med planering 
enligt plan- och bygglagen, PBL, så att åtgärder för ökad transport-
effektivitet som bl.a. leder till att minskad miljö- och klimatpåverkan 
kan uppnås. Utredningen har i uppgift att utreda om det är lämpligt 
att ge kommunerna tydligare möjlighet att också främja de icke-
fysiska åtgärderna, såsom tjänster och drift av cykel- eller bilpool 
och utrymme för leveransskåp.  

PBL är en lag om fysisk planering och markanvändning. I dag 
avtalar parterna om de fysiska och icke-fysiska åtgärderna för trans-
porteffektivitet genom exploateringsavtal och andra avtalsformer. 
Tjänsterna har ett direkt samband med de fysiska åtgärderna. De 
fysiska åtgärderna genomförs för att möjliggöra en funktion och 
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funktionerna möjliggörs genom tjänsterna. Möjligheten att ordna 
tjänsterna påverkar hur mycket utrymme som behövs och hur den 
fysiska miljön behöver utformas. Om mobilitetsåtgärder genomförs 
utan att någon tjänst finns på plats blir utrymmet eller anläggningen 
utan funktion. Människor i området tvingas använda bil för eget 
bruk eftersom exempelvis bilpoolstjänsten inte finns på plats. Då 
etableras ett bilberoende och transportbeteende som i efterhand är 
svårt att förändra. Det är därför nödvändigt att tjänsten kan etableras 
genom exploateringsavtal.  

Förtydliganden i fråga om rätten att avtala om de nu aktuella 
åtgärderna i exploateringsavtal efterfrågas av kommuner, byggherrar 
och fastighetsägare. Kommunerna efterfrågar förtydliganden i fråga 
om vad kommunen kan ställa som krav och inte. Även byggherrar 
och fastighetsägare efterfrågar förtydliganden för att få förutsäg-
barhet.  

Såsom beskrivits ovan i avsnitt 7.3 avtalar många kommuner om 
mobilitetsdriftsavtal redan i dag. Ofta sker det i utbyte mot att an-
lägga färre parkeringsplatser (flexibla parkeringstal). Många gånger 
kan fastighetsägaren se det som en fördel då det kan innebära att det 
är möjligt att bygga fler lägenheter på fastigheten. 

PBL:s bestämmelser om exploateringsavtal och vad dessa får om-
fatta har inte en uttömmande uppräkning av vad som får avtalas om. 
Utredningen anser att det inte klarlagt om nuvarande bestämmelser 
för exploateringsavtal medger att exploateringsavtal får omfatta 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Det finns ingen rätts-
praxis i frågan och det går enligt vår mening inte att utläsa av för-
arbetena att de omfattas av rekvisitet ”andra åtgärder” i 6 kap. 40 § 
första stycket PBL. Det behövs därför uttryckligt lagstöd för kom-
munerna att avtala om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster i 
exploateringsavtal. Det ger också byggherrar och fastighetsägare 
förutsägbarhet, så att de kan förutse kostnader och planera för fram-
tida byggnadsprojekt.   
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Mobilitetsåtgärder bör ingå i planering och beslut enligt PBL 

I vårt uppdraget ingår att se över kedjan av åtgärder för transport-
effektivitet som främjar tillgänglighet genom hållbara transporter, 
från planerings- och anläggningsskede till drift och underhåll av 
åtgärderna.  

I kapitel 6 och i bilaga 5 har vi redogjort för PBL:s krav på ut-
rymme för parkering, lastning och lossning vid planering och i 
ärenden om bygglov. Vi har i det sammanhanget identifierat behov 
av författningsförändringar för att kommuner ska kunna avstå från 
att kräva utrymme för parkering av bil för enskilt bruk i högre 
utsträckning än i dag. Mobilitetsåtgärder bör, förutom att kunna 
ingå i exploateringsavtal, kunna ingå i kommunernas detaljplanering 
och beslutsfattande enligt PBL. Kommunerna bör kunna ställa krav 
på mobilitetsåtgärder i planbestämmelser och i ärenden om bygglov. 
Det finns behov av lagändringar i 4 kap. 13 och 14 §§ samt 8 kap. 9 
och 10 §§ PBL i denna del. 

Mobilitetstjänster bör enbart kunna genomföras på frivillig väg 

Vi har övervägt om PBL även kan ställa krav icke-fysiska åtgärder, 
mobilitetstjänster, och kommit fram till ett nekande svar. Krav på 
att inrätta mobilitetstjänster bör inte kunna ställas utan mobilitets-
tjänster bör enbart kunna omfattas av frivilliga överenskommelser i 
exploateringsavtal. Skälet för det är att existensen av en tjänst (mobi-
litetstjänst) inte kan säkras såsom ett fysiskt utrymme (mobilitets-
åtgärd). 

Det finns i PBL andra områden som inte rör strikt planering av 
mark, såsom bestämmelser om att kommunen ska planera för sam-
hällsservice och liknande (2 kap. 5 och 7 §§ PBL). PBL ställer i dag 
inga krav på att olika tjänster måste etableras vid ändring av detalj-
plan eller vid framtagande av ny detaljplan.  

Utvecklingen och den praktiska tillämpningen visar att det före-
kommer att tjänster omfattas av avtal i anslutning till eller vid sidan av 
detaljplaneringen, exempelvis genom parkeringsköp såsom nämnts 
ovan. Tjänsterna har likheter med andra tjänster som en fastighets-
ägare och en kommun kan önska eller behöva i sin förvaltning av 
fastigheten, såsom den tjänst som en kiosk, restaurang, klädbutik, 
apotek, bibliotek, frisör levererar i fastighetsägares lokaler. Här ser vi 
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en jämförelse med lokaler i flerbostadshus, ofta bottenvåningen 
(vilket är ett vanligt krav vid nybyggnation).  

PBL kräver inte, och bör inte heller kräva, att lokalerna måste vara 
uthyrda. Det skulle inte heller vara möjligt eller lämpligt med tanke 
på behovet av ett flexibelt regelverk som kan anpassas efter sam-
hällsutvecklingen och de olika förhållanden och förutsättningar som 
kan råda. Det är inte möjligt för en fastighetsägare att åta sig ett 
sådant krav då fastighetsägaren inte har full rådighet över frågan. En 
lokal kan ibland vara vakant och ett områdes attraktivitet utifrån ett 
handelsperspektiv kan försämras eller variera med konjunkturen. 

Tjänsterna kräver i de flesta fall att byggherren ingår avtal med 
tredje man. En tjänst på en ort kanske inte ens erbjuds eller plötsligt 
i framtiden inte erbjuds. Fastighetsägaren hamnar då i en avtalsskyl-
dighet som denne inte kan uppfylla. Emellertid regleras ju inte i av-
talen exakt vilket företag som byggherren ska anlita för tjänsten utan 
endast att det ska finnas en drift en viss tid. Det ska också tilläggas 
att byggherren som utlovar att denne ska tillhandahålla tjänsten en 
viss tid kan överlåta fastigheten efter att byggnationen är klar. Med 
villkor i avtalet att den nya fastighetsägaren ska överta det ansvaret 
är det möjligt att den som övertar fastigheten kan tänkas vara villig att 
tillhandahålla tjänsten. Mobilitetstjänster bör därför enbart kunna 
genomföras på frivillig väg. Detta framgår också när vi tolkar vad vissa 
kommuner och aktörer uttryckt i de enkätundersökningar som utred-
ningen låtit genomföra.48  

I kapitel 8 presenterar vi ett förslag till lag om mobilitetskartlägg-
ningar, som syftar till att främja mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster. Kartläggningarna, som ska göras av fastighetsägare, kan 
skapa ny och ökad kunskap om ”mobilitetstillståndet” i en stadsdel. 
Proaktiva avtal om mobilitetstjänster, engagemang från boende och 
verksamhetsutövare samt nationella främjandeåtgärder främjas som 
en följd av kartläggningarna.  

Därutöver bedömer utredningen att det krävs ekonomiska stimu-
lanser riktade mot byggherrar och användare (boende/besökare) för 
att snabba på omställningen till hållbara mobilitetslösningar. Detta 
ligger dock utanför direktivets uppdrag och vi lyfter behovet endast 

 
48 Trivector (2020). Samverkan om mobilitetsåtgärder – Svenska kommuners erfarenheter i sam-
band med exploatering och byggande och Samverkan om mobilitetsåtgärder – Byggherrars och 
fastighetsägares erfarenheter i samband med exploatering och byggande, bilaga 6 och 7. 
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för att regeringen ska uppmärksammas på frågan och överväga vidare 
utredning. 

Långsiktighet i driften av mobilitetstjänsterna 

Det är av vikt att tjänster för mobilitet tillhandahålls i nya och änd-
rade områden och att de finns kvar över tid. Kommuner och bygg-
herrar delar uppfattningen att det brister i uppföljningen av avtalen. 
Mobilitetsaktörernas erfarenheter visar att långa avtalstider kan vara 
problematiska mot bakgrund av att utvecklingen inom delad mobi-
litet går snabbt framåt. 

Som anges i våra direktiv reglerar PBL inte vad som sker i förvalt-
ningsskedet, efter planens genomförande. Villkor avseende mobili-
tetstjänster kan ju endast tillämpas efter planens genomförande. 
Genom möjligheterna att upprätta markanvisningsavtal och exploa-
teringsavtal möjliggör PBL för att avtala om sådana frågor. Det PBL 
inte gör, är att säkerställa att avtalen följs.  

Parkeringsköp är ett exempel som innebär att fastighetsägaren 
under förvaltningen tecknar och följer parkeringsavtalet om parker-
ing utanför sin tomt. Då åtar sig fastighetsägaren att ha avtal med 
kommunen om köp av parkeringsplatser. Det kan också lösas genom 
grannfastighet (servitut, gemensamhetsanläggning eller hyra av 
garageplats). Det avtalet kan fastighetsägaren rent faktiskt säga upp 
dagen efter. Förutsättningarna beror givetvis på vad som står i avtalet 
om dess varaktighet. 

Det har visat sig vara enklare att följa upp skyldigheterna i avtalen 
om skyldigheterna följer fastigheten. Om avtalen inte följer fastig-
heten utan endast binder avtalsparterna obligationsrättsligt, riskerar 
avtalets bestämmelser om tjänster att inte tas över vid en överlåtelse 
av fastigheten. I våra samtal med olika aktörer har frågan kommit upp 
om det är möjligt att reglera vilka som ska vara avtalsparter och hur 
avtalen ska följas upp. Vi kan konstatera att även om exploaterings-
avtalet upprättas i nära samband med detaljplanen, är det ett civil-
rättsligt avtal mellan kommunen och fastighetsägaren eller byggher-
ren. Som framgår i avsnitt 7.2.4 har lagstiftaren ansett att det inte 
framstår som lämpligt eller ens möjligt att reglera frågor om efter-
levnaden av avtalet. Situationerna är enligt lagstiftaren olika beroende 
på vilken typ av åtgärd det är fråga om. Vi delar denna bedömning. 
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Vi kan konstatera att vilka som ska vara avtalsparter måste bestämmas 
i varje enskilt fall och av parterna själva. Likaså är det möjligt att avtala 
om och ha en ordnad uppföljning av skyldigheterna och därigenom få 
en långsiktighet, utan lagreglering. Om parterna reglerar i avtalet hur 
skyldigheterna ska följas upp bör problemet kunna minska. 
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8 Utredningens överväganden 
och förslag 

Av utredningens direktiv framgår att kommuner och regioner spelar 
en viktig roll för att nå de klimatpolitiska målen inom samhälls-
byggnadssektorn. Regeringen betonar att det finns ett behov av att 
beakta transportfrågorna i planläggningen i större utsträckning än 
vad som görs i dag. Anledningen är att det kommer att bli svårt att 
nå klimatmålen för inrikes transporter med nuvarande utvecklings-
takt, eftersom utsläpp av växthusgaser från transporter inte minskar 
tillräckligt mycket. Regeringen menar också att samhällsplaneringen 
behöver främja en bebyggelsestruktur som leder till en ökad trans-
porteffektivitet. Sammanfattningsvis kan en mer tillgänglig och 
transporteffektiv samhällsstruktur leda till minskad påverkan på mil-
jön och bidra till att flera nationella miljö- och klimatmål kan upp-
nås.  

8.1 Behov av normförskjutning – utredningens 
samlade syn på reformerna 

8.1.1 Utgångspunkter 

Direktiven beskriver att transporternas andel av koldioxidutsläppen 
inte minskar i den takt som gör det möjligt att nå riksdagens klimat-
mål och Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet. Därför är transport-
effektivitet en nödvändig del i omställningen. Det är angeläget att 
samhällsplaneringen i ökad utsträckning bidrar till hållbara livs-
miljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. En god mark-
användning innebär bland annat att man hushållar med resurser och 
minskar klimatpåverkande utsläpp.  
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I kapitel 5 redovisas utredningens syn på hur den rumsliga struk-
turen påverkar möjligheterna att skapa ett transporteffektivt sam-
hälle. Det handlar om att 

– minska behovet av transporter  

– nyttja befintlig infrastruktur bättre  

– åstadkomma en likvärdig tillgång till olika trafikslag 

– skapa förutsättningar för energieffektivare och mer miljövänlig 
fordonstrafik. 

Utredningen kan konstatera att samtliga ovan uppräknade åtgärder 
– som var för sig innehåller olika styrmedel – blir mer verkningsfulla 
om den fysiska miljön utformas så att åtgärderna underlättas. En 
beskattning av t.ex. fossila bränslen, fordon för eget bruk och rörel-
ser (så kallade trängselavgifter) får mindre genomslag och kommer i 
mindre utsträckning att leda till ändrade val och beteenden om det 
inte finns praktiskt användbara alternativ, exempelvis utbyggd kol-
lektivtrafik, iordningsställda platser för bil- och cykelpooler samt 
trygga och väl gestaltade förflyttningsmöjligheter för gång- och 
cykeltrafik samt utrymmen och anläggningar för varuleveranser.  

Samtliga utredningens förslag syftar till att underlätta en sådan 
omställning genom krav såväl på bebyggelsens lokalisering och ut-
formning som på hur mark och anläggningar används. Varje enskilt 
åtgärdsförslag kan få effekt och tillsammans har åtgärderna möjlig-
het att nå goda resultat. Är den fysiska miljön genomtänkt utformad 
blir det enklare för individer att ändra beteende och olika beteende-
förändrade åtgärder som bygger på valfrihet, nudging, får större 
effekt.1 Förslagen kan bidra till en normförskjutning i hur individ 
och samhälle ser på mobilitet. Nedan sammanfattas utredningens 
olika delförslag och det sammanhang i vilka de ingår. 

 

  

 
1 Nudging står för åtgärder som ”gör det lätt att göra rätt’”. Naturvårdsverket 2014, rapport 6642. 
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Figur 8.1 Utredningens olika förslag och det sammanhang de ingår i 

 

8.1.2 Strategisk planering 

Strategisk planering handlar om samhällets ökade krav på att en sam-
manhållen samhälls- och bebyggelsestruktur ska sättas i fokus, både 
när man planerar nya områden och omformar befintlig bebyggelse 
som kräver planläggning eller bygglov. Utredningen menar att av-
vägningsreglerna i 2 kap. PBL inte är tillräckligt tydliga för att bryta 
den förhärskande synen på hur olika avvägningar ska göras.  

Genom årtionden av planering, och trots lagreformer, har en re-
surs- och transportkrävande bebyggelsestruktur fortsatt att utveck-
las – med utspridd bebyggelse i det urbana landskapet, enklaver av 
funktionsseparerade områden med barriäreffekter dem emellan och 
en planering som tillåtit lokaliseringar av bostäder och verksamheter 
utan annan tillgänglighet än med bil. 

Utredningen anser att avvägningsreglerna än tydligare än tidigare 
måste lyfta strukturella samband och flöden av personer, energi och 
gods för att uppnå en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur. När 
ny bebyggelse och verksamheter lokaliseras behöver sådana hänsyn 
få större genomslag. 

Utredningens förslag i dessa avseenden riktar sig främst till kom-
munerna som genom den översiktliga planeringen har ett viktigt 
redskap för sådana avvägningar och samtidigt ett uttalat krav att väga 
in nationella och regionala perspektiv i planeringsprocessen. Det 
öppnar för att kommuner ska öka samspelet i planeringen av bebyg-
gelse, infrastruktur och kollektivtrafik och därmed främja transport-
effektivitet. I de fall översiktsplanen inte ger tillräcklig vägledning 
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ska detaljplan ställa samma krav på lämplighetsprövningen av plan-
området.  

Vid sidan av skarpa krav på planeringen berör utredningen också 
andra aspekter där kommunerna i sin planering kan stödja omvand-
lingen mot ett transporteffektivt samhälle. Det gäller att skapa en 
bredare dialog med fastighetsägarna i kommunen. Ska nya transport-
sätt och mer likvärdig mobilitet uppnås blir omställningen mycket 
effektivare om bebyggelse i samma stadsdel eller område kan ansluta 
och medverka till lösningar som växer fram i den nytillkommande 
bebyggelsen. Utredningen ser att sådana lösningar får bättre genom-
slag om också de som levererar mobilitetstjänster involveras i sam-
råden på samma sätt som exempelvis kollektivtrafikmyndigheten. 
Det handlar alltså inte om nya krav på kommunernas planläggning 
utan om frivilliga överenskommelser mellan kommun och fastig-
hetsägare som kan se vinsterna av att nyttja befintlig och ny infra-
struktur bättre och underlätta marknadslösningar.  

Marknaden för delade fordon, poolsystem och andra framtida 
mobilitetsåtgärder växer fram allt snabbare ju fler fastighetsägare 
som ansluter sig. Vidare kan nytillkommande bebyggelse få parke-
ring ordnad i t.ex. samfälligheter i angränsande områden där under-
utnyttjade trafik- och parkeringsområden kan förekomma.  

Utredningen vill vidare understryka att kommunen måste föra en 
aktiv markpolitik. Äger kommunen marken och använder mark-
anvisningsavtal som grund för marköverlåtelse och planläggning har 
kommunen goda möjligheter att nå målet om transporteffektivitet. 
Vi vill därför poängtera att detta är ett starkt medel för att lokalisera 
och utforma bebyggelsen samt i markanvisningsavtal medverka till 
nydanande mobilitetsåtgärder. 

Planeringen medverkar på så sätt inte bara till en mer robust och 
hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur utan också till att enskilda 
i praktiken får en reell valfrihet vid sina förflyttningar.  

8.1.3 Detaljplanering  

Genom detaljplaneringen får ett område sin slutliga form. En god 
planprocess i samspel med framtida byggherrar är avgörande för att 
ett område som i sig är lämpligt för bebyggelse ska medverka till 
transporteffektivitet genom en framsynt utformning.  
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Områdets koppling till omgivande trafiksystem kan inte utgå 
från fordon för enskilt bruk som huvudalternativ utan måste också 
skapa möjlighet för andra sätt att förflytta människor och gods på 
ett hållbart och likvärdigt sätt. Här handlar det om att bebyggelsen 
bör planeras utifrån nåbarhet – det vill säga att angöring för personer 
och varor prioriteras framför uppställning av fordon. Det innebär 
bland annat att olika delade fordons tillgänglighet sätts i fokus och 
vidare att gång- och cykelvägar anläggs på ett gent och tryggt sätt 
utan barriärer i och mellan olika områden samt att kollektivtrafik 
finns lätt tillgänglig redan vid inflyttning med mera. Utredningen är 
dock väl medveten om att förutsättningarna skiljer sig åt mellan 
tätare och glesare bebyggelse; det är därför upp till kommunerna att 
använda de nya möjligheter som föreslås på ett lämpligt sätt.  

Utredningens förslag tillför kommunen nya redskap inom ramen 
för detaljplaneringen och betonar att det handlar om att skapa förut-
sättningar för en ömsesidig kunskapsutveckling genom att bygg-
herren medverkar i olika utredningar vilka summeras i planbeskriv-
ningen. Vi vill vidare främja en dialog mellan kommun och byggherrar 
kring områdets parkeringslösningar, vilket öppnar för kreativa kom-
binationer av insatser för etablering och drift av mobilitetstjänster i 
utbyte mot lägre krav på parkeringsplatser. Finns intressenter i an-
gränsande områden kan dessa få en aktiv roll för att mobilitetsåtgärder 
också gynnar dem. 

Möjligheter att enkelt och bekvämt angöra för personer, varu-
distribution och andra flöden in och ut ur området, ställer vidare 
krav på gestaltning av livsmiljön. En god närmiljö och en genom-
tänkt vistelsemiljö inom ramen för de delar av miljön där mobiliteten 
äger rum får betydelse inte bara för barn och äldre utan också sanno-
likt för en ökad andel invånare som arbetar hemifrån.  

8.1.4 Genomförande 

De intentioner som lagts fast i detaljplanen måste följas upp i den 
fortsatta processen, om framtida mobilitetsåtgärder ska komma till 
och få tillräckligt snabbt genomslag. Det räcker inte att de finns 
angivna i planen – de ska även genomföras. I detta sammanhang är 
bygglovsprocessen central. 
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Utredningen ser det därför som naturligt att kommunen i bygg-
lovet kan säkerställa att planens intentioner fullföljs, och vi lägger 
författningsförslag för detta ändamål som rör 4, 6 och 8 kap. PBL. 
Krävs exempelvis särskilda lösningar för effektiv, bekväm och trafik-
säker förflyttning, samt angöring för varutransporter bör byggher-
ren redan i ansökan kunna visa att lösningarna ska tillkomma för att 
bygglov ska beviljas. Detta ska även följas upp i den fortsatta pro-
cessen mellan kommun och byggherre vid start- respektive slut-
besked.  

En viktig sak i det här skedet är samspelet mellan kommun och 
byggherre om hur parkering kan utformas med större flexibilitet. 
Har frågan behandlats i planprocessen och i exploateringsavtal kan 
den slutligt läggas fast i bygglovet. Utredningen har noterat att ut-
vecklingen inom detta område gått snabbt, eftersom det innebär 
ömsesidiga vinster för parterna i till exempel mindre parkeringsan-
läggningar som sparar investeringsmedel. Men samtidigt förutsätts 
att andra lösningar för mobilitet än bara bil för enskilt bruk finns på 
plats och är driftsatta för praktiskt nyttjande vid inflyttningen. Vi 
vill därför förtydliga att exploateringsavtalen kan innefatta både 
fysiska åtgärder och etablering av mobilitetstjänster.  

Utredningen föreslår vidare att mobilitetsåtgärder följs upp re-
gelbundet genom kartläggning i förvaltningsskedet (se avsnitt 8.7). 
Det ökar medvetenheten inte bara hos berörda fastighetsägare utan 
också hos brukare om möjligheter till förflyttning som inte enbart 
handlar om att förflytta sig med bil för eget bruk.  

8.1.5 Förvaltning 

Med en större mångfald av likvärdiga möjligheter för förflyttning 
och transport ökar behovet att följa upp hur dessa i praktiken nytt-
jas. Det handlar om huruvida dessa möjligheter blir kvar i drift efter 
att avtalet mellan kommun och byggherre mist sin innebörd att 
etablera tjänsterna samt vilka fördelnings- och andra sociala effekter 
som detta innebär. Målet att åstadkomma en hållbar bebyggelse-
struktur och transporteffektivitet får inte gå ut över enskilda grup-
per eller hushåll eller utfalla väsentligen olika i olika bebyggelse-
sammanhang.  

348



SOU 2021:23 Utredningens överväganden och förslag 

149 

Utredningen föreslår därför att alla större fastighetsägare ska om-
fattas av en lag om mobilitetskartläggning som innefattar mobilitets-
tjänster och parkeringslösningar. Det medför en viss ökad belastning 
på fastighetsägarna, men det öppnar samtidigt för ökad samverkan 
mellan kommun, fastighetsägare och boende kring utvecklingen i 
bostadsområdet. Synergieffekter mellan befintlig och nytillkom-
mande bebyggelse kan dessutom förbättra tillgängligheten och nytt-
ja befintliga anläggningar och infrastruktur bättre, och därmed höja 
attraktiviteten i ett större område eller en större stadsdel. 

Vidare kan en proaktiv kommun föra dialoger med fastighets-
ägare i en stadsdel om att samverka för att öka förutsättningarna för 
ett snabbt genomslag av nya mobilitetstjänster. Med den ökade kun-
skap som följer av kartläggningen finns förutsättningar både för par-
terna att inleda förhandlingar och för frivilliga avtal som reglerar var 
och ens ansvar för en utveckling, förstärker möjligheten att använda 
sig mer av hållbara mobilitetsåtgärder och minskar bilanvändningen. 

Utredningen ser vidare att det under en övergångstid kan behövas 
incitament för att främja framväxten av olika lösningar och därmed 
snabbare skapa förutsättningar för etablering av en marknad. Det 
kan ske genom olika bidrag som kan sökas och beviljas om åtgärden 
är tillräckligt nydanande. En beprövad modell är stadsmiljöavtalen 
som påskyndat intressanta kollektivtrafiklösningar. Såväl nydanande 
fysiska och organisatoriska lösningar som avtalskonstruktioner bör 
premieras. 

Utredningen ser även att andra former av stöd – till exempel sti-
mulanser till boende och besökare samt investeringsstöd till fastig-
hetsägare – kan vara av stor nytta under en övergångstid för att 
snabbare skapa förutsättningar för etablering av en marknad, men vi 
utvecklar inga förslag inom detta område.   
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8.2 Överväganden och förslag angående 2 kap. PBL 

Utredningen vill att transporteffektivitet och hållbarhetsaspekter i 
planeringen betonas som allmänt intresse. Det kan göras med tillägg 
i bestämmelserna i 2 kap. PBL. Dessa bestämmelser handlar om 
lokalisering av ny bebyggelse samt om hur byggnader bör placeras 
och utformas inom ett planområde. Våra tillägg avser de strukturella 
perspektiven, där transporteffektivitet är en kärnfråga för både re-
surshushållning och klimat. Gällande bestämmelser följs inte i den 
utsträckning som krävs för att minska utsläppen tillräckligt. Därför 
behöver transporteffektivitet lyftas fram, inte minst för att andra 
styrmedel ska få avsedd effekt.  

Andra kapitlet i PBL lägger grunden för den rumsliga samhälls-
byggnadsprocessen och bestäm      nmelserna är avgörande för vilka 
hänsyn som får genomslag i praktiken. Därför är det angeläget att de 
bestämmelser som tillkommer är tydliga. De ändringar som genom-
förs i PBL behöver kunna kommuniceras samlat och vara lätta att 
härleda till det övergripande målet om hållbarhet. Denna typ av 
styrning behöver emellertid kompletteras med kunskaps- och kom-
petenshöjande insatser eftersom förändringar av författningstext 
erfarenhetsmässigt inte alltid får avsett genomslag i praktiken. 

8.2.1 Främja en ändamålsenlig och transporteffektiv struktur 

Förslag: Utredningen föreslår att 2 kap. 3 § första stycket punk-
ten 1 PBL ändras så att planläggning ska främja ”en ändamålsenlig 
och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur”.  

Syftet är att tillkommande bebyggelses lokalisering och ut-
formning ska stärka möjligheterna att skapa hållbara livsmiljöer. 
En sådan planläggning bidrar till hushållning med resurser genom 
energieffektiva transporter av människor och gods. Med sam-
hällsstruktur avses fördelningen av samhällsservice, kommersiell 
service och områden för rekreation och fritid. Övriga hänsyns-
regler i 3 § påverkas inte av ändringen. 

Kommenterad [MS1]:  

350



SOU 2021:23 Utredningens överväganden och förslag 

151 

Gällande rätt 

2 kap. 3 § PBL anger de grundläggande kraven på planläggning. 
Första stycket anger i fem punkter vad planläggningen ska främja. 
Vid tillämpningen av de fem punkterna ska hänsyn tas till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden. Dessa aspekter speglar den miljömässiga, 
sociala och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.2 Med 
natur- och kulturmiljö avses grönområden, framför allt i och i an-
slutning till tätorter.3 Vidare avses de kvaliteter som finns i den bygg-
da miljön. Det handlar om vården och förvaltningen av det gemen-
samma kulturarvet.4 Med hänsyn till miljö- och klimataspekter 
menas att samhällsplaneringen ska främja minskade utsläpp av växt-
husgaser genom ett mer transport- och energieffektivt samhälls-
byggande.5 

Enligt nuvarande första stycket punkten 1 ska planläggning främ-
ja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  

Beträffande ändamålsenlig struktur anges i förarbetena bland annat 
att olika typer av grönområden är grundläggande komponenter i 
denna struktur och att en lämplig bebyggelsestruktur ska utvecklas 
inom ramen för miljömålen. Vidare ska goda miljöförhållanden och 
en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden samt 
med energi och råvaror främjas. Därigenom ges enligt förarbetsutta-
landena utgångspunkter för att exempelvis diskutera hur bebyggelse 
och anläggningar kan lokaliseras så att transportbehov minimeras eller 
hur obebyggda mark- och vattenområden kan nyttjas som en del i 
tekniska försörjningssystem.6  

Beträffande estetiskt tilltalande utformning anges i förarbetena 
bland annat följande. Estetiska värden avser exempelvis hur byggna-
der eller bebyggelse genom sin färgsättning, storlek och skala, mate-
rialval, fasadutformning, yttre rumsbildningar och markanslutning 
samspelar med sin omgivning och gestaltar de funktioner som ska 
tillgodoses. Utgångspunkten vid bedömningar måste vara att åtgär-
der som är aktuella tillför helhetsbilden positiva värden och inte för-

 
2 Prop. 2006/07:122 s. 30. 
3 Prop. 1994/95:230 s. 35. 
4 Prop. 1994/95:230 s. 37. 
5 Prop. 2009/10:170 s. 161 och 414. 
6 Prop. 1994/95:230 s. 49. 
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vanskar egenskaper som kan anses vara värda att bevara. Skalbrott, 
uppseendeväckande färgsättning eller starkt avvikande formgivning 
måste till exempel utsättas för en mer kritisk granskning än mindre 
synliga tillägg. Dock kan även smärre förändringar såsom utbyte av 
fönster, fasadbeklädnad eller takbeläggning få avgörande betydelse 
för byggnader som sådana och för helhetsintrycket.7 Det anges 
vidare i förarbetena att det kan vara lämpligt att kommunen i arbetet 
med översiktsplaneringen formulerar övergripande mål för hur 
kravet på en estetiskt tilltalande bebyggelsemiljö ska kunna tillgodo-
ses vid arbetet med den närmare planeringen och utformningen av 
olika bebyggelseområden i kommunen. Det kan till exempel handla 
om att identifiera och beskriva olika områdens karaktär, bebyggelse-
mönster och typiska karaktärsdrag i den lokala byggnadstraditionen 
som sammantaget bör tas till vara och utvecklas.8  

I paragrafens andra stycke anges att hänsyn ska tas till de intres-
sen som anges i första stycket även i andra ärenden enligt PBL. Med 
”andra ärenden” avses i denna paragraf alla andra ärenden enligt lagen 
än planläggningsärenden. Detta innebär att bestämmelserna i första 
stycket inte bara gäller i ärenden om bygglov och förhandsbesked 
utan också till exempel i ärenden om startbesked.9 Skälen är enligt 
förarbetena att bygglovsärenden ibland måste avgöras utan att någon 
vägledning kan hämtas från antagna planer. Det är då av betydelse 
att byggnadsnämnden gör en bred bedömning av bebyggelsesitua-
tionen i området och vilken utveckling som kan förväntas.10 I vilken 
grad planmässig prövning ska ske i bygglovsärenden framgår av 
9 kap. 30–32 §§. Av dessa bestämmelser framgår att åtgärder för 
bygglov måste uppfylla kraven i 2 kap. i de delar som inte har prövats 
i detaljplan eller områdesbestämmelser. 

I 9 kap. 30 § PBL anges förutsättningarna för bygglov inom om-
råden med detaljplan. I den paragrafen finns ingen hänvisning till 
2 kap. 3 § PBL, eftersom den planmässiga bedömningen har skett i 
detaljplaneärendet. Ett krav är i stället att den aktuella åtgärden inte 
strider mot detaljplanen. I 9 kap. 31 § anges förutsättningarna för 
bygglov i områden utan detaljplan. I dessa fall är en av förutsätt-
ningarna för lov att åtgärden uppfyller 2 kap. 3 § PBL. Enligt 9 kap. 
32 § PBL får bygglov för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen 

 
7 Prop. 1997/98:117 s. 16. 
8 Prop. 1997/98:117 s. 18. 
9 Prop. 2009/10:170 s. 414. 
10 Prop. 1985/86:1 s. 471. 
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utgör kvartersmark för allmänt ändamål ges endast om ändamålet är 
närmare angivet i planen. 

Överväganden och förslag  

De grundläggande aspekter kommunen behöver ta hänsyn till vid 
planering enligt PBL speglar den miljömässiga, sociala och ekono-
miska dimensionen av begreppet hållbar utveckling. Syftet med 
2 kap. 3 § är att se bebyggelsen i ett större sammanhang med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, miljö och klimat samt mellankommu-
nala och regionala förhållanden.11 Mot bakgrund av direktiven hand-
lar detta om att översiktsplaneringen ska behandla hur den byggda 
miljön används, utvecklas och bevaras och om att detaljplaneringen 
ska behandla bebyggelseområdens samspel med den byggda miljön i 
övrigt.  

Frågan om bebyggelsestrukturens utveckling har sedan den äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL, varit en central fråga. I förarbetena mo-
tiveras detta med att bebyggelse som placeras och sprids ut på ett 
olämpligt sätt kan orsaka stora kostnader för service av olika slag och 
även medföra en bitvis otrivsam miljö.12  

I betänkandet av utredningen Miljö och fysisk planering13, som 
regeringen tillsatte efter Riokonferensen 1992, lyftes miljö- och hus-
hållningsperspektivet än tydligare som grund för planeringen. Bland 
annat föreslogs för första gången begreppet ändamålsenlig som 
begrepp i lagstiftningen. Utredningen framförde som skäl för detta att 
transporter är beroende av den fysiska strukturen: ”Om samhällen 
byggs upp flerfunktionellt, kan vid rätt reskostnad en omflyttning 
ske, som hindrar att en ohämmad rörlighet får oacceptabla kon-
sekvenser.” Utredningen konstaterade vidare: ”Det fordrar emellertid 
att gångavståndet till olika stationer och hållplatser utgör tätorternas 
strategiska zoner. Dessa zoner kräver stark styrning, medan det som 
sker utanför dessa kan ske med mindre inslag av offentliga beslut.” 
Vad gäller godstransporter framhöll man följande: ”Omlastnings-
platser/terminaler [måste] göras sådana att friktionen i omlast-
ningen blir så låg att dörr till dörrtransporter blir mindre attraktiva” 
vilket motiverades med att ny informationsteknik kan förbättra 

 
11 Prop. 2009/10:170. 
12 Prop. 1985/86 :1 s. 60. 
13 SOU 1994:36. 
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logistiken utan fördyrande administration och på så sätt minska tom-
körningar. Utredningen föreslog också att begreppet ändamålsenlig 
samhällsstruktur skulle skrivas in i PBL, och i propositionen Kom-
munal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m. (prop. 
1994/95:230) lades utredningens resonemang till grund för en sådan 
lagändring av 2 kap. PBL. Motiveringen var bland annat att änd-
ringen gav incitament för att diskutera hur bebyggelse och anlägg-
ningar kan lokaliseras så att transportbehoven minimeras.14  

I nuvarande plan- och bygglag15 har lagstiftaren ytterligare ändrat 
formuleringen kring ändamålsenlig struktur; i 2 kap. 3 § PBL står nu 
bland annat att planläggning med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regiona-
la förhållanden ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommuni-
kationsleder. I förarbetena till lagändringen hänvisar regeringen till 
att propositionerna En sammanhållen klimat- och energipolitik16 och 
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt17 
också får konsekvenser för plan- och bygglagen. Bland annat framgår 
följande: ”Det handlar framför allt om en integrerad och förutseende 
samhällsplanering för minskad klimatpåverkan genom ett mer trans-
port- och energieffektivt samhällsbyggande.”18 Vidare anförs följan-
de: ”För att nå en mer transport- och energieffektiv samhällsbygg-
nad är det viktigt att den fysiska planeringen samordnas bättre med 
infrastrukturplaneringen.” 

Enligt 2 kap. 3 § PBL är det således ett allmänt intresse att plane-
ringen ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltala-
nde utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikations-
leder. Med formuleringen menas att den sammantagna strukturen av 
bebyggelse och kommunikationsleder samt grönområden ska sam-
spela med varandra på ett lämpligt sätt. Även tillgänglighet och 
transporteffektivitet ingår i denna hänsynsregel. Men trots bestäm-
melsen planeras bebyggelse ofta utspridd i olika områden, utan beak-
tande av att de nya bostäderna blir resurskrävande och behöver vara 
tillgängliga inte bara med egen bil utan också tillgängliga med andra 
trafikslag. Om bebyggelsestrukturen i stället är genomtänkt ger det 

 
14 Prop. 1994/95:230 s. 48–49. 
15 Prop. 2009/10:170. 
16 Prop. 2008/09:162. 
17 Prop. 2008/09:35. 
18 Prop. 2009/10:170 s. 161 ff. 
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goda förutsättningar för att både gods- och persontransporter blir 
resurseffektiva och kan hållas på en låg nivå. Invånarna får därtill god 
tillgång till arbetsmarknad, service och samhällslivet i övrigt19 och 
livsmiljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.  

I våra kontakter med kommuner runt om i landet har vi konsta-
terat att vid tillämpningen av reglerna i 3 § har bebyggelsestrukturen 
ingen starkare ställning utan kommer ofta i andra hand jämfört med 
de andra hänsynsrekvisiten. En anledning är, vilket vi har beskrivit 
ovan, att de allmänna avvägningsreglerna i 2 § fått en betoning på 
hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken, MB. En annan an-
ledning är att ordet bebyggelsestruktur inte framgår explicit av lagen. 
Därmed får markhushållning företräde framför strukturella hushåll-
ningsfrågor som inte framstår som lika tydliga och viktiga. Sektori-
ella intressen prioriteras framför strukturer och samband. Det inne-
bär att den sammantagna allmänna lämpligheten inte blir bedömd.  

När en ansökan om planbesked för en detaljplan kommer in till 
kommunen bedöms om planen går att genomföra bland annat med 
hänsyn till hur den bidrar till en välfungerande struktur. Transport-
perspektivet ska då finnas med. Översiktsplanen beskriver vilka om-
råden som är avsedda att byggas ut och hur bostäder, kontor och 
vägar kan placeras i förhållande till varandra på ett lämpligt sätt. Om 
bebyggelsestrukturen i planbeskedsansökan inte passar in i samman-
hanget har kommunen möjlighet att avslå ansökan och ge exploatö-
ren ett negativt planbesked. Men eftersom det i många fall saknas 
tillräckliga incitament att avstå från etableringar som inte är lämpliga 
ur transportsynpunkt menar vi att det finns anledning att förstärka 
och tydliggöra strukturernas betydelse i lagtexten.  

Det ska dock i sammanhanget sägas att trängsel och behovet av 
hållbara transportsätt är större i storstadsregioner och större tätorter 
än på landsbygden. De negativa effekterna av fler parkeringsplatser 
och körda kilometer med egen bil utanför storstadsregionerna är 
inte lika stora, medan de ekonomiska konsekvenserna av att avslå en 
dåligt lokaliserad etablering för en liten kommun är allvarligare än 
där bebyggelsetrycket är stort.  

Samspelet mellan tillgänglighet, bebyggelseutveckling och trans-
porter behöver få större genomslag i planeringen. Det ger förutsätt-
ningar för ökad uppmärksamhet på var ny bebyggelse och samhälls-
funktioner lokaliseras och på ett bättre nyttjande av befintlig infra-

 
19 Prop. 1985/86:1 s. 111–112. 
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struktur. Bebyggelsestrukturen – ett mönster av byggnader och om-
råden däremellan – ska utformas med likvärdig tillgänglighet för 
olika förflyttningssätt. Det innebär att utrymmen och anläggningar 
liksom gång- och cykelvägar och vistelseytor som sammanhänger 
med dessa ska gestaltas så att socialt liv främjas och att transportbe-
hovet kan minska. På det sättet kan en långsiktigt hållbar struktur 
tillkomma som håller nere klimatpåverkande utsläpp och stärker 
livsmiljön.  

Vi bedömer att det därför är viktigt att översiktsplanen görs mer 
strategisk, dels sätter in bebyggelseutvecklingen i ett övergripande 
sammanhang och medverkar till nationella och regionala mål, dels 
tydligare fungerar vägledande för detaljplaneringen och belyser dess 
eventuella konsekvenser på miljö- och klimatområdet. Sambandet 
mellan bebyggelseutveckling och transporteffektivitet behöver såle-
des utvecklas på en övergripande nivå om det ska få effekt på områ-
desnivå. Bebyggelsestrukturen omfattar således den regionala orts-
strukturen, strukturen i tätorter avseende bebyggelse, grönområden 
och infrastruktur samt i det enskilda området samspelet med intillig-
gande områden samt områdets gestaltning. 

Utredningen kan sammanfattningsvis konstatera att allt sedan 
Riokonferensen 1992 och framåt har riksdagen skärpt kraven på håll-
barhet i samhällsutvecklingen, där hållbar utveckling ska vägleda all 
politik de kommande decennierna och Sverige ska driva på genom-
förandet av Agenda 2030.20 Den kommunala självstyrelsen möjliggör 
lokal och regional anpassning utifrån olika behov och förutsättningar, 
och i kommuners och regioners grunduppdrag ingår samhällspla-
nering och regionalt utvecklingsansvar som direkt eller indirekt är 
relaterade till genomförandet av agendans delmål.  

Mot denna bakgrund föreslår vi att ”ändamålsenlig och transport-
effektiv bebyggelse- och samhällsstruktur” införs i lagtexten som ny 
punkt 1 i första stycket. Begreppet avser prövningen av bebyggelsens 
tillgänglighet och förutsättningar för hållbar mobilitet. Med begrep-
pet samhällsstruktur menas den struktur på samhällsnivå som inte 
bara handlar om byggnader utan även om till exempel närhet till sam-
hällsservice, kommersiell service, arbetsplatser och rekreationsytor.  

Begreppet estetiskt tilltalande utformning hänger samman med 
den tidigare politiken för arkitektur, form och design (beslutad av 
riksdagen år 1998) då frågan om estetisk utformning infördes sam-

 
20 Prop. 2019/20:188. 
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tidigt PBL, i väglagen och i lagen om byggande av järnväg. Riksdagen 
har år 2018 beslutat om en ny politik för gestaltad livsmiljö som 
redan har fått stor spridning bland myndigheter och kommuner. 
Målsättningen är ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, 
där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och lång-
siktigt hållbara miljöer. På den strategiska nivån handlar politiken 
om gestaltad livsmiljö om sammanvägningar av motstående intres-
sen med hänsyn till bland annat värdeskapande strukturer som utgår 
från livskvalitet i ett mänskligt perspektiv. Det ingår inte i utred-
ningens uppdrag att utreda bestämmelser om gestaltad livsmiljö. Vi 
har dock identifierat behovet av att se över PBL med avseende på 
den nya politiken.  

I avvaktan på en sådan översyn enligt ambitionerna i proposi-
tionen Politik för en gestaltad livsmiljö21 har vi har valt att behålla den 
äldre formuleringen i paragrafen. Utredningen har övervägt att dela 
upp paragrafens punkt 1 i två punkter, med transporteffektivitet 
samt övriga strukturfrågor i ena punkten och estetik i andra punk-
ten. Utredningen har avstått från att föreslå denna uppdelning på 
grund av behovet av utredning i frågan om gestaltad livsmiljö som vi 
anger ovan. Utredningen har därmed valt att göra ett tillägg avseende 
transporteffektivitet i punkten 1, utan att ändra de delar i punkten 1 
som avser estetik. Regleringen om estetik i paragrafen berörs inte av 
förslaget och får därmed ingen ändrad lydelse. 

8.2.2 Byggnaders lokalisering och tillgänglighet 

Förslag: Utredningen föreslår ett tillägg i 2 kap. 5 § första stycket 
punkten 3 PBL, där skrivningen ”att ordna trafik” kompletteras 
med ”att främja transporteffektivitet”, vilket betonar att lokalise-
ringsöverväganden ska göras vad som beskrivs angående trans-
porteffektivitet i 2 kap. 3 §.  

Syftet är att ny bebyggelse ska vara tillgänglig för flera olika 
trafikslag och hänsyn ska tas till möjligheterna att främja trans-
porteffektivitet vid lokalisering av bostäder och verksamhets-
lokaler. 

 
21 Prop. 2017/18:110 s. 10. 

Kommenterad [MS5]:  
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Gällande rätt 

2 kap. 5 § PBL handlar om lokalisering av bebyggelse och byggnads-
verk. Den är tillämplig vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked.  

I paragrafens första stycke 3 anges att vid planläggning och i ären-
den om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnads-
verk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfalls-
hantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 

Utgångspunkten vid tillämpningen av paragrafen är att den mark 
som avses bli använd för bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar 
för att kraven ska kunna uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte 
behöva vidtas. Kravet inrymmer i stor utsträckning ekonomiska över-
väganden. Kommunerna har enligt olika lagar ett betydande service-
ansvar gentemot sina medborgare. När man bedömer om ett område 
är lämpat för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna 
exempelvis trafik samt vattenförsörjning och avlopp handlar det i 
huvudsak om att beräkna investerings- och driftskostnaderna för 
anläggningar. När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna 
olika former av samhällsservice, handlar det oftast om kommunal-
ekonomiska överväganden.22 Som framgår av paragrafen ingår trafik, 
vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och elektronisk kommu-
nikation i termen samhällsservice. Med samhällsservice i övrigt 
menas exempelvis skolor, förskolor och äldreomsorg.23 

Beträffande möjligheterna att ordna trafik handlar det ofta om 
möjligheterna att ordna framkomlighet och trafiksäkerhet.24 Det kan 
handla om åtgärder på grund av ökad trafik, byggande, ombyggnad 
eller breddning av vägar, behov av utfarter, anslutning till kollektiv-
trafik, borttagande av olika typer av hinder för väg och gata, över-
gångsställen, cirkulationsplatser med mera.  

 
22 Prop. 1985/86:1 s. 472–473. 
23 Prop. 1985/86:1 s. 270. 
24 Se exempelvis mark- och miljööverdomstolens praxis i MÖD 2017:15, MÖD:s dom den 
25 maj 2016, P 4534–15, MÖD:s dom den 10 december 2018, P 7498-17, MÖD:s dom den 
17 oktober 2017 i mål nr P 2285-17 och MÖD:s dom den 2 oktober 2018 i mål nr P 10835-17. 
I MÖD 2017:15 var det fråga om detaljplan med syfte att möjliggöra utbyggnad av ett 20-tal 
enbostadshus i närheten av större tätort. Då det inte av underlaget till planen framgick hur 
utfarten från det nya området till en större länsväg, särskilt anslutningen till kollektivtrafik, 
kunde lösas på ett trafiksäkert sätt upphävdes planen. 
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Överväganden och förslag  

Paragrafen handlar bland annat om att beräkna investerings- och 
driftskostnaderna för de anläggningar som krävs.25 Om beräkning-
arna visar att kostnaderna blir höga bör inte området användas för 
bebyggelse. 

Vi menar att lokaliseringsbeslut och efterföljande utformning av 
ett bebyggelseområde behöver ha större fokus på ett genomtänkt 
förhållningssätt till transporteffektivitet, vilket innebär att nya be-
byggelseområden förläggs tillgängligt i förhållande till viktiga sam-
hällsfunktioner, att nyttja befintlig infrastruktur effektivt och att 
olika trafikslag blir mer likvärdigt tillgängliga. Sannolikheten att 
använda bil minskar med god tillgång till kollektivtrafik, högre täthet 
i bebyggelsen, närhet till centrum, ökat antal arbetsplatser och ett 
gott utbud av service i nära anslutning till bostaden.26  

Det räcker således inte bara att området tillkommer på en lämplig 
plats på ur transportsynpunkt utan potentialen hos platsen ska också 
komma till uttryck. Närhet till hållplatser och olika former av mobi-
litet ska vara ett lika viktigt perspektiv i planeringen som hänsyn till 
bilens utrymmen. Minskar antalet bilresor per person minskar också 
behovet av ytor för uppställning (parkering) av fordon, vilket bidrar 
till såväl bättre markhushållning, minskade utsläpp och en god 
trafikmiljö med mindre trängsel. 

Genom att tillföra ”att främja transporteffektivitet” i bestämmel-
sen betonas tillgänglighet som mål och förflyttning som medel.  

8.2.3 Byggnaders placering och nåbarhet 

Förslag: Utredningen förslår att hänsynsregeln i 2 kap. 6 § första 
stycket punkten 6 får tillägget ”behovet av en transporteffektiv” 
trafikförsörjning.  

Hållbarhetsperspektivet bör finnas med även när frågor om 
byggnaders placering och utformning i förhållande till trafik be-
handlas. Det innebär att utformningen ska uppfylla de krav som 
ställs på inte bara vilka trafikslag som avses utan också på att till-

 
25 Prop. 1985/86:1 s. 473. 
26 Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet, 2018, IVL Svenska 
Miljöinstitutet. s. 12–13. 

Kommenterad [MS6]: Enligt 9 kap. 30 och 31 §§ ska 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som 
åtgärden avser åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 
kap. 6 § första stycket 1.  
Hur ska BN kunna ge/neka bygglov mot bakgrund av 
tillägget? 
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gängligheten till dem görs med prioritet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. 

Gällande rätt 

2 kap. 6 § PBL anger de närmare kraven på närmare placering och 
utformning av bebyggelse och byggnadsverk. Paragrafen är tillämp-
lig vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov. 

Enligt paragrafens första stycke, punkten 6, ska, vid planläggning, i 
ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov, bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till trafik-
försörjning och behovet av en god trafikmiljö. I kravet avseende 
trafikförsörjning och trafikmiljö inbegrips såväl kollektivtrafikens som 
bil-, gång- och cykeltrafikens behov.27 I främst biltrafikens behov ingår 
väl utformade och lokaliserade parkeringsutrymmen och varuleve-
ransförhållanden. I förarbetena nämns särskilt kollektivtrafiken. Det 
anges att kommunerna ska göra en sammanvägd helhetsbedömning så 
att skilda trafikantgruppers behov beaktas. Det ligger då i sakens natur 
att kollektivtrafiken ges goda förutsättningar. Lokaliseringen och 
utformningen av bostadsservice och arbetsplatsområden påverkar i 
hög grad kostnaderna för kollektivtrafiken.28 

Överväganden och förslag 

När ett markområde ansetts lämpligt för bebyggelse blir frågan om 
områdets närmare utformning aktuell. Enligt 6 § ska hänsyn tas till 
bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
och intresset av en god helhetsverkan. Även skydd mot olyckor och 
behovet av hushållning med energi samt möjligheterna att hantera 
avfall ska beaktas vid prövningen. Av sjätte punkten framgår att 
hänsyn också ska tas till trafikförsörjning och behovet av en god 
trafikmiljö. Enligt förarbetena gäller det hela trafiknätets utform-
ning, vilket innebär att även cykel- och gångtrafik ska inkluderas.29 

 
27 MÖD:s dom den 25 maj 2016 i målnummer P 4534-15. 
28 Prop. 1985/86:1 s. 119. 
29 Prop. 1985/86:1 s. 477. 
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En lämplighetsbedömning ska göras både när något enstaka 
byggnadsverk ska uppföras i ett obebyggt område och när befintliga 
miljöer ska förtätas.30 En lagändring gjordes i samband med att de så 
kallade Attefallsreglerna om bygglovsbefriade åtgärder infördes i 
9 kap. 4 a–c § PBL. Ändringen innebar att de krav på utformning och 
placering som gäller vid planläggning och ärenden om bygglov nu 
även gäller för byggnader som inte kräver lov. Alltså behöver fastig-
hetsägare på eget initiativ beakta reglerna om mobilitet och trafik-
miljö när de vidtar åtgärder som är befriade från krav på bygglov.31 

Mobilitetsfrågorna blir således aktuella både på planlagd mark 
och på icke planlagd mark utanför tätorterna. De ska vägas in både 
när det gäller bygglovspliktiga byggnader och sådana byggnader som 
inte kräver lov. Enligt propositionen Nya åtgärder som kan göras utan 
krav på bygglov32 påverkas kostnaderna för kollektivtrafiken i hög 
grad av hur bostäder och arbetsplatser placeras. 

Det är kombinationen av olika åtgärder för mobilitet, inte någon 
särskild åtgärd, som har möjlighet att hålla nere antalet bilresor per 
person – det vill säga både omkringliggande infrastruktur och åtgär-
der på fastighetsnivå. För att invånarna ska kunna klara av sitt vardags-
pussel behöver de ha tillgång till flera olika trafikslag, och planlägg-
ningen kan ge förutsättningar för att lösa de boendes förflyttnings-
behov genom närhet till kollektivtrafik, utrymme för gångtrafik och 
cykling, utrymme för bilpool och mobilitetstjänster samt fler cykel-
parkeringar.33 I framtiden kan man tänka sig att kommunernas 
ansvar för kollektivtrafik kommer att se annorlunda ut, där kollek-
tivtrafiken är mer småskalig och består av mindre enheter av miljö-
vänliga fordon där reseunderlaget inte är stort.  

Avståndet från bostaden till uppställningsplats för bil för eget 
bruk är en viktig faktor som påverkar användningen av densamma. 
Närhet till andra mobilitetsåtgärder som angöring, bil- och cykel-
pooler med mera är väsentlig vid val av färdmedel, liksom gång-
avstånd till hållplatser samt gång- och cykelvägars bekvämlighet, 
trygghet och gestaltning. För godstransporter behövs därtill avlast-
ningsplatser som är lättillgängliga och som kan förses med möj-
ligheter att avhämta varorna vid annan tidpunkt än då dessa levereras. 

 
30 Prop. 2009/10:170, Del 1, s. 415–416. 
31 Prop. 2013/14:127 s. 74. 
32 Prop. 2013/14:127 s. 119 
33 Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet (2018). IVL Svenska 
Miljöinstitutet, s. 69. 
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Vi menar att det är väsentligt att aspekten om transporteffek-
tivitet finns med även i 6 § om byggnaders placering och utformning, 
på samma sätt som i 3 och 5 §§. Genom att placera tillkommande 
bostäder och verksamheter så att hög tillgänglighet uppnås främjas 
resurseffektiva trafik- och fordonsslag. Vid planering och bygglovs-
givning ska därför hänsyn tas till möjligheterna att ordna transport-
effektiv trafikförsörjning. Med det avses att förutsättningarna för ett 
varierat utbud av trafikslag ska utformas så att likvärdiga möjligheter 
att nyttja dem tillgodoses.  

8.2.4 Krav på planläggning vid sammanhållen bebyggelse 

Förslag: Utredningen föreslår att 2 kap. 7 § punkten 1 får ett 
tillägg genom ”och mobilitetsåtgärder”. 

Vid sammanhållen bebyggelse är krav på markhushållning 
stort. Bestämmelsen fokuserar på att allmänna platser får tillräck-
ligt utrymme. Det gäller bestämmelser kring gator, vägar, torg, 
parker och andra utrymmen för lek och utevistelse samt utrym-
men att lokalisera service i 7 §.  

Gällande rätt 

2 kap. 7 § PBL anger att hänsyn ska tas till behovet av att det inom 
eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse 
ska finnas gator och vägar, torg, parker och andra grönområden, 
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och möjlig-
heter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
Paragrafen är tillämplig vid planläggning. I gator och vägar ingår 
gång- och cykelvägar.34 Beträffande innebörden av samhällsservice, 
se beskrivningen av gällande rätt till 2 kap. 5 § i avsnitt 8.2.2. Beträf-
fande kravet på att anordna en rimlig samhällsservice och kom-
mersiell service anges i förarbetena att det innefattar ett hänsyns-
tagande till behovet av kollektivtrafik.35 

 
34 Prop. 2009/10:170 s. 416. 
35 Prop. 1985/86:1 s. 478. 

Kommenterad [MS7]: Definitionen av mobilitetsåtgärd 
knyter an till det som rör parkering, lastning och lossning, 
vilket regleras i 8 kap 9 §, vilket innebär Krav på 
byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser.  
2 kap. 7 § handlar framför allt om åtgärder för det allmänna, 
mobilitetsåtgärder, som jag läser det, skulle potentiellt 
kunna handla om allmänna utrymmen, men i lika hög grad 
åtgärder inom kvartersmark. Blir inte denna reglering apart 
här då? 
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Överväganden och förslag  

Utredningen bedömer att ändringarna i 2 kap. 5 och 6 §§ paragraferna 
är tillräckliga för att detaljplaneringen ska få ett ökat fokus på om-
rådens lokalisering och utformning i syfte att uppnå transporteffek-
tivitet. Med utredningens förslag angående detaljplanekravet i 4 kap. 
2 § (se nedan) betonas dessutom att transporteffektivitet kräver 
hänsyn som rör såväl området i sig som dess relation till omgivningen, 
vilket i normalfallet behöver prövas i en detaljplaneprocess.  

Med en bestämmelse om utrymmen för mobilitet avses behovet 
att inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen be-
byggelse även kunna omfatta exempelvis uppställningsplatser för 
delade fordon och anläggningar för varutransporter. Tillägget i 7 § 
får främst ses som en följdändring som följer av övriga förslagna 
förändringar i 2 kap. 

8.3 Behov av en nationell strategi 

I avsnitt 5.4 beskriver utredningen allmänt behovet av ändrade be-
stämmelser om allmänna intressen och avvägningsregler i 2 kap. 
PBL, och i avsnitt 8.2 redovisas förslagen närmare. Vi konstaterar i 
skälen för våra förslag att det genom åren har skett många ändringar 
i PBL som rör kapitel 2 och 3. Samtidigt har genomslaget inte alltid 
motsvarat syftet med ändringarna. Enligt vår analys finns det två 
huvudsakliga förklaringar till detta.  

Den ena förklaringen hänger samman med den planeringstradi-
tion som utvecklats ända sedan 1960-talet när bilen växte fram som 
det viktigaste verktyget för mobilitet både av personer och gods. 
Med den flexibilitet som bilen representerar kunde lokalisering av 
såväl bostäder som olika verksamheter ske med mindre hänsyn till 
den befintliga bebyggelsestrukturen. Det underlättade industrialise-
ringen av bostadsbyggandet och rationaliseringen av olika verksam-
heter när stordriftsfördelarna inom respektive verksamhet lättare 
kunde genomföras. Resultatet har blivit dels en mer utspridd bebyg-
gelsestruktur, dels funktionsseparerade områden. Tätorterna bröts 
upp och ersattes av en stadsbygd med bebyggelseenklaver med en-
sidig sammansättning. Med den nya strukturen etablerad blir förhål-
landet det omvända: Bilen övergår från att skapa flexibilitet till att 

Kommenterad [MS8]: Men i övriga anges 
transporteffektivitet, inte mobilitetsåtgärder 
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bli en nödvändighet för att klara arbete, service, fritid och boende. 
Det är enklare att bygga vidare på den strukturen än att ändra den.  

Den andra förklaringen hänger samman med hur avvägnings-
reglerna i 2 kap. PBL, samt 3 och 4 kap. MB är utformade. I prak-
tiken prioriteras allmänna intressen inom avgränsade områden. Det 
gäller särskilt de nationella intressena i MB som innebär att ett kom-
munalt eller regionalt intresse av en sammanhållen bebyggelsestruk-
tur för att minska beroendet av energi och andra resurser får stå 
tillbaka för ett definierat riksintresse.  

Utredningen anser att de ändringar som föreslagits i 2 kap. 3, 5 
och 6 §§ PBL innebär en reell förändring, men vi hävdar samtidigt 
att ett så centralt skifte i synsätt bör utvecklas i mer än lagbestäm-
melser och förarbeten. Vi ser det som viktigt inte minst i dialogen 
mellan stat och kommun om vilka hänsyn som ska gälla vid bedöm-
ning av konflikter mellan olika allmänna intressen. Dialogen är sär-
skilt viktig i samband med översiktsplaneprocessen men ska också 
ske i detaljplanesamråden.  

Ska översiktsplan få den förstärkta och förenklande roll som be-
handlas i propositionen En utvecklad översiktsplanering36 måste 
3 kap. 4 § första stycket och andra stycket 3. få ökad tyngd. Vi menar 
att detta skulle kunna ske genom att regeringen tar fram en nationell 
strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur. 

Utifrån utredningens direktiv finns det inget som hindrar att vi 
lägger fram förslag på ytterligare åtgärder, och en nationell strategi som 
kompletterar och förtydligar de föreslagna lagändringarna är väsentlig 
för att underlätta implementeringen av transporteffektivitet, vilket är 
en central del i Sveriges klimatstrategi (skr. 2017/18:238).  

Det finns också viktiga paralleller att dra till regeringens Strategi 
för levande städer. Regeringen ville med den stärka kommunernas 
förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer 
där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver ut-
vecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling tas till vara – så-
väl miljömässiga och ekonomiska som sociala. I städerna finns möj-
ligheter att klara många klimat- och miljöutmaningar, och arbetet 
för en hållbar stadsutveckling är viktigt för att uppnå miljömålen. 
I strategin för levande städer uttalas mot den bakgrunden att planer-
ingen ”behöver inriktas mot hållbara samhällsstrukturer inklusive 

 
36 Prop. 2019/20:52. 
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transportsystem som underlättar för människor att gå, cykla och 
resa kollektivt”.  

Våra förslag ligger i linje med detta, men kraven på att kommu-
nerna ska tolka och tillämpa de nya bestämmelserna i 2 kap. PBL är 
höga, särskilt för mindre kommuner. Enligt vår mening skulle en 
nationell strategi kunna konkretisera och förtydliga innebörden för 
tätorter av olika storlek och olika regionala förutsättningar inte 
minst mindre tätorter. 

Vår slutsats är att sambandet mellan bebyggelseutveckling och till-
gänglighet måste utvecklas på övergripande nivå om det ska ha effekt 
i den produktionsförberedande planeringen. En skiss till en nationell 
strategi föreslås därför bygga vidare på vår analys av begreppet trans-
porteffektivitet (se avsnitt 5.3) och skulle bland annat kunna utveckla 
hur 

– en ortsstruktur med flera kärnor kan främjas inom en arbets-
marknadsregion genom att stärka och komplettera befintliga 
noder med hög tillgänglighet, 

– befintliga kollektivtrafikstråk kan nyttjas vid nyexploateringar 
och kollektivtrafiken stärkas i stråken,  

– nya större exploateringar kan inordnas i den överordnade trans-
portinfrastrukturen och kollektivtransportsystemet, 

– mindre exploateringar kan göras genom förtätning och omvand-
ling av underutnyttjade områden i den befintliga bebyggelse-
strukturen och därmed öka hållbarheten i hela bebyggelsestruk-
turen, 

– den närmare utformningen av olika bostadsområden kan främja 
en hållbar mobilitet vid exploateringar av olika storlek och i olika 
sammanhang. 

Vi anser att en nationell strategi korresponderar med vårt samlade 
uppdrag att åstadkomma en normförändring i samhället och strate-
gin skulle därtill underlätta kommunernas arbete att utveckla bebyg-
gelsestrukturen hållbart i enlighet med nya synsätt och utmaningar 
som successivt kommer till uttryck genom lagar och förordningar. 
En nationell strategi ger förutsättningar för kommunernas över-
siktsplanering. Det skulle göra kraven på kommunerna mer entydiga 
i översiktsplanearbetet och ligga i linje med formuleringen i 3 kap. 
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5 § första stycket 2 PBL: ”samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer …”.  

Vi vill också understryka att staten i dialogen med kommunerna 
måste uppträda konsistent även i förhållande till frågor som rör be-
byggelseutveckling, där avvägningen om påtaglig skada måste ske mot 
bakgrund av det breda hushållningsbegrepp som vi menar är nöd-
vändigt ur miljö- och klimatsynpunkt. I en nationell strategi kan också 
ingå frågor som i dag inte är reglerade i lag men där riksdagen fattat 
inriktningsbeslut. Det gäller exempelvis prop. 2017/18:110 Politik för 
en gestaltad livsmiljö, som berör bebyggelseutvecklingen på både stra-
tegisk och produktionsförberedande nivå. Prop. 2019/20:52 En ut-
vecklad översiktsplanering berör frågan om nationella mål och stra-
tegier: 

”Översiktsplaneutredningen37 har uttalat sitt stöd för /bostads/-
kommitténs förslag och uttryckt att det är lämpligt att staten klargör 
sina prioriteringar på nationell nivå, framför allt eftersom en natio-
nell strategi för fysisk planering enligt utredningen kan leda till en 
bättre målstyrning inom staten.”  

Regeringen uttalar emellertid i propositionen att ”i nuläget är det 
inte lämpligt att knyta redovisningen av översiktsplanens konse-
kvenser till en nationell strategi för fysisk planering.”38 

Utifrån vår utrednings tilläggsdirektiv är emellertid våra förslag 
inte kopplade till översiktsplanen. Våra förslag riktar sig i lika hög 
grad till tillämpningen inför beslut om planbesked, vid detaljplane-
ring och prövning av lov, och de kan på så sätt vägleda exploaterings-
företag av olika storlek och i olika sammanhang. Motivskrivningar i 
anslutning till ändrade bestämmelser kan inte bli tillräckligt nyanse-
rade för att möta olika planeringsförutsättningar i olika delar av lan-
det, i tätorter och utanför dessa. Den nationella strategin har därmed 
sin främsta roll i att bryta en seglivad praxis för att successivt höja 
kunskapsnivån kring transporteffektivitet och rumslig struktur på 
olika nivåer. 

 
37 SOU 2018:46 del 1 s. 225. 
38 Prop. 2019/20:52 s. 92. 
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8.4 Överväganden och förslag angående 4 kap. PBL 

Enligt direktiven är det viktigt att kommunerna har möjlighet att 
säkerställa genomförandet av hållbara mobilitetsåtgärder. Det kan 
ske genom bestämmelser i detaljplanen, men också i avtal mellan 
kommun och byggherre. De bestämmelser som är nödvändiga för 
att uppnå planens syfte ska alltid finnas med i detaljplanen, och 
bestämmelser som säkerställer mobilitetsåtgärder kan läggas till om 
kommunen finner det lämpligt. Gemensamt för alla bestämmelser i 
en detaljplan är att de ska vara tydliga och ha lagstöd i 4 kap. PBL.  

För att säkerställa att mobilitetsåtgärder anläggs och erbjuds lång-
siktigt kan de i dag regleras i detaljplanen genom markreservat för 
gemensamma anläggningar eller genom bestämmelser om fastighets-
indelning som tvingar exploatören att utföra en enskild eller gemen-
sam anläggning på en viss plats. Det är ett skarpt sätt för kommunen 
att styra mot ett bredare och likvärdigare utbud av åtgärder för mobi-
litet. En risk med en sådan reglering är att den inte blir tillräckligt 
flexibel utan riskerar att åldras. Bestämmelser kring mobilitet och 
transporteffektivitet bör därför utformas teknikneutralt. 

Anläggningarna kan också regleras vid lovgivningen. Det kan 
jämföras med dagens krav i samband med bygglov att en fastighet 
vid nybyggnation ska ha tillgång till ett visst antal parkeringsplatser. 
Det kan finnas fördelar med att precisera kraven i bygglovet med 
tanke på att utvecklingen inom mobilitetsområdet går fort. En bygg-
herre kan på det sättet välja att antingen lösa mobilitetskravet själv – 
på egen fastighet, på någon annans fastighet genom servitut – eller 
tillsammans med andra fastighetsägare genom gemensamhetsanlägg-
ning. Marknaden har därmed möjlighet att anpassa lösningen efter 
förutsättningarna i det enskilda projektet. Behovet av en tidig regle-
ring i en detaljplan får mot denna bakgrund bedömas av kommunen 
i det enskilda fallet. 

En gemensamhetsanläggning, GA, inrättas normalt efter över-
enskommelse mellan de deltagande fastigheternas ägare. En sådan 
överenskommelse kan knytas till en ansökan vid Lantmäteriet om 
att inrätta GA, och där preciseras vad parterna är överens om i fråga 
om anläggningens funktion och placering. En sådan överenskom-
melse är bindande för både innevarande och framtida ägare av fastig-
heten; den gäller alltså även om fastigheten säljs och är på det sättet 
en garanti för långsiktighet.  

367



Utredningens överväganden och förslag SOU 2021:23 

168 

För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas krävs att 
vissa villkor i anläggningslagen (1973:1149) är uppfyllda. Flertalet av 
dessa villkor är dispositiva och kan avtalas bort. Andra måste vara 
uppfyllda i varje enskilt fall. Ett grundläggande krav är att gemen-
samhetsanläggning bara får inrättas för anläggningar som tillgodoser 
ändamål som är av stadigvarande betydelse för de deltagande fastig-
heterna, och som är av stadigvarande betydelse ska bedömas utifrån 
fastigheters behov vid inrättandet. Det innebär att det som ryms i 
begreppet förändras över tid i takt med samhällsutvecklingen. Har 
åtgärden stöd i detaljplanen underlättas dock prövningen.  

Genom en gemensamhetsanläggning regleras utförande och drift 
av en teknisk anläggning. Hur den ska förvaltas regleras i en särskild 
lag – lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Vissa åtgärder 
för mobilitet kräver dock för att sin funktion att en tjänst etableras. 
Vi återkommer till detta i avsnitt 8.6.  

Nedan följer överväganden och förslag om hur detaljplanen kan 
användas som styrinstrument för hållbara mobilitetsåtgärder. 

8.4.1 Detaljplanekravet  

Förslag: Utredningen föreslår ett tillägg i PBL 4 kap. 2 § första 
stycket punkten 1, så att stycket lyder ”till behovet av samord-
ning, transporteffektivitet eller till förhållandena i övrigt”. Med 
tillägget betonas detaljplanens grundläggande uppgift att pröva 
ny bebyggelse i sitt sammanhang, stärka samordningen och 
beakta förhållandena i övrigt. 

Kravet att uppnå transporteffektivitet i 2 kap. ökar behovet av 
samordning med transportsystemets planering och med trafik-
försörjningen i angränsande bebyggelseområden. 

Gällande rätt 

4 kap. 2 § PBL innehåller bestämmelser om det så kallade detalj-
planekravet. Enligt första stycket punkten 1 ska kommunen med en 
detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyg-
gelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning 
för en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnads-

Kommenterad [MS9]: ”till behovet av 
transporteffektivitet” – är transporteffektivitet i sig självt ett 
behov? Kan transporteffektiviteten i sig föranleda behov av 
detaljplan? Jag läser paragrafen som ett sätt att klargöra vad 
som utgör behov, transporteffektivitet är mer en 
förutsättning för att åstadkomma en god planering. Det är 
något som är ologiskt med att föra in transporteffektivitet i 
denna paragraf. 
 
Samordning är inte heller en åtgärd men kan bli en följd av 
åtgärder. Transporteffektivitet ska enligt förslaget i övrigt 
alltid utgöra en grundläggande förutsättning vid planering av 
mark och vatten, jag har därför svårt att förstå hur den 
plötsligt kan dyka upp som ett enskilt behov? 
 
Paragrafen tar sikte på åtgärder kopplat till mark och vatten 
– på vilket sätt är transporteffektivitet en åtgärd?  
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verk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfatt-
ning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller 
till förhållandena i övrigt. 

Med kriteriet ”inverkan på omgivningen” avses både den inverkan 
på miljön och den inverkan på omgivningen i övrigt som uppstår på 
grund av bebyggelsen. Exempel på sådan inverkan är om bebyggel-
sen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull samt 
om den planerade användningen ger upphov till buller eller genererar 
mycket trafik. Om bebyggelsen kan antas medföra betydande miljö-
påverkan krävs det detaljplan.39 

Överväganden och förslag  

Detaljplanekravet formulerades i den äldre plan- och bygglagen, 
ÄPBL. Enligt förarbetena skulle detaljplan användas när omfattningen 
och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till det aktuella 
området krävde det, det vill säga när behovet fanns att sätta in den nya 
bebyggelsen i ett större sammanhang och vidare när bebyggelsetrycket 
var stort och där förekomsten av motstridiga markanvändnings-
intressen förelåg. Detaljplaneringen har sedan dess varit föremål för ett 
flertal reformer. 

Detaljplanekravet ändrades senast i propositionen En enklare 
planprocess40 och Plangenomförandeutredningen41 föreslog i sitt 
betänkande ändringar när det gäller vilka situationer som alltid ska 
regleras med detaljplan enligt bestämmelserna i PBL. Regeringen 
delade utredningens uppfattning att kravet på detaljplan bör be-
gränsas till att endast omfatta sådana åtgärder som kräver bygglov 
och som innebär betydande miljöpåverkan eller som avser eller be-
rörs av Sevesodirektivet42 om att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor.  

Därutöver bör kommunen enligt propositionen En enklare plan-
process43 ha möjlighet att ställa krav på detaljplan i samma omfattning 
som i dag. Samtidigt ändrades förfarandet vid antagande, ändring 
och upphävande av en detaljplan på så sätt att förfarandet i normal-

 
39 Prop. 2017/18:167 s. 21. 
40 Prop. 2013/14:126. 
41 SOU 2012:91. Ett effektivare plangenomförande. Betänkande av Plangenomförandeutredningen. 
42 Sevesolagstiftningen omfattar lag (1999:381). 
43 Prop. 2013/14:126 s. 64. 
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fallet motsvarar det tidigare enkla planförfarandet. Ett utökat plan-
förfarande ska dock gälla om detaljplanen inte är förenlig med en 
aktuell översiktsplan eller kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan. 

Som framgår av utredningens analys av allmänna intressen och 
avvägningar mellan dessa så har bebyggelsestrukturens betydelse för 
hållbar utveckling inte tillräckligt stöd i dagens bestämmelser i 
2 kap. PBL. Med föreslagna ändringar i andra kapitlet är det viktigt 
att prövningen av lokaliseringen sker med stöd av detaljplan om 
transporteffektivitet ska få tillräckligt genomslag. Det ligger också i 
linje med de förändringar av översiktsplanens roll som lyfts i 
prop. 2019/20:52, bland annat att en aktuell översiktsplan kan för-
enkla detaljplaneförfarandet. 

I många sammanhang har lyfts att detaljplaneprocessen är ett 
problem. Utredningen delar inte denna uppfattning. Tvärtom är 
detaljplaneringen till för att lösa problem som kan uppstå och vara 
kostsamma, innan stora och långsiktiga investeringar görs.  

Utredningen vill därför betona att tillskott av bostäder och loka-
ler i tätorter och i annan sammanhållen bebyggelse som ska uppnå 
hållbarhetskraven, bör lokaliseras och utformas med stöd av detalj-
plan. Det förstärks genom tillägget av transporteffektivitet i första 
stycket punkt 1. Tillägget betonar att kommunerna behöver tillämpa 
en helhetssyn eftersom ny sammanhållen bebyggelse ska lokaliseras 
och utformas i samspel med den byggda miljön i övrigt. Tillägget 
innebär inte ett utökat krav på processen i de fall en översiktsplan 
ger tillräcklig vägledning. 

8.4.2 Markreservat för mobilitetanläggningar 

Förslag: Utredningen föreslår en ändring i 4 kap. 6 § PBL som 
ger bättre möjlighet än i dag för kommuner att reservera mark för 
verksamhet med energieffektiva gods- och persontransporter i 
form av ”anläggningar för leveranser”. 

På sikt kommer det med all sannolikhet finnas ett allmänt be-
hov av mark för lokala transportnoder och platser för varu-
leveranser med högre grad av service. För att kommuner ska ha 
möjlighet att kunna anlägga sådana noder som nav för bland annat 

Kommenterad [MS10]: Ryms inte sådana anläggningar 
för leveranser i dag? 
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hållbara färdmedel i framtiden bör mark kunna reserveras i sam-
band med planläggningen. 

Gällande rätt 

4 kap. 6 § PBL föreskriver att kommunen i en detaljplan får be-
stämma markreservat för sådana trafik- och väganläggningar, energi-
anläggningar, anordningar för elektroniska kommunikationsnät och 
ledningar som behövs för allmänna ändamål.  

Överväganden och förslag  

Med stöd av denna bestämmelse får kommunen bestämma mark-
reservat som gäller trafik-, väg- och energianläggningar som behövs 
för allmänna ändamål. Det handlar således om att reservera områden 
för en annan part än markägaren, till exempel kommunen eller andra 
fastighetsägare genom en GA.  

I flera kommuner har det tagits initiativ till lokala transportnoder 
och lokaler för varuleveranser och uppställning av delningsfordon. 
Syftet har varit både minskande koldioxidutsläpp och att skapa mer 
utrymme åt stadsliv, grönska, fotgängare och cyklister. Kommuner-
na ansvarar i dag för återvinningsstationer där invånarna kan lämna 
förpackningar, glas, tidningar och avlagda kläder.  

Vi föreslår därför att möjligheterna för kommuner att kunna re-
servera mark för anläggningar genom 4 kap. 6 § utvidgas till att även 
avse anläggningar för leverans. Tillgång till mark kan behövas för 
omlastning eller hubbar, för delningsfordon som betjänar ett större 
område. Ett rekvisit i 6 § är att det ska finnas ett behov av det för 
allmänna ändamål. Trafik- och väganläggningar finns redan i bestäm-
melsen, med tillägget anläggningar för leverans tydliggörs att mark-
reservat för framtida mobilitet kan inkluderas.    

Kommenterad [MS11]: Hur har detta reglerats då? 
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8.4.3 Planbestämmelser för utrymmen, 
anläggningar och tjänster för mobilitet 

Förslag: Utredningen föreslår att ett tillägg införs i 4 kap. 13 § 
PBL som ger stöd att utforma planbestämmelser om att vissa rele-
vanta mobilitetsåtgärder ska finnas på eller i närheten av en tomt.  

Tillägget innebär att det blir tydligare vad som kan regleras 
med stöd av 2 kap. PBL och att åtgärderna kan följas upp i bygg-
lovet. Genom ändringen breddas mobilitetsnormen och möjlig-
heterna att etablera tjänster blir tydligare. 

Gällande rätt 

4 kap. 13 § PBL ger kommunen möjlighet att i en detaljplan bestäm-
ma krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och 
lossning som behövs med hänsyn till bestämmelserna om obebyggda 
tomter i 8 kap. 9 § första stycket punkten 4 PBL. Enligt 8 kap. 9 § 
första stycket punkten 4 PBL ska en obebyggd tomt ordnas så att 
det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. 

Användningen av så kallade parkeringsköp har behandlats i för-
arbetena. Där anges bland annat följande. Parkeringsfrågorna är av 
sådant slag att de måste bedömas i ett sammanhang för större om-
råden, samtidigt som detaljplaneområdena kan vara små. När kollek-
tiva lösningar väljs, vare sig det sker i form av gemensamhetsan-
läggningar eller av kommunen drivna anläggningar, torde det ofta bli 
så att själva anläggningen regleras i en detaljplan samtidigt som den 
betjänar fastigheter inom flera andra detaljplaneområden. Det kan 
bli fråga om ett helt nätverk av inbördes beroende detaljplaneom-
råden. Det krävs en områdesplanering som i stor utsträckning bör 
kunna leda till bindande och därmed besvärsavskärande ställnings-
taganden i detaljplan. Följden kan annars bli att förutsättningarna 
för den översiktliga parkeringsplanering, som ändå alltid måste 
bedrivas, kan brista i samband med prövningen av ansökan om bygg-
lov.44 Parkeringsköp innebär att fastighetsägaren, för att uppfylla sin 
skyldighet att anordna parkeringsutrymme, ingår ett avtal med kom-
munen som civilrättslig part om parkeringsköp, varefter byggnads-

 
44 Prop. 1990/91:146 s. 37. 

372



SOU 2021:23 Utredningens överväganden och förslag 

173 

nämnden som företrädare för kommunen som myndighet i samband 
med ansökan om bygglov prövar om fastighetsägaren därmed ska 
anses ha uppfyllt de krav som man har anledning att ställa.45 

Beträffande lokala trafikföreskrifter, om specificeringar behövs 
gällande ett förbud eller tillåtelse, får det enligt 10 kap. 2 § trafik-
förordningen (1998:1276) endast avse en viss trafikantgrupp, ett 
visst fordonsslag eller fordon med last av en viss beskaffenhet.  

Överväganden och förslag 

I 4 kap. 13 § PBL anges att kommunen i detaljplan får bestämma de 
krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning 
som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4. Det anges även 
att kommunen får ange krav avseende placeringen och utformningen 
av parkeringsplatser och att viss mark eller vissa byggnader inte får 
användas för parkering. I 8 kap. 9 § punkten 4 PBL anges att en 
fastighetsägare ska tillse att det på eller i närheten av fastigheten finns 
lämpligt utrymme för parkering i skälig utsträckning.  

Planbestämmelser ger möjlighet att närmare styra ett planområdes 
användning och utformning. Många kommuner arbetar som nämnts 
med flexibla parkeringstal och ställer i detaljplan och genomföran-
deavtal krav på fastighetsägaren att ordna med mobilitetslösningar 
vilket kan minska kravet på att ordna parkering. Fastighetsägaren visar 
i bygglovsskedet upp hur denne har ordnat detta. Utredningen be-
dömer att det i flera kommuner och bland olika fastighetsägare råder 
viss osäkerhet om och hur mobilitetsåtgärder kan regleras genom 
planbestämmelser i detaljplaner. Exempel på mobilitetsåtgärder som 
redan kan regleras i detaljplanen är plats inom kvartersmark för 
delningsfordon (cykel och bil med laddmöjlighet), cykelparkeringar 
och begränsning av yta för parkering av bil för eget bruk.  

Under utredningsarbetet inför betänkandet Bebyggelse- och trans-
portplanering för hållbarstadsutveckling46 konstaterade utredningen 
att effekten av att kombinera fysiska åtgärder med icke-fysiska och 
beteendepåverkande åtgärder är så mycket större än att genomföra 
åtgärder inom respektive kategori var för sig. Boverket47 har betonat 

 
45 Prop. 1990/91:146 s. 30 ff. 
46 SOU 2019:17. 
47 Boverket (2018). Parkering som verktyg. www.boverket.se/sv/PBL. 
kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/parkering_hallbarhet/verktyg/. 

Kommenterad [MS12]: Finns möjlighet att reglera detta 
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att det är vid utformningen av detaljplanen som kommunen har möj-
lighet att reglera och skapa förutsättningar framför allt för både fysi-
ska och icke-fysiska mobilitetsåtgärder. Boverket har därför också 
betonat vikten av tidig och kontinuerlig dialog under hela planpro-
cessen mellan kommunens berörda förvaltningar och byggherren för 
att förutsättningarna för mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster 
ska bli så goda som möjligt. 

I de kontakter vi har haft med kommuner inom ramen för utred-
ningen har det framkommit att man inte använder planbestämmelser 
om mobilitetsåtgärder i detaljplanen trots att den möjligheten till 
viss del redan finns. Kommunerna reglerar i stället fysiska åtgärder i 
form av exempelvis utrymmen för cykel- och bilpooler genom ex-
ploateringsavtal48. Förfarandet kan delvis förklaras genom att det 
blivit en vana som successivt utvecklats till praxis. Det är vidare ett 
uttryck för den konstruktiva samverkan mellan byggherre och kom-
mun som kännetecknar flertalet avtalsförhandlingar där också ut-
rymmet för kreativitet är stor.  

Exploateringsavtalen är givetvis, som alla ingångna avtal, bindan-
de men uppföljningen brister inte så sällan och vid avtalsbrott från 
endera parten är det få tvister som går vidare och löses i domstol. 
Risken blir att mobilitetsåtgärderna inte kommer på plats eller i varje 
fall inte erbjuds långsiktigt. Planbestämmelser kan inte ersätta avtal 
men de kan förstärka och tydliggöra kommunens rätt att styra mark-
användningen mot mer hållbara alternativ.  

4 kap. 13 § PBL är en bestämmelse som i dag handlar om att kom-
munen i en detaljplan får ställa krav på utrymme för parkering och 
även på parkeringarnas utformning och placering. Vi menar att det 
finns goda skäl att bredda det kravet till att avse hållbara mobilitets-
åtgärder där uppställning av och angöring med fordon anpassas till 
den aktuella lösningen och situationen och där en viss tjänst måste 
finnas för att åtgärden ska kunna nyttjas. I vilken omfattning som 
utrymme för parkering ska krävas bestäms med utgångspunkt i 
första hand i sådana allmänna riktlinjer för parkering och grunder 
för beräkning av parkeringsbehov som kommunen har antagit, even-
tuellt i översiktsplan (jfr prop. 1985/86:1 s. 519). Parkeringsbestäm-

 
48 Tillgänglighet till hållbara transporter och som minskar användning av egen bil, Boverket 
(2018). Parkering som verktyg.  
www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/parkering_hallbarhet/verktyg/. 
 

374



SOU 2021:23 Utredningens överväganden och förslag 

175 

melserna är teknikneutrala och inte begränsade till enbart parkering 
för bilar. Termen parkering har dock i tillämpningen blivit synonymt 
med bilparkering. Utvecklingen och tillgången till mobilitetstjänster 
behöver ske i snabbare takt än i dag, av klimatskäl, men också för att 
det i denna omställning annars finns risk för moment 22-situationer; 
det är svårt för användare att efterfråga en hållbar mobilitetslösning 
innan den är tillgänglig och vice versa. Erfarenheterna visar att möj-
ligheter som inte finns när ett område är färdigställt inte får samma 
efterfrågan när de väl är på plats. Människor har etablerat beteenden 
och resmönster som är svåra att ändra i efterhand. 

För att stärka planeringen och genomförande av utrymmen för 
delade transporter föreslår vi ett tillägg i paragrafen som anger att 
kommunen får bestämma om mobilitetsåtgärder i detaljplan. Dessa 
omfattar utrymme och anläggning för parkering eller stannande för 
persontransporter, eller distribution, leverans eller tillfällig förvaring av 
varor. 

Våra förslag till tillägg i 4 kap. 13 § PBL ger kommunen tydligt 
stöd för att genom planbestämmelser och exploateringsavtal främja 
delade transporter och minska utrymmet för parkering av bilar för 
eget bruk. Förslaget till tillägg i 4 kap. 14 § innebär att kommunen, 
på samma sätt som för trafikanläggningar, kan villkora lov eller start-
besked med att mobilitetsåtgärder säkerställs, i de fall kommunen 
inte ska vara huvudman, vilket utvecklas nedan. 

Driften/funktionen har en nära koppling till utrymmet och mark-
användningen. För att mobilitetsåtgärder (tillskapande av utrymmen 
för delningsfordon, leveranser och förvaring) ska vara värt att planera 
för och bygga måste de kunna nyttjas för sina ändamål. Därför behöver 
de funktioner/tjänster som utrymmena finns till för komma till 
stånd. I 4 kap. 13 § kopplas utrymmena samman med de funktioner 
som ska finnas där. Kommunen ska kunna ta hänsyn till vilka alter-
nativ i form av delade transporter som finns till bilar för eget bruk. 
På så sätt ska kommunen kunna minimera behovet av parkerings-
platser för dessa bilar. Tilläggen i 4 kap. 13 § PBL bör kombineras 
med ett förtydligande att ett exploateringsavtal får omfatta mobi-
litetstjänster. För att främja att funktionerna ska komma till stånd 
får kommunerna möjlighet att genom exploateringsavtal möjliggöra 
etablering av mobilitetstjänster (transporter genom delningsfordon 
samt leveranser och förvaring). Förslaget i det avseendet lämnas i 
6 kap. 40 § PBL nedan. 
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Förslagen innebär att olika alternativ för förflyttning kan över-
vägas, utrymmen preciseras samt placering och utformning prioriteras 
till förmån för miljövänlig mobilitet exempelvis gång och cykel. Det 
bidrar till en successiv normförskjutning från bil för eget bruk mot 
utrymmen för delade transporter och smarta leveransformer. Åtgär-
derna behöver vara flexibla över tid eftersom behoven ändras i takt 
med att samhälls- och teknikutvecklingen går framåt. Hur mobi-
litetsåtgärderna närmare ska utformas får presenteras i planbeskriv-
ningen och i de fall det behövs läggas in som ett villkor i bygglov. 

Mobilitetsåtgärder kan behöva kunna preciseras. Om den före-
slagna förändringen genomförs behöver Boverkets föreskrifter om 
detaljplan (BFS 2020:5) och allmänna råd om redovisning av regle-
ring i detaljplan (BFS 2020:6) revideras så att de nya planbestäm-
melserna finns med.  

8.4.4 Möjligheter att säkerställa viss åtgärd  
genom villkor för bygglov i detaljplanen 

Förslag: Utredningen föreslår att en ny punkt 2 införs i 4 kap. 
14 § PBL, som anger att kommunen i en detaljplan får bestämma 
att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning endast får ges under förutsätt-
ning att ”en mobilitetsåtgärd som kommunen inte ska vara 
huvudman för har säkerställts”. 

Bestämmelsen har likheter med övriga regler i paragrafen 
angående exempelvis energi- eller vattenförsörjning eller avlopp 
som kommunen inte ska vara huvudman för har kommit till stånd 
med den skillnaden att vissa åtgärder inte behöver vara på plats, 
men väl säkerställts, genom exempelvis avtal. 
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Gällande rätt 

4 kap. 14 § PBL handlar om villkor för bygglov eller startbesked. 
Enligt punkten 1 i paragrafen får kommunen i en detaljplan bestäm-
ma att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig 
ändring av markens användning endast ges under förutsättning att 
en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller 
avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till 
stånd. 

Bestämmelsen motsvarar 110 § andra stycket byggnadslagen 
(1947:385), där det föreskrevs att förbud mot nybyggnad kunde 
införas i avvaktan på att vägar, vattenförsörjning och avlopp anord-
nas. Med trafik avses därmed vägar. I övrigt anges inget i förarbetena 
närmare om innebörden av termen trafik i bestämmelsen.49 

Överväganden och förslag  

Paragrafens första punkt handlar om att en viss anläggning för trafik-, 
energi- eller VA som ska ha enskilt huvudmannaskap, har utförts. 
Att villkora att till exempel en väg byggts eller att det ordnas med 
avlopp hänger ihop med att man vill åstadkomma en ordnad utbygg-
nad av samhällen. Det är ett sätt att undvika sanitära olägenheter när 
nya kvarter tas i bruk.  

Uppdraget i direktiven att utreda om det är lämpligt att införa en 
möjlighet att i detaljplanen villkora ett bygglov med att viss åtgärd 
för stärkt transporteffektivitet har vidtagits är befogad eftersom det 
krävs utrymme för att etablera effektiva och hållbara transportlös-
ningar. Det kan handla om att starta en verksamhet med delnings-
fordon eller att bygga en gång- eller cykelväg. Det är kommunen 
som avgör om det finns behov av ett villkor i form av en administra-
tiv planbestämmelse.  

De villkor för bygglov som kan ställas i detaljplaner i dag handlar 
om åtgärder som fastighetsägaren har rådighet över, t.ex. att anlägga 
vägar eller vattenförsörjning och avlopp i egen regi. Enligt 4 kap. 7 § 
PBL kan huvudmannaskapet för allmänna platser vara antingen 
kommunalt eller enskilt. Möjligheten att kräva åtgärder som villkor 
för bygglov gäller i de fall när fastighetsägarna ska ha huvudmanna-
skapet enligt planen, s.k. enskilt huvudmannaskap. Det innebär att 

 
49 Prop. 1985/86:1 s. 589 samt RÅ 1993 ref. 7 och RÅ 1995 ref. 30. 
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exploatören eller fastighetsägarna har ansvaret att anlägga vägar och 
parkeringsplatser och när de står klara förvalta och underhålla dem. 
Avloppsystem kan också vara enskilda. Om en fastighet ligger utan-
för en kommuns verksamhetsområde för allmän va-anläggning be-
höver en fastighetsägare ordna med vatten och avlopp själv efter att 
ha fått tillstånd till en enskild anläggning hos kommunen.  

I planeringsprocessen ska byggherrar kunna visa hur dessa egen-
skaper kan uppnås. Erfarenheterna från olika kommuner är dels att 
mycket kan göras för att uppnå hållbar mobilitet inom nuvarande 
lagbestämmelser – särskilt där efterfrågan (och därmed lönsamheten 
i byggprojekt) är hög och därmed kommunens förhandlingsposition 
är stark, dels att behovet av starkare stöd i lagen är omvittnat från 
kommuner med mindre stark position. 

Utredningen menar emellertid att när det gäller mobilitetsåtgär-
der inom själva fastigheten eller planområdet har fastighetsägaren 
visserligen rådighet över anläggandet men svårigheten ligger i att det 
är väl tidigt i processen att kräva att t.ex. leveransplatser och bil-
pooler står klara redan innan bygglovet behandlats eller startbesked 
ges. Därför finns anledning att göra det möjligt att en åtgärd inte 
nödvändigtvis behöver vara genomförd men säkerställd på annat 
sätt. Det kan exempelvis ske genom att byggherren i avtal förbinder 
sig till att åtgärden kommer att genomföras om detaljplanen antas 
och bygglovhandlingarna innefattar den tänkta åtgärden. Tillägget 
innebär inte att möjligheten att kräva att åtgärden kommit till stånd 
förändras. En fördel med att lägga till ett nytt villkor är att genom-
förandet tryggas på ett konkret sätt eftersom kravet måste uppfyllas 
för att få tillstånd att starta byggnationerna. Ett förtydligande av 
bestämmelsen betonar vidare vikten av att samordnat beakta bebyg-
gelse- och transportstrukturen och dess konsekvenser och att främja 
likvärdig tillgänglighet för hållbara transporter50 i ett tidigt skede.  

Kommunen har långtgående möjligheter att kräva att byggherren 
eller fastighetsägaren ska ta fram det underlag som fordras för att 
utforma detaljplanen.51 Detta underlag kan utformas som ett pro-
gram för fysiska åtgärder, exempelvis transportåtgärder, som sedan 
kan fungera som underlag för krav i detaljplanen. Det kan dessutom 
också ingå i planbeskrivningen. Denna typ av utredningar och gestalt-

 
50 Gång-, cykel- och kollektivtrafik, större andel elfordon och andra fordon med låga utsläpp 
samt effektivare och mer samordnade godstransporter. 
51 12 kap. 9 § PBL. 
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ningsprogram är en del av ett ömsesidigt lärande som kan bidra till en 
normförskjutning vad gäller hållbart resande.  

Vi menar därför att den föreslagna ändringen bör kombineras 
med avtal och andra sätt att arbeta med etablering och långsiktighet.  

8.4.5 Redogörelse i planbeskrivningen 

Förslag: Utredningen föreslår en ny punkt 4 i 4 kap. 33 § första 
stycket som anger att planbeskrivningen ska innehålla en redovis-
ning av ”hur planen uppfyller kraven på transporteffektivitet som 
avses i 2 kap. 3 §”.  

Planbeskrivningen ska redovisa syftet med planen, planerings-
förutsättningar, genomförande och vilka konsekvenser detalj-
planen kan antas medföra. Utredningen ser ett behov av att plan-
beskrivningen även ska innehålla en redovisning av hur planom-
rådet uppfyller kraven på transporteffektivitet och att det är 
lämpligt att redogöra för dessa förutsättningar i planbeskriv-
ningen bland annat för att vara transparent med dessa frågor för 
kommande nyttjare av området och motivera åtgärder i exem-
pelvis exploateringsavtal. 

Gällande rätt 

Paragrafen anger vad en planbeskrivning ska innehålla, uppräknat i 
fem punkter. Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av 

1.  planeringsförutsättningarna, 

2.  planens syfte, 

3.  hur planen är avsedd att genomföras, 

4.  de överväganden som har legat till grund för planens utformning 
med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, 
och 

5.  om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall 
gör det och skälen för avvikelsen. 
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Med planeringsförutsättningarna avses bland annat en sammanfatt-
ning och värdering av sådana separata utredningar rörande fastig-
hets- och bebyggelseförhållanden, vegetations- och grundförhållan-
den, VA-försörjning, trafikförhållanden med mera som har legat till 
grund för planarbetet.52 

Överväganden och förslag 

Planbeskrivningen ska innehållen en redovisning av detaljplanens 
innebörd och sammanhang enligt 4 kap. 33 §. Den ska innehålla det 
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planens utformning 
och konsekvenser samt de hänsyn som beaktats. I betänkandet 
Bebyggelse- och transportplanering för hållbar utveckling53 betonades att 
en redovisning av bebyggelse- och transportstrukturen bör vara en del 
av planbeskrivningen och redovisa områdets närmare utformning och 
konsekvenser när det gäller människors mobilitet och hur varor 
transporteras. I betänkandet föreslogs att en bestämmelse införs som 
anger att planbeskrivningen ska tydliggöra hur planutformningen 
främjar tillgänglighet genom hållbara transporter och likvärdiga för-
utsättningar för olika trafikslag såväl med som utan fordon.  

När en ny detaljplan tas fram, eller en befintlig ändras, ska kom-
munen ta ställning till om konsekvenserna av en genomförd detalj-
plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att 
effekter på klimatet behöver bedömas. Planförslaget ska därför 
genomgå en undersökning utifrån ett antal olika kriterier.54 Rimliga 
alternativ måste beskrivas för att kraven ska vara uppfyllda – om 
detta inte skett i översiktsplanearbetet. Vidare ska åtgärder för att 
förebygga, hindra och motverka negativa effekter beskrivas. Enligt 
Naturvårdsverkets vägledning för miljöbedömningar påverkar många 
planer framtida trafikefterfrågan och därför vilka trafikmängder som 
genereras av olika trafikslag. För att bidra till en förståelse av vilka 
trafikeffekter som kan bli följden av en föreslagen exploatering kan, 
enligt vägledningen, en konsekvensbedömning behöva göras. Den 
bör visa utvecklingen av resandet inom olika trafikslag och därmed 

 
52 Prop. 1985/86:1 s 618. 
53 SOU 2019:17. 
54 6 kap. 3–5 §§ miljöbalken, 2, 3 och 5 §§ miljöbedömningsförordningen och 5 kap. 11 a § 
plan- och bygglagen. 
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klimatpåverkan. Denna analys är ett underlag för miljöbedömning.55 
Även om undersökningen leder fram till att en miljöbedömning inte 
behöver göras ska detta framgå av planbeskrivningen (4 kap. 33 b §). 

De senaste fyra åren har miljökonsekvensbeskrivning upprättats 
för 11–18 procent av de beslutade detaljplanerna. Sett över en längre 
tid har andelen miljökonsekvensbeskrivningar ökat. Mellan åren 
2009–2015 var andelen detaljplaner med miljökonsekvensbeskriv-
ningar 5–8 procent av det totala antalet beslutade detaljplaner56. Or-
saken till detta är att undersökningarna varit inriktade på att bedöma 
om betydande negativa miljöeffekter kan uppstå. Effekter av trafi-
ken inklusive klimateffekter har således inte ansetts ge tillräckligt 
betydande effekter.  

Utredningen gör därför den bedömningen att konsekvenserna av 
en detaljplan – även om en miljökonsekvensbeskrivning inte ska 
göras – behöver vara tydliga i de avseenden som framgår av direk-
tiven till denna utredning. Det är viktigt att öka förståelsen för sam-
band mellan rumslighet och mobilitet såväl i ett övergripande pers-
pektiv – hur ett nytt bebyggelseområde ingår i en tätorts samlade 
bebyggelsestruktur och effektivt kan göras tillgängligt i denna – som 
i ett mer detaljerat perspektiv – hur områdets närmare utformning 
kan göras likvärdigt tillgängligt för olika trafikslag och utrustas med 
sådana faciliteter som gynnar hållbara transporter. Tillgänglighet och 
transporteffektivitet bör därför tydligare än i dag ingå i planbeskriv-
ningen och hur detta säkerställs vid plangenomförandet. 

En planbeskrivning ska vidare redovisa hur planen är avsedd att 
genomföras enligt 33 § första stycket 3. Planbeskrivningen ger såle-
des de väsentliga förståelsenycklarna till och motiven för de avtal 
som tecknas mellan kommun och byggherre. Resultatet kan då 
komma till uttryck både i avtalen och i planbeskrivningen.  

I sådana processer kan kommunen ställa krav på underlag från 
byggherren som visar att en transporteffektiv bebyggelsestruktur 
varit vägledande för utformningen av området. En sådan process i 
tidiga skeden av arbetet med detaljplanen underlättar det fortsatta 
arbetet. Utredningen kan här hänvisa till positiva erfarenheter från 

 
55 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomning-
ar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Klimat/. Hämtad 2021-01-11 samt 
Naturvårdsverket (2019). Klimataspekten i miljöbedömningar enligt 6 kap. Miljöbalken. Klimat-
påverkan, klimatanpassning och energihushållning. 
56 Boverket, www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/Statistik-
/statistik-detaljplaner/miljobedomningar-mkb-for-detaljplan/. Hämtad 2021-01-11. 
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arbetet med kvalitetsprogram som visat sig ge förbättrad förståelse 
från byggherrar kring kommunens intentioner. Det underlättar 
dialogen och ger bättre samverkan i genomförandet mellan kommun 
och byggherre respektive byggherrar sinsemellan. Processens kvali-
tet har således en avgörande betydelse för en god bebyggd miljö 
också i de avseenden som behandlas här, vilket är väl belagt i forsk-
ning om governanceteori57 – som belyser hur konstruktiva samspel 
kan ske mellan parter som alla är nödvändiga för förverkligandet av 
en viss uppgift. Exempelvis är öppna dialoger och samverkan mellan 
parterna oftast en mer framgångsrik styrning än genom formell 
maktutövning inom ramen för PBL. Det leder till slutsatsen att det 
inte enbart är egenskapskrav i detaljplaneringen som möter syftet 
med hållbar mobilitet eller bättre integration i stadsutvecklingen. 
Kraven bör främst riktas mot planprocessen inklusive de avtal som 
följer av densamma (se även kap. 7). 

Framtagandet av planbeskrivningen ger således en samlad bild av 
planens syfte och konsekvenser och den är en central del av dialogen 
mellan intressenterna i planprocessen. Det är viktigt att denna dialog 
även kretsar kring tillgänglighet och konkreta mobilitetsåtgärder. 
Regeln kan tillämpas så att byggherren får i uppgift att bidra med 
underlag till själva planbeskrivningen. Det är i linje med förslaget på 
initiativrätt som för närvarande behandlas av Lagrådet.58 I lagråds-
remissen föreslås att kommunen vid ett positivt planbesked även ska 
redovisa vilket planeringsunderlag som kan behövas vid en detalj-
planeläggning om en fastighetsägare, byggherre eller någon annan 
som tar initiativ till en planläggning har begärt det. Det kan till 
exempel enligt utredningens mening även handla om att kommunen 
i planbeskedet anger att det vid sidan av en geoteknisk undersökning 
eller en utredning om förutsättningarna för att ordna vatten och 
avlopp finns behov av en beskrivning av hur mobiliteten ska lösas, 
vilket berördes i SOU 2019:17 och där kallades en transportplan. 

Det innebär också en möjlighet att mer detaljerat beskriva de 
olika mobilitetsåtgärdernas funktion och förutsättningar. Som slut-
betänkandet i översiktsplaneutredningen redovisat angående plan-
intressenternas medverkan59 i detaljplaneringen kan en sådan med-
verkan göra planprocessen mer tydlig, förutsebar och transparent 

 
57 Fredriksson C 2015, FAC En processmodell för strategisk samhällsplanering. KTH STOUT 2015:1. 
58 Regerings lagrådsremiss i januari 2021. Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid 
detaljplaneläggning. 
59 SOU 2019:9. Privat initiativrätt, planintressentens medverkan vid detaljplanläggning. 
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såväl för planintressenter och kommun som övriga berörda. Kravet 
skulle då innebära en kunskapshöjande process som underlättar ett 
ömsesidigt skapande av en hållbar bebyggd miljö snarare än ökade 
befogenheter för myndighetsingripanden. 

Utredningen anser därför att det är lämpligt att utforma en regel 
om att planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av hur den 
planerade bebyggelsen ingår i en transporteffektiv struktur och hur 
förutsättningar för olika trafik- och fordonsslag uppnås samt pla-
nens konsekvenser för miljö och klimat. Det är viktigt att redovisa 
hur 2 kap. PBL fått genomslag i planen. Vi menar att det lämpligen 
sker i 4 kap. 33 § PBL genom ett tillägg i första stycket punkten 4 
att planbeskrivningen ska redovisa hur planen uppfyller kraven på 
transporteffektivitet, dvs. ingår i en transporteffektiv struktur och 
vilka mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster som kommer att fin-
nas tillgängliga inom planområdet. Vi föreslår att tillägget i plan-
beskrivningen läggs in i 33 § första stycket punkten 4 och betonar 
de överväganden som har legat till grund för planens utformning 
med hänsyn till transporteffektivitet, motstående intressen och 
planens konsekvenser.  

8.5 Krav på utrymmen och anläggningar för mobilitet 
i bygglovet  

Förslag: Utredningen föreslår att bestämmelserna i 8 kap. 9 § 
punkten 4 och 10 § PBL som ger kommunen rätt att ställa krav 
på lämpligt antal parkeringar vidgas och förtydligas så att den tar 
sikte på fler trafikslag och hållbar mobilitet. Det ska även finnas 
utrymmen och infrastruktur som ger minst lika bra förutsätt-
ningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer som 
bilister att ta sig till och från fastigheten. Bra villkor för lastning 
och lossning behöver säkerställas precis som i dagens regler. 
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Gällande rätt 

Enligt 8 kap. 9 § första stycke punkten 4 PBL ska en obebyggd tomt 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträck-
ning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av 
fordon. 

Med lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning avses 
att det ska vara lämpligt beläget och tillräckligt stort. I vilken omfatt-
ning som utrymme för parkering ska krävas bör enligt förarbetena 
bestämmas med utgångspunkt i första hand i sådana allmänna rikt-
linjer för parkering och grunder för beräkning av parkeringsbehov 
som kommunen har antagit, eventuellt i översiktsplan.60 I förarbe-
tena anges bland annat följande. I kommunernas övergripande plane-
ring bör utredas efter vilka principer parkeringsfrågorna ska lösas i 
fråga om till exempel fördelningen på gatumark och tomtmark, be-
stämmande av parkeringsnormer för beräkning av utrymmesbeho-
vet, val av parkeringsanläggningar, huvudmannaskap och kommu-
nens engagemang med mera. Ställningstagandet i dessa och liknande 
frågor bör leda fram till utformande av en parkeringspolitik och en 
parkeringsplanering för kommunen. Den närmare utformningen av 
parkeringsplaneringen när det gäller lokaliseringen av parkerings-
områden, dimensionering av parkeringsanläggningar, val mellan kol-
lektiva lösningar och tomtparkering, förbud mot parkering på vissa 
områden och upprustning av äldre bostadsområden med parkerings-
anordningar utgör exempel på frågor som det i första hand ankom-
mer på kommunen att avgöra genom detaljplan.61 

I fråga om parkeringsköp framgår av förarbetena att det innebär 
att fastighetsägaren, för att uppfylla sin skyldighet att anordna par-
keringsutrymme, ingår ett avtal med kommunen som civilrättslig 
part om parkeringsköp, varefter byggnadsnämnden som företrädare 
för kommunen som myndighet i samband med ansökan om bygglov 
prövar om fastighetsägaren därmed ska anses ha uppfyllt de krav som 
man har anledning att ställa.62 

I 8 kap. 10 § PBL anges att det som gäller i fråga om utrymme för 
parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 
och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om 
tomten är bebyggd. 

 
60 Prop. 1985/86:1 s. 518. 
61 Prop. 1985/86:1 s. 247. 
62 Prop. 1990/91:146 s. 30 ff. 
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Överväganden och förslag 

Frågan om parkering av fordon behöver vidgas till att avse alla rele-
vanta fordon. Dialog om utrymme för olika trafikslag behöver tas 
upp i ett tidigt skede där krav på utrymme relateras till områdets 
förutsättningar för en transporteffektiv samhällsstruktur i samband 
med detaljplanering. Vi föreslår att det i 8 kap. 9 § 4 PBL, som stad-
gar att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning 
finns lämpligt utrymme för parkering, ska införas en ändring som 
innebär att orden parkering, lastning och lossning byts ut mot mobi-
litetsåtgärder. Tanken är att parkering, lastning och lossning ingår i 
mobilitetsåtgärder.  

Det ska alltså finnas ett lämpligt antal mobilitetslösningar i områ-
den som ska bebyggas. Förutsättningarna för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafikresenärer ska vara lika bra som för bilister att ta 
sig till och från fastigheten. Delade mobilitetstjänster behöver främ-
jas. Vi anser vidare att motsvarande bör göras i 8 kap. 10 § som be-
handlar bebyggda tomter. Det skulle betyda att det vid bygglovs-
prövningen och inför slutbesked finns lagstöd för att följa upp 
mobilitetsfrågorna. Det innebär att både genomförandet och upp-
följningen stärks när det gäller hållbara transporter. 

Lastning och lossning är inte parkering. Här handlar det om 
korttidsangöring till fastigheter. Det krävs egna utrymmen och bra 
tillgångsmöjligheter för att säkerställa att dessa funktioner garanteras 
när en tomt eller en allmän plats planläggs och gestaltas. Zoner för 
lastning och lossning behöver också anpassas framöver till förmodat 
tilltagande antal leveranser och nya typer av leveransfordon som kan 
skilja sig starkt från dagens vanliga bilar och lastbilar. 

Parkering för rörelsehindrade ska inte heller förändras när det 
gäller planläggning (ytor), regler och förordningar. Det är ytterst 
viktigt att denna form av parkering säkerställs även i framtiden och 
möjliggör rörelsehindrades mobilitet. 
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8.6 Möjlighet att avtala om mobilitetsåtgärder  
och mobilitetstjänster i exploateringsavtal  

Förslag: Utredningen föreslår att 6 kap. 40 § PBL ändras genom 
ett tillägg i ett nytt andra stycke som anger att ett exploaterings-
avtal får omfatta mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.  

Gällande rätt 

Exploateringsavtalen får enligt 6 kap. 40 § första stycket PBL gälla 
åtaganden om att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av 
gator, vägar och andra allmänna platser och anläggningar för vatten-
försörjning och avlopp samt andra åtgärder.  

Enligt paragrafen får ett exploateringsavtal avse åtagande för en 
byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera vissa åt-
gärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
De åtgärder som det handlar om är bland annat anläggande av gator, 
vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörj-
ning och avlopp. Det handlar inte bara om åtgärder inom ett specifikt 
detaljplaneområde. För att en bebyggelse ska kunna komma till stånd 
enligt planen kan det också vara nödvändigt att vidta åtgärder utanför 
det område som den aktuella detaljplanen avser. Till denna kategori 
hör exempelvis åtgärder som behövs för att kommunikationerna till 
och från ett nytt bostadsområde ska fungera eller för att åstadkomma 
en säker och effektiv trafikreglering för ett nytt eller utvidgat köp-
centrum, exempelvis finansiering av nödvändiga avfarter eller andra 
investeringar i teknisk infrastruktur.63 Att ett exploateringsavtal ”får” 
avse vissa frågor ska enligt författningskommentaren inte tolkas som 
att det ”inte får” avse även andra frågor. Ett exploateringsavtal ska 
således kunna omfatta alla ekonomiska mellanhavanden mellan kom-
munen och en byggherre eller fastighetsägare.64 

I bestämmelsens sista stycke anges att åtagandena ska stå i rimligt 
förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av planen. 
Detaljplaneläggning leder vanligen till att fastigheterna inom plan-
området stiger i värde. Detta följer av att detaljplanen normalt ger 
ökade möjligheter att bebygga mark och därmed även ökade möjlig-

 
63 Prop. 2013/14:126 s. 156. 
64 Prop. 2013/14:126 s. 304. 
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heter till ekonomisk avsättning vid försäljning av fastigheter inom 
området. Anslutningen av enskilda fastigheter till allmän väg leder 
också normalt till att fastigheternas tillgänglighet förbättras, vilket i 
sin tur typiskt sett leder till att fastigheternas värde påverkas i höja-
nde riktning. Tillämpat på exploateringsavtal blir reglerna om skälig-
het och nytta närmast komplementära till bestämmelser om vad av-
talet får omfatta. Så länge byggherren eller fastighetsägaren uppnår 
någon ekonomisk nytta med avtalet är lagens krav uppfyllda. Någon 
möjlighet för kommunen att framtvinga ett avtal finns inte.65 

I förarbetena till bestämmelsen anges några exempel på vad som 
kan anses vara andra åtgärder. Det kan exempelvis vara att markföro-
reningar avhjälps eller att vissa skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas. 
Det kan också gälla frågor om bebyggelsens utformning, bland annat 
genom hänvisning till gestaltningsprogram, samt utformningen av 
allmänna platser. Det kan vidare gälla frågor av mera administrativ 
karaktär, såsom tidsplanering, kontroller och garantitider för explo-
atörens åtgärder, ansökningar om lantmäteriförrättningar, frågor om 
säkerheter och förfarandet vid tvister med mera.66 Rekvisitet andra 
åtgärder ger således möjligheter att avtala om andra åtgärder, så länge 
det är nödvändigt för att detaljplanen ska kunna genomföras och står 
i rimligt förhållande till nyttan. 

Det anges vidare i bestämmelsens andra stycke att ett exploate-
ringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsätt-
ning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att 
den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan 
antas öka i värde. 

I 6 kap. 41 § PBL finns bestämmelser om vad ett exploaterings-
avtal inte får innehålla. Det får inte innehålla ett åtagande för bygg-
herren att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning 
eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhan-
dahålla. Bakgrunden till denna reglering är att kostnader för anlägg-
ningar, byggnader eller verksamheter som kommunen har ett lag-
stadgat ansvar att ombesörja, exempelvis vård, skola och omsorg av 
principiella skäl inte kunna föras över till och finansieras av en bygg-
herre eller fastighetsägare.67  

 
65 Prop. 2013/14:126 s. 157. 
66 Prop. 2013/14:126 s. 157 och 303–304. 
67 Prop. 2013/14:126 s. 158–159. 

387



Utredningens överväganden och förslag SOU 2021:23 

188 

Ett exploateringsavtal får enligt 6 kap. 42 § PBL inte heller avse 
ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i 
andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad 
eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning. Med etappvis ut-
byggnad avses att detaljplanen är en av flera planer som ingår i arbe-
tet med att planlägga ett område som omfattas av ett och samma 
detaljplaneprogram. Om något detaljplaneprogram inte finns kan 
det i stället framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal 
att ett visst område är föremål för etappvis utbyggnad och att kom-
munen har för avsikt att låta finansiera vissa åtgärder i det området 
genom framtida exploateringsavtal.68 

Överväganden och förslag 

Utvecklingen i fråga om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster 

Allt fler kommuner går från de statiska parkeringstalen till en ökad 
flexibilitet i bedömningen av parkeringsbehovet. Kommunerna ser 
värdet av att byggherren kan vara med och påverka parkeringstalet 
beroende på vad och var exploateringen sker. Genom att vidta åtgär-
der för mobilitet kan byggherren få ytterligare reducerat parkerings-
tal om åtgärderna anses ge förutsättningar för minskat bilinnehav 
hos de boende och även underlätta för alternativa färdmedel. 

I kapitel 7 har utredningen redogjort för hur samverkan kring 
fysiska och icke-fysiska åtgärder (mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster) sker i dag och hur parterna avtalar om det i exploaterings-
avtal och samverkar på andra sätt. Det är ett arbetssätt som har ut-
vecklats och kommuner, byggherrar, fastighetsägare och mobilitets-
aktörer är överlag positiva till avtal om mobilitetsåtgärder och mobi-
litetstjänster.  

Förekommande överenskommelser om mobilitetsåtgärder rör ex-
empelvis mobilitetshus, infrastruktur för hemleveranser och leverans-
skåp, cykelparkeringar, cykelpump, servicebänk samt hissar och 
dörrar som är breda och passar större cykelfordon, samt solceller. 
Andra exempel är bussgator, gångväg till hållplats, tidtabelltavla, 
boendeparkering längre bort från boendet, gemensamma parkerings-
lösningar i samverkan med andra fastighetsägare, last- och lådcykel-
pool samt laddmöjligheter för bil och cykel.  

 
68 Prop. 2013/14:126 s. 158. 
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Förekommande överenskommelser om mobilitetstjänster rör ex-
empelvis bil- och cykelpooler, cykelservice och erbjudanden avse-
ende befintliga tjänster såsom rabatterade kollektivtrafikkort, infor-
mation och digitala hjälpmedel. 

I praktiken påbörjas förhandlingar om exploateringsavtal ofta 
före eller i anslutning till att det kommunala detaljplanearbetet på-
börjas. Exploateringsavtal ingås ofta strax innan eller i omedelbar 
anslutning till planantagandet. Avtalets giltighet villkoras normalt 
med att planen vinner laga kraft. 

Behov av att kunna avtala om mobilitetsåtgärder  
och mobilitetstjänster i exploateringsavtal 

Mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster är i sig tämligen nya före-
teelser. Det finns ett behov av att dessa hållbara lösningar för mobili-
tet får ett snabbt intåg i städerna. Dessa lösningar, i kombination 
med minskad användning av bilar för eget bruk med fossila driv-
medel, kan bidra till att klimatutsläppen minskar.  

Att ett exploateringsavtal kan omfatta fysiska åtgärder är inte 
något nytt. Däremot är överenskommelser om tjänster en nyhet. Vi 
menar att exploateringsavtal, förutom de fysiska mobilitetsåtgär-
derna, även behöver kunna omfatta mobilitetstjänster. Skälen är 
följande. PBL är en lag om fysisk planering och markanvändning, men 
mobilitetstjänster har ett direkt samband med de fysiska åtgärderna. 
De fysiska åtgärderna genomförs för att möjliggöra en funktion och 
funktionerna möjliggörs genom tjänsterna. Möjligheten att ordna 
tjänsterna påverkar hur mycket utrymme som behövs och hur den 
fysiska miljön behöver utformas. Om mobilitetsåtgärder genomförs 
utan att någon tjänst finns på plats blir utrymmet eller anläggningen 
utan funktion. Människor i området får använda bil för eget bruk 
eftersom exempelvis bilpoolstjänsten inte finns på plats. Då etableras 
ett bilberoende och transportbeteende som i efterhand är svårt att för-
ändra. Det är därför nödvändigt att tjänsten kan etableras genom ex-
ploateringsavtal. 
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Det behövs uttryckligt lagstöd  

Förtydliganden i fråga om rätten att avtala om mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster i exploateringsavtal efterfrågas av kommuner, 
byggherrar och fastighetsägare. Kommunerna efterfrågar förtydli-
ganden i fråga om vad kommunen kan ställa som krav och inte. 
Byggherrar och fastighetsägare efterfrågar förtydliganden för att få 
förutsägbarhet.  

I avsnitt 7.7.1 har vi redogjort för vår tolkning av gällande rätt 
och om det i dag kan anses finnas ett lagstöd för att avtala om mobili-
tetsåtgärder och mobilitetstjänster i exploateringsavtal. Vi har kom-
mit fram till att det inte är klarlagt om nuvarande bestämmelser för 
exploateringsavtal medger det. Det behövs därför uttryckligt lagstöd 
för kommunerna att avtala om mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster i exploateringsavtal. Det ger också byggherrar och fastig-
hetsägare förutsägbarhet, så att de kan förutse kostnader och planera 
för framtida byggprojekt.  

Vi föreslår ett tillägg i 6 kap. 40 § PBL, genom ett nytt andra 
stycke, som anger att ett exploateringsavtal får omfatta mobilitets-
tjänster och mobilitetsåtgärder. Möjligheten att avtala om mobili-
tetsåtgärder och mobilitetstjänster bör inte göras beroende av om de 
är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras, som före-
skrivs för åtgärder enligt paragrafens första stycke. Ändringen bör 
därför införas i ett nytt andra stycke. 

Den föreslagna ändringen i 6 kap. 40 § PBL förutsätter inte något 
tillägg om riktlinjer för hur kommunen tänker sig avtala om mobili-
tetsåtgärder. Det anser utredningen omfattas av kravet på riktlinjer i 
nuvarande 6 kap. 39 § PBL. 

Som framgår i avsnitt 7.2.1 får kommuner utifrån legalitetsprin-
cipen inte ställa krav utöver de som framgår av lag och föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen.69 Genom förslaget får kommuner lag-
stöd för att avtala om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster i 
exploateringsavtal. Här ska även nämnas att kommuner, liksom 
i dag, även måste följa avtalslagen och kommuners kompetens enligt 
kommunallagen (2017:725). Som framgår i avsnitt 7.2.1 har kommu-
ner att beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska, 
den så kallade objektivitetsprincipen. Kommunen ska även behandla 
alla lika fall på samma sätt, den så kallade likställighetsprincipen. Det 

 
69 Prop. 2013/14:126 s. 220–221. 
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innebär att kommuner måste behandla alla lika i förfarande och till-
vägagångssätt. 

Vi föreslår att termerna mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster 
definieras i 1 kap. 4 § PBL, enligt nedan. 

Definition av mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster 

Definitioner av mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster bör införas 
i 1 kap. 4 § PBL och måste formuleras på ett teknikneutralt sätt och 
kunna anpassas efter utvecklingen. Med ”mobilitet” avses rörlighet 
för människor eller varor. Mobilitetsåtgärder bör avse fysiska utrym-
men och anläggningar som behövs för att ordna mobilitet. Mobili-
tetstjänster bör avse icke-fysiska åtgärder som behövs för att ordna 
mobilitet. 

De fysiska utrymmen som behövs är utrymmen för parkering 
eller stannande för persontransporter samt utrymmen för leveranser 
och förvaring av varor.  

Mobilitetåtgärd bör definieras som utrymme och anläggning för 
parkering eller stannande för persontransporter samt lastning och 
lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor.  

Exempel på mobilitetsåtgärder är utrymmen och anläggningar för 
parkering och stannande med cykel, sparkcykel, moped, e-skoter och 
bil för enskilt bruk samt på vissa håll i landet sparkar och snöskotrar. 
Det bör också kunna vara utrymmen och anläggningar för delade 
fordon som exempelvis självkörande bilar eller andra självkörande for-
don, bilpoolsbilar, delade cyklar, sparkcyklar, och mopeder, e-skotrar 
med mera. Det bör vidare kunna vara utrymmen för samnyttjande av 
parkeringsplatser eller samåkningspunkt, angöringsplats eller hållplats 
samt utrymmen för kollektivtrafik. Mobilitetsåtgärder kan antingen 
vara avsedda för stannande för på- och avstigning eller för parkering, 
eller en kombination av de båda. Mobilitetsåtgärder kan avse utrym-
men och anläggningar för olika trafik- och fordonsslag eller kombi-
nationer av dessa, utan någon självklar prioritet mellan trafik- och for-
donsslagen. Med bil för enskilt bruk avses bilar som i huvudsak 
används endast för ett hushåll. Typiskt sett gäller det så kallade egen-
ägda bilar, förmånsbilar eller bilar som innehas genom privatleasing.  

Parkering och stannande bör ha motsvarande betydelse som i 
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.  
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Utrymme för leveranser och tillfällig förvaring bör avse utrymme 
för skåp eller liknande som utgör leveranspunkt för varuleveranser 
för boende och verksamhetsutövare. Utrymmen för leveranser och 
tillfällig förvaring bör även kunna ha uppställningsplats och laddning 
för de fordon med vilka varorna transporteras, exempelvis bil, paket-
cykel, moped, kärra eller annat fordon. Anläggningar för parkering 
utomhus kan därför behövas. Det kan även behövas leveransskåp 
eller boxar av olika slag. Det kan vara fråga om kylda skåp för mat-
leveranser med tillhörande tekniska anläggningar för kylfunktion. 

Mobilitetstjänst bör definieras som tjänst för persontransporter 
samt för leverans eller tillfällig förvaring av varor.  

En mobilitetstjänst bör exempelvis kunna handla om bokning, 
prenumeration, medlemskap eller betalning. Tjänsten kan tillhanda-
hållas genom en fysisk anläggning, en mobilapplikation eller annan 
digital lösning. En mobilitetstjänst bör kunna innebära att en resenär 
prenumererar på en transporttjänst anpassad efter individens behov. 
Tjänsterna bör kunna avse transporter med eller tillgång till exem-
pelvis lånecyklar, självkörande bilar, bilpoolsbilar, cykel-, spark-
cykel- och mopedpooler med mera eller samåkning. Det bör också 
kunna handla om erbjudanden kopplade till befintliga tjänster, ex-
empelvis rabatterat kollektivtrafikkort. 

En mobilitetstjänst för leveranser och tillfällig förvaring av varor 
bör kunna avse hemleveranser och nyttjande av skåp och liknande 
för boende och verksamhetsutövare.  

Driften av mobilitetstjänster och andra avtalsvillkor 

I avsnitt 7.7.1 har vi kommit fram till att mobilitetsåtgärder bör möj-
liggöras genom rätten att avtala om dem i exploateringsavtal, men inte 
att de kan tvingas fram genom bestämmelser i detaljplan eller krav i 
bygglov. Skälet för det är att existensen av en tjänst (mobilitetstjänst) 
inte kan säkras såsom ett fysiskt utrymme (mobilitetsåtgärd). 

PBL reglerar inte vad som sker i förvaltningsskedet, efter planens 
genomförande. Avtalsvillkor avseende mobilitetstjänster kan endast 
tillämpas efter planens genomförande. Parkeringsköp är ett exempel 
som innebär att fastighetsägaren under förvaltningen tecknar och 
följer parkeringsavtalet om parkering utanför sin tomt. PBL reglerar 
inte efterlevnaden av dessa avtal.  
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Det har under utredningens gång lyfts som ett problem att det 
i dag brister i uppföljningen av avtalen. Det har visat sig vara enklare 
att följa upp skyldigheterna i avtalen om skyldigheterna följer fastig-
heten. Det har framförts att den långsiktiga driften av mobilitets-
tjänster måste säkras på något sätt. Frågan har ställts till utredningen 
om det är möjligt att reglera vilka som ska vara avtalsparter, hur 
avtalen ska följas upp och hur den långsiktiga driften av mobilitets-
tjänster kan säkras.  

I avsnitt 7.2.4 och 7.7.1 har vi konstaterat att även om exploater-
ingsavtalet upprättas i nära samband med detaljplanen, är det ett civil-
rättsligt avtal mellan kommunen och fastighetsägaren eller bygg-
herren. Lagstiftaren har tidigare uttalat att det inte framstår som 
lämpligt eller ens möjligt att reglera frågor om efterlevnaden av avtalet. 
Situationerna är enligt lagstiftaren olika beroende på vilken typ av 
åtgärd det är fråga om. Vi delar denna bedömning. Vi kan konstatera 
att vilka som ska vara avtalsparter måste bestämmas i varje enskilt fall 
och av parterna själva, utifrån de olika situationer och förutsätt-
ningar som kan råda. Likaså är det möjligt att avtala om och ha en 
ordnad uppföljning av skyldigheterna utan lagreglering. Om par-
terna reglerar i avtalet hur skyldigheterna ska följas upp bör pro-
blemet kunna minska. Beträffande tiden för drift av tjänster visar 
erfarenheterna att långa avtalstider kan hindra nya och bättre lös-
ningar. Vi kan utifrån erfarenheterna som har beskrivits i kapitel 7 
konstatera att tiden för drift av tjänster måste anpassas utifrån för-
hållandena och med hänsyn till att utvecklingen inom delad mobili-
tet går snabbt framåt. Mot bakgrund av det vi nu har sagt ser vi det 
som varken lämpligt eller möjligt att överväga författningsförslag i 
de nu nämnda avseendena.  

Främjande av mobilitetstjänster och långsiktighet i tjänsterna kan 
ske på olika sätt. I kommande avsnitt 8.7 lämnar vi ett förslag till lag 
om mobilitetskartläggningar, som syftar till att främja mobilitets-
åtgärder och mobilitetstjänster. Kartläggningarna, som ska göras av 
fastighetsägare, kan skapa ny och ökad kunskap om ”mobilitets-
tillståndet” i en stadsdel. Proaktiva avtal om mobilitetstjänster, enga-
gemang från boende och verksamhetsutövare samt nationella främ-
jandeåtgärder främjas som en följd av kartläggningarna.  
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8.7 En ny lag om mobilitetskartläggning 

Förslag: Utredningen föreslår en ny lag om mobilitetskartlägg-
ning. Enligt lagen ska ägare till fastigheter med bostäder och verk-
samheter som medför ett transportbehov av betydande omfatt-
ning, med visst intervall kartlägga vilka mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster som finns inom fastigheten. Berörd kommun 
och Boverket ska vara mottagare av kartläggningarna. Boverket ska 
vara tillsynsmyndighet. 

Fastighetsägare som omfattas av kravet på kartläggning ska 
också se till att den mobilitetskartläggning som senast har upp-
rättats  

• visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i 
byggnaden, 

• visas för en presumtiv nyttjanderättshavare, 

• överlämnas till en ny nyttjanderättshavare, och 

• anges vid annonsering. 

Mobilitetskartläggningar för att främja mobilitetsåtgärder 
och mobilitetsjänster 

Som vi har redogjort för i avsnitt 7.7.1 och som framgår av våra 
förslag i avsnitt 8.6 ska mobilitetsåtgärder och mobilitetsjänster 
kunna genomföras genom överenskommelser i exploateringsavtal. 
Villkoren för mobilitetsjänster kommer att bestämmas av parterna 
och de kommer att variera beroende på situationen och på vilken typ 
av tjänst det är fråga om. Tiden för drift av tjänster måste anpassas 
med hänsyn till att utvecklingen inom delad mobilitet går snabbt 
framåt. Det är av vikt att tjänster för mobilitet tillhandahålls i nya 
och ändrade områden och att de finns kvar över tid, men långsiktig-
heten kan inte säkras genom bestämmelser i PBL. Främjande av 
mobilitetsjänster och långsiktighet i tjänsterna kan ske på olika sätt. 

Vi föreslår en ny lag om mobilitetskartläggning. Kartläggningen 
bör visa vilka mobilitetsåtgärder och mobilitetsjänster som finns 
inom fastigheter. Som framgår av vårt förslag i 8.6 ovan om exploa-
teringsavtal avser mobilitetsåtgärder utrymmen för parkering, stan-
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nande, lastning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av 
varor. Mobilitetsjänster avser tjänster för persontransport och för 
leverans eller förvaring av varor.  

Lagens huvudsyfte är att medvetandegöra frågorna hos kommun, 
fastighetsägare och användare. Kommuner får även in underlag om 
hur det ser ut inom de olika kommundelarna och den statistiken kan 
i sin tur användas som kunskapsunderlag vid samverkan med fastig-
hetsägare.  

Tillgång till mobilitetsåtgärder och mobilitetsjänster främjas ge-
nom att de mobilitetskartläggningar som görs bidrar till kunskap om 
de transportlösningar som finns. Lagens bestämmelser ska bidra till 
kunskap hos boende, verksamhetsutövare, kommun och Boverket. 
Kunskapen bland boende och verksamhetsutövare ska bidra till ökat 
engagemang och efterfrågan på olika transportlösningar nära bo-
staden. Kunskap hos kommuner ska bidra som underlag i kommu-
ners samhällsplanering och kunskap hos Boverket kan bidra till 
åtgärder på nationell nivå för att främja tillgången till olika transport-
lösningar. Bättre tillgång till transportlösningar främjar också hus-
hållning med mark och stadsmiljö. 

Lagen blir på så sätt även ett komplement till det i dag, i vissa 
kommuner, etablerade sättet att avtala om mobilitetsåtgärder och 
mobilitetsjänster och i vissa fall om driften av tjänsterna. Tanken är 
att stimulera till omställningen, jämför krav på energikartläggning 
enligt lag (2014:266) om energikartläggning för stora företag. En 
handlingsdirigerande lag har positiv effekt i omställning av samhället 
mot ökad transporteffektivitet och kan bidra till tjänster och lång-
siktighet genom att ge stöd för en fungerande och ökad marknad för 
mobilitetsjänster. 

Mobilitetskartläggning ska omfatta fastigheter där det finns ett 
transportbehov av betydelse 

Vi bedömer utifrån den föreslagna lagens syften att fastigheter med 
bostäder och verksamheter som medför ett transportbehov av bety-
dande omfattning bör omfattas.  

Vid urvalet av vilka fastigheter som bör omfattas av lagen har vi 
gjort en jämförelse med lag (2006:985) om energideklaration för 
byggnader. Enligt 5 § i den lagen omfattas byggnader med en viss 
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golvarea som ofta besöks av allmänheten samt byggnader som helt 
eller delvis upplåts med nyttjanderätt.  

Vi bedömer att ägare till småhusenheter inte bör omfattas av 
lagen. Det bör vara fråga om fastigheter med bostäder och verksam-
heter som medför ett transportbehov av betydelse. Det måste vara 
fråga om ett visst antal bostadslägenheter och verksamheter av viss 
omfattning eller visst antal anställda för att kravet inte ska på ett 
orimligt sätt träffa fastigheter med få boende eller små verksamheter. 

I Sverige finns det totalt cirka 135 000 flerbostadshus (hyres-
rätter och bostadsrätter). I flerfamiljshusen finns det totalt 
2 388 000 lägenheter. Av samtliga lägenheter utgörs 40 procent av 
bostadsrätter. 30 procent av alla lägenheter ägs av privata fastighets-
ägare genom direkt ägande eller i bolagsform. Knappt 30 procent av 
alla lägenheter ägs av kommunägda bostadsbolag. 

Landets privata bostadsbolag äger omkring 80 000 fastigheter 
med 700 000 lägenheter. De 20 största äger tillsammans cirka 1/3 
(219 000 lägenheter). Övriga är således ganska små. Av samtliga 
fastighetsföretag har 86 procent av företagen en till fyra anställda.  
Utifrån vad vi har sagt ovan bedömer vi att fastigheter med fler än 
30 bostadslägenheter och fastigheter med verksamheter som har mer 
än 400 kvadratmeter lokalyta bör omfattas av den föreslagna lagen 
om mobilitetskartläggning. 

Kartläggningens genomförande och innehåll  

Kartläggningen föreslås utföras av fastighetsägaren själv. För att ett 
system med kartläggning ska vara effektivt krävs att insamlingen av 
data kan ske med minsta möjliga belastning för den enskilde. Ett 
krav på att en certifierad expert ska utföra en kartläggning skulle 
innebära en kostnad som riskerar att ge en negativ inställning till 
kravet på kartläggning. Lagens syfte bedömer vi också med lätthet 
kan uppfyllas utan någon certifierad expert. Det finns möjligen 
också ett pedagogiskt syfte att fastighetsägaren helt själv utför eller 
i varje fall delvis deltar i kartläggningen. Vårt förslag skulle därför 
vara att en kartläggning om mobilitetsåtgärder får utföras av 
fastighetsägaren själv. 

I kartläggningen ska fastighetsägaren göra en beskrivning av vilka 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster som finns inom fastighet-

396



SOU 2021:23 Utredningens överväganden och förslag 

197 

en. Det handlar då om hur ytor, anläggningar och tjänster på fastig-
heten, eller genom gemensamhetsanläggning eller servitut, ger till-
gänglighet till hållbara transporter. Den myndighet som regeringen 
enligt lagen utser ska få i uppdrag att i föreskrifter och allmänna råd 
närmare ange innehållet i kartläggningen.  

Synliggörande av kartläggningen 

En viktig användning av kartläggningen är som en konsumentupp-
lysning. Det bör införas en bestämmelse i lagen om att fastighets-
ägaren ska informera boende och besökare, samt vid annonsering 
inför försäljning, om kartläggningen genom att anslå den väl synlig 
för allmänhet, hyresgäster och besökare i byggnader inom fastig-
heten.  

Syftet med att anslå kartläggningen är att öka genomslaget av en 
mobilitetsåtgärd eller mobilitetstjänst genom information, kommu-
nikation och marknadsföring. På detta sätt påskyndas den beteen-
deförändring som eftersträvas.  

Användandet av anslag bedömer vi fortfarande är effektivt. Det 
är viktigt att informationen snabbt ska kunna förstås av hyresgäster 
eller besökare som passerar anslaget. 

Kravet hindrar inte heller att fastighetsföretagen parallellt infor-
merar om detta genom andra kanaler där de tillhandahåller informa-
tion om boendet eller byggnaden, såsom webbsida, sociala medier 
eller i en mobilapplikation.   

En statlig myndighet bör vara mottagare av kartläggningarna 
och tillsynsmyndighet 

Utredningen har övervägt vilken myndighet som bör vara mottagare 
av kartläggningarna av mobilitetsåtgärder. När det gäller energidek-
larationer är Boverket mottagare och numera även tillsynsmyndig-
het (ansvaret övergick från kommunerna 2012). Efter bemyndigan-
de av regeringen har Boverket tagit fram föreskrifter och allmänna 
råd för energideklarationer. Boverkets tillsynsansvar innebär att se 
till att energideklarationer upprättas, visas, överlämnas och annonse-
ras i enlighet med lagens bestämmelser. Boverket har också i uppgift 
att förvalta ett energideklarationsregister och vara behjälpliga vid 
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frågor. Boverket har genom sin roll som mottagare och tillsynsmyn-
dighet för energideklarationerna en vana och en organisation för 
sådana uppgifter.  

När det gäller lag (2014:266) energikartläggning för stora företag 
har regeringen bemyndigat Energimyndigheten att vara mottagare 
och tillsynsmyndighet. När det gäller mobilitet till och från en 
fastighet bedömer vi dock att Boverket bör vara en lämpligare statlig 
myndighet då den funktionen möjligen har en närmare koppling till 
Boverket än till Energimyndigheten. 

En annan möjlighet vore att kommunerna var mottagare av mobi-
litetsdeklarationerna. Det skulle dock vara en betungande uppgift 
för kommunerna. Enhetligheten och tydligheten gentemot fastig-
hetsägarna skulle också kunna bli bristande om kommunerna skulle 
utforma olika blanketter för kartläggningen. Det går heller inte att 
bortse från att kommunerna har skilda förutsättningar att kunna 
tillsätta resurser och kompetensförsörja för att vara mottagare och 
tillsynsmyndighet för kartläggningarna. Av dessa skäl är en statlig 
myndighet, såsom Boverket, lämplig mottagare och tillsynsmyndig-
het för kartläggningarna. Det är emellertid viktigt att det regleras att 
kommunerna ska få del av statistiken och att kommunerna tar ansvar 
för att använda sig av statistiken. Därför bör kommunerna få ta del 
av kartläggningarna. 

Om fastighetsägaren inte skulle ge in kartläggningen senast enligt 
det i lagen angivna tidsintervallet bör Boverket kunna förelägga 
fastighetsägaren att inkomma med kartläggningen senast vid ett visst 
datum. Föreläggandet bör kunna förenas med vite. Denna möjlighet 
finns också beträffande energideklarationer och energikartläggning. 
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9 Ikraftträdande  
och genomförande 

Förslag: Ändringarna i plan- och bygglagen (2010:900) ska träda 
i kraft den 1 juli 2022. Äldre bestämmelser ska gälla i mål och 
ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet. 

Den nya lagen och förordningen om mobilitetskartläggning 
ska träda i kraft samma dag, den 1 juli 2022. 

9.1 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Vi lämnar i detta betänkande förslag i plan- och bygglagen som inne-
bär att transporteffektivitet får högre prioritet vid strategisk plane-
ring, detaljplaneplanläggning och vid bygglovsprövning. Vi lämnar 
även förslag om att exploateringsavtal ska få omfatta frågor om 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Förslagen innebär i hög 
grad förtydliganden och berör kommuner, länsstyrelser och verk-
samhetsutövare, men förutsätter inget särskilt omställningsarbete 
för någon aktör. 

Våra förslag utgör sammantaget en helhet, som syftar till att 
stärka vikten av transporteffektivitet vid avvägningar och prövningar 
i hela kedjan i plan- och bygglovsprocessen. Förslagen är beroende 
av varandra och bör därför genomföras som en helhet. Med tanke på 
behovet av att ställa om mot ett mer transporteffektivt samhälle är 
det angeläget med ett så snabbt ikraftträdande som möjligt. För-
slagen kräver tid för att få effekt, på grund av den tid den strategiska 
planeringen och detaljplaneläggningen tar. Med utgångspunkt att en 
remittering av detta betänkande kan ske under våren 2021 och där-
efter beredas i Regeringskansliet bör förslagen kunna träda i kraft 
den 1 juli 2022. 
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Det behöver införas övergångsbestämmelser som anger att äldre 
bestämmelser ska tillämpas i mål och ärenden som har påbörjats före 
ikraftträdandet. Det innebär att nuvarande bestämmelser ska tilläm-
pas i mål och ärenden som har påbörjats före den 1 juli 2022. Det-
samma ska gälla om sådana mål och ärenden överklagas. 

Vi föreslår att även lagen (202X:XX) om mobilitetskartläggning 
och tillhörande förordning ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Förslagen om mobilitetskartläggning innebär ett visst omställ-
ningsarbete för de fastighetsägare som berörs av förslagen. Dessa 
fastighetsägare behöver årligen göra en mobilitetskartläggning. Mobi-
litetskartläggningen innebär att fastighetsägare ska ange vilka mobili-
tetsåtgärder och mobilitetstjänster som finns inom fastigheten. Kart-
läggningen som sådan innebär en inventering av de ytor och funk-
tioner som finns för mobilitet inom fastigheten. Den första kart-
läggningen kommer att kräva längre tid än de kartläggningar som 
därefter följer årligen. Vi föreslår att mobilitetskartläggningen ska 
lämnas in årligen den 31 december. Från tiden för ikraftträdande den 
1 juli 2022 till den 31 december 2022 är det fem månader. Vi bedömer 
att den tiden är med god marginal tillräcklig för att genomföra 
mobilitetskartläggningen. 

400



 

201 

10 Konsekvensbeskrivningar 

Enligt direktiven ska utredaren utöver redovisningen i enlighet med 
bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474) beskriva kon-
sekvenserna av sina förslag från ett miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv i förhållande till relevanta nationella mål. I detta 
arbete ingår även att beskriva eventuella målkonflikter och målsyner-
gier. Utredaren ska beskriva de kortsiktiga och långsiktiga konse-
kvenserna av de förslag som lämnas och de alternativa förslag som har 
övervägts. I det arbetet ingår bl.a. att beskriva, och om möjligt kvanti-
fiera, de samhällsekonomiska konsekvenserna och särskilt deras bety-
delse för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. Regeringens 
övergripande ambition om omfattande regelförenklingar för att för-
enkla och förkorta planprocessen ska beaktas och beskrivas i förhål-
lande till konsekvenserna. Utredaren ska redovisa hur förslagen 
förhåller sig till skydd för enskildas egendom i 2 kap. 15 § regerings-
formen och påverkan på den kommunala självstyrelsen. 

Om förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrel-
sen ska de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 
3 § regeringsformen redovisas 

Utredningens förslag framgår av kapitel 1 och kapitel 11. De över-
väganden som ligger till grund för förslagen redovisas i kapitel 8. 
Underlag till konsekvensbeskrivningarna har delvis tagits fram genom 
uppdrag till Sweco Society. 

10.1 Övergripande bedömning  
av konsekvenserna av förslagen 

Utredningsförslagen bedöms leda till strukturella förändringar och 
därmed få samhällsekonomiska, främst positiva, konsekvenser. Kon-
sekvenserna är störst på lång sikt och de kommer att infalla succes-
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sivt. Det är inte meningsfullt att redovisa effekterna av de enskilda 
förslagen, då de till stora delar hänger samman och kompletterar 
varandra.  

På ett övergripande plan kommer förslagen successivt att påverka 
hur kommuner och berörda aktörer planerar utvecklingen av nya 
stadsdelar och förtätning av befintliga. Samhällets strukturer förän-
dras när de föreslagna åtgärderna arbetas in i nya detaljplaner. 
Genom bättre planeringsförutsättningar i bostadsbyggandet och 
ökat fokus på mobilitet leds samhällsutvecklingen i en mer hållbar 
riktning. Förslagen kommer att ha störst effekt i tätortskommuner 
med stort bostadsbyggande och där det redan finns en utbyggd 
kollektivtrafik.  

Våra förslag väntas förutom ökad tydlighet i planeringen leda till 
bland annat minskat markanspråk för parkering samt förbättrade 
möjligheter för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Effekter av detta är 
bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan och lägre kostnader 
för kommuner, byggherrar, företag och individer. Boende som inte 
har behov av parkering behöver inte betala för fastighetens parker-
ingsplatser i lika stor utsträckning. Mark kan i ökad grad nyttjas till 
bostäder, grönska och ytor för sociala aktiviteter i stället för att 
bebyggas med parkeringsplatser. 

En viktig konsekvens förväntas även vara den gällande individers 
hälsa1. När fler väljer att gå, cykla eller åka med kollektivtrafik och 
hållbara mobilitetslösningar i stället för att resa med bil, kommer fler 
individer att få in en mer naturlig vardagsmotion, vilket bevisats 
förbättra folkhälsan2. En effekt av detta är också att luftkvaliteten 
blir bättre i urbana områden, vilket också har stor hälsopåverkan3 
och därmed även påverkan på de offentliga finanserna. 

Ett minskat innehav av bilar för eget bruk påverkar de offentliga 
finanserna genom minskade intäkter från fordonsskatter, infrastruk-
turavgifter och trängselskatter. Skatteintäkterna från försäljningen 
av fossila bränslen minskar också i takt med elektrifieringen av 
fordonsflottan. Samtidigt minskar det offentligas behov av invester-
ingar i infrastruktur. 

 
1 World Health Oganization, WHO (2019): World Health Oganization, WHO (2019): “Ten 
threats to global health 2019”. Ten threats to global health in 2019 (who.int). Hämtad 21-03-16. 
2 Trivector Traffic AB (2012). Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt – Kun-
skaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter www.trivector.se/wp-content/up-
loads/2019/09/2012_62_trv_okad_folkhalsa_v1-0.pdf. 
3 SVT Nyheter (2019): WHO: Dålig luft – det största hotet mot vår hälsa. 
www.svt.se/nyheter/utrikes/who-dalig-luft-det-storsta-hotet-mot-var-halsa. Hämtad 21-03-14. 
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Intäktsminskningarna måste vägas mot de kostnader som fossila 
utsläpp och parkeringens markanspråk genererar i form av påverkan 
på klimat, miljö och hälsa. Dessa kostnader bedöms belasta de 
offentliga finanserna i betydligt större utsträckning än intäktsminsk-
ningen. 

10.2 Vilka berörs av förslagen? 

De offentliga aktörer som påverkas av utredningens förslag är 
huvudsakligen kommuner och regioner samt Boverket. Även Trafik-
verket och länsstyrelser berörs. Företag och enskilda påverkas också 
av förslagen, i synnerhet i urbana miljöer och sammanhållen bebyg-
gelse, men även landsbygden kan påverkas.  

10.3 Konsekvenser för staten, regioner och kommuner 

10.3.1 Boverket 

Våra förslag inverkar på Boverkets förvaltningsuppdrag i två avseen-
den, dels berörs uppdraget om kunskapsförmedling, dels utökas 
uppdraget när det gäller tillsyn. 

Kunskapsförmedling 

Utredningens förslag om ändringar och förtydliganden i PBL när det 
gäller planering för transporteffektivitet medför merarbete för Bover-
ket när det gäller myndighetens förvaltningsuppdrag om kunskaps-
förmedling. Det avser även följdändringar i föreskrifter och allmänna 
råd. Flera aktörer anser att ökad kunskap inom området är angelägen 
och att särskild vägledning behöver tas fram, särskilt till följd av 
ändringarnas normförändrande karaktär. Vi föreslår att termen trans-
porteffektivitet införs i flera av PBL:s bestämmelser. Vi bedömer att 
det medför behov av vägledning på grund av begreppets komplexitet 
och innebörd i de enskilda lagrummen. 

Boverket vägleder kommuner och länsstyrelser i nuvarande be-
stämmelser om PBL och ansvaret för kunskapsförmedling av utred-
ningens förslag faller inom Boverkets ansvarsområde. Boverket kom-
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mer behöva uppdatera sin kunskap om de nya förutsättningarna. Ut-
redningen anser att det är svårbedömt hur stort merarbete förslaget i 
dess helhet innebär för myndighetens kunskapsförmedlande uppdrag. 
Huvuddelen av arbetet bedöms dock kunna inrymmas inom verkets 
befintliga uppdrag. 

Registrering och tillsyn 

Utredningen föreslår att Boverket utses som mottagare och tillsyns-
myndighet när det gäller mobilitetskartläggningarna, i likhet med 
Boverkets roll när det gäller energideklarationer. Utredningens förs-
lag om ny lag om mobilitetskartläggning skulle innebära en utökning 
av Boverkets förvaltningsuppgifter när det gäller att utöva tillsyn. 
Boverkets tillsynsansvar skulle innebära att se till att kartläggningar 
genomförs och överlämnas i enlighet med den föreslagna lagens 
bestämmelser. I tillsynsansvaret ingår att utfärda förelägganden att 
inkomma med kartläggning enligt lagen.  

Vi bedömer att Boverket behöver få ökade resurser för uppgiften 
att ta emot och utöva tillsyn för kartläggningarna samt även för väg-
ledning och utbildningsinsatser med anledning av en ny lag enligt 
förslaget. I vår bedömning har vi uppskattat att regeringen behöver 
avsätta 4 miljoner kronor årligen från år 2022 till Boverket för till-
syn, vägledning och utbildning när det när det gäller kartläggning av 
mobilitet till och från en fastighet. 

10.3.2 Trafikverket 

Utredningens förslag om stärkt främjande av en transporteffektiv 
samhällsstruktur i PBL ökar betydelsen av samråd mellan Trafik-
verket, regioner och kommuner i tidiga skeden. Förslagen pekar mot 
att samråden sannolikt behöver intensifieras, bland annat genom 
samverkan i strategisk planering. 

Utredningsförslaget stärker Trafikverkets roll när det gäller att 
främja framtagande av regionala och kommunala trafikstrategier. 
Samverkansarbetet behöver ta hänsyn till innebörden av utredning-
ens förslag till ändringar i PBL, bland annat genom lyhördhet för 
kommunernas möjligheter. Klimatpolitiska rådet4 har pekat på den 

 
4 Klimatpolitiska rådet (2019): Klimatpolitiska rådets rapport 2019. 

404



SOU 2021:23 Konsekvensbeskrivningar 

205 

konflikt som det innebär att många kommuner har ambitioner att 
minska biltrafiken och att främja mer hållbara resor och transporter 
till och från större tätorter samtidigt som de förväntas anpassa väg-
nätet till de trafikökningar som indikeras av Trafikverkets baspro-
gnos.  

Trafikverket har i det senaste regeringsuppdraget att föreslå in-
riktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny 
planperiod möjlighet att föreslå finansiering från den nationella pla-
nen och länsplanerna för genomförande av vissa steg 1- och steg 2-
åtgärder i infrastrukturen när det gäller kostnadseffektiva åtgärder 
som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt (steg 1), 
samt åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av befintlig 
infrastruktur (steg 2)5. 

Utredningens förslag bedöms dels innebära nyttor för Trafikver-
kets uppdrag, dels bedöms förslaget medföra merarbete i form av 
samverkan och främjandeinsatser. Eventuellt merarbete bedöms 
kunna inrymmas inom verkets befintliga uppdrag. 

10.3.3 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bevakar statens intressen vid planläggning och pröv-
ning i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt PBL och har dels 
en rådgivande roll, dels en tillsynsroll genom sin möjlighet att över-
pröva vissa beslut. Kommunens redovisning av hur hänsyn tagits till 
allmänna intressen ska granskas av länsstyrelsen. 

Utredningens förslag om förtydliganden i andra kapitlet PBL, 
med krav på att främja transporteffektivitet och tillgänglighet till 
hållbara transporter samt förslagen i övriga delar av PBL, innebär att 
länsstyrelsen behöver uppdatera kunskap i planeringsunderlag och 
vid rådgivning samt att vid granskningen beakta föreslagna ändring-
ar. Våra förslag utgör förtydliganden och vissa förändringar som 
sammantaget bedöms kunna bidra till nya synsätt inom planering 
med hänsyn till klimat och miljö.  

Det är svårt att uppskatta hur mycket länsstyrelsens arbetsinsats 
skulle öka, exempelvis för att klarlägga strukturfrågor i översikts-
planen i respektive län med hänsyn till klimatmålen. Omfattningen 

 
5 Regeringen (2020): Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplane-
ring för en ny planperiod. 
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beror bland annat på omständigheter inom respektive län. Utred-
ningen bedömer att förslagen medför en begränsad arbetsbelastning 
för länsstyrelserna jämfört med i dag och att arbetet bör inrymmas i 
befintligt uppdrag. 

10.3.4 Regionerna 

Frågor som berör mer än en kommun ska samordnas regionalt. Det 
regionala perspektivet ska stärka den kommunala planeringens stra-
tegiska betydelse i form av översiktsplaner. Utredningens förslag till 
förtydliganden i PBL återkopplar till regionernas planering. På läns-
nivå är det regionerna som har ansvar för att initiera och samordna 
arbetet. Förslagen till ändringar i PBL kan medföra att den regionala 
planeringen ytterligare främjar ortstrukturens utveckling, utveckling 
av kollektivtrafik och delad fordonstrafik, regionala cykelstråk samt 
resfri tillgänglighet. 

Utredningens förslag avser att leda till en ökning av aktivt resande 
i form av gång, cykel och andra färdsätt som inkluderar fysisk rörel-
se. På längre sikt kan effekten av detta medföra bättre folkhälsa och 
lägre sjukvårdskostnader. 

Utredningens förslag till förtydliganden i PBL som avser att för-
stärka transporteffektivitet och tillgänglighet till hållbara transpor-
ter återkopplar också till planering av kollektivtrafiken. De regionala 
trafikförsörjningsprogrammen ska utgöra en plattform för arbetet 
med att utveckla kollektivtrafiken i regionerna. Genom länstrans-
portplanerna fördelas statlig medfinansiering till regionala och kom-
munala transportinfrastrukturinvesteringar. Medfinansieringen går 
bland annat till kollektivtrafikanläggningar. För att kollektivtrafiken 
ska fungera effektivt krävs en genomtänkt bebyggelsestruktur. 

En genomtänkt bebyggelsestruktur länkar samman med kollek-
tivtrafikstrukturen. Främjande av hållbara transporter och mobili-
tetstjänster i kommunal planering ställer krav på kollektivtrafikmyn-
dighetens anpassning för att systemet ska fungera. 

Utredningens bedömning är att förslagen medför ett visst merar-
bete för regionerna, men att de samtidigt innebär nyttor och sam-
mantaget att förslagen ryms inom regionernas uppdrag.  
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10.3.5 Kommunerna 

Utredningen bedömer att förslagens förtydliganden stärker kom-
munernas planering för en hållbar utveckling. Föreslagna ändringar 
utgör ett stöd att hävda en sammanhållen bebyggelsestruktur i av-
vägningar gentemot andra allmänna intressen. Vidare utgör försla-
gen ett stöd för de kommuner som redan arbetar med transport-
effektivitet och hållbarhet som utgångspunkt samt underlättar för 
kommuner som behöver uppdatera planeringens inriktning mot 
sådana mål. Ändringarna skärper kraven på omställning och kan där-
för utgöra ett visst merarbete, men som kan vara nödvändigt för att 
uppfylla klimatmålen och andra mål. Ändringarna kan samtidigt 
bidra till förenkling och effektivitet för kommunerna i den efter-
följande planeringen.  

De föreslagna nya kraven på kommunen när det gäller kriterier 
för när en detaljplan ska användas, krav på tydlighet i planbeskriv-
ning till en detaljplan och ändrade krav på parkering syftar alla till att 
främja en transporteffektiv planering med bättre tillgänglighet till 
hållbara transporter. Vi bedömer att ändringarna innebär merarbete 
i begränsad omfattning och att de stöder ett arbetssätt som redan 
förekommer i många kommuner. I vissa delar av förslagen kan kom-
munerna begära underlag av byggherren för att underlätta sitt arbete. 
När det gäller ändrade krav på parkering bedömer vi att förslagen 
ligger nära det sätt att arbeta som många kommuner redan tillämpar 
och att förslagen bekräftar nya arbetssätt samt underlättar en om-
ställning. Inom kommuner som fortfarande arbetar med traditionell 
parkering och tillämpar parkeringsnormer med minimital utgör 
föreslagna ändringar ett stöd för omställning.  

Några av förslagen ger kommunerna lagstadgat stöd för nya möj-
ligheter och verktyg. Vi bedömer att förslag till förtydliganden i 
bestämmelser om att kunna avsätta markreservat, att kunna avstå 
från att kräva utrymme för parkering av bil för enskilt bruk i detalj-
plan och att kunna ställa villkor i bygglov kan effektivisera kom-
munernas verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. Förtydligande 
om vad som får ingå i ett exploateringsavtal ger kommunerna såväl 
som byggherrarna ett bättre stöd för samverkan om mobilitetsåtgär-
der och mobilitetstjänster. 

Förslaget till en ny lag om kartläggning av åtgärder för mobilitet 
utgör inte något riktat arbetsåtagande för kommunerna utan det står 
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kommunerna fritt hur de önskar använda resultatet av kartlägg-
ningarna. Lagen ger ett mervärde genom att kommunerna med kart-
läggningen kan föra statistik över vilka mobilitetsåtgärder och mobi-
litetstjänster som finns. Det finns i dag inte tillgänglig statistik över 
antalet parkeringsplatser i städerna och deras lokalisering. Inte heller 
finns samlade uppgifter om mobilitetstjänster. Statistiken kan kom-
munerna använda när ett område ska bebyggas eller ändras, men även 
i de fall kommunerna har önskemål om att samordna utvecklingen i 
intilliggande områden. Kunskapen bör därmed kunna bidra till en 
mer effektiv samverkan mellan kommunen och byggherrar, fastig-
hetsägare och verksamhetsutövare och i förlängningen främja lång-
siktigt hållbara stadsmiljöer. 

I den utsträckning som kommunerna arbetar vidare med resulta-
tet av kartläggningarna kan det alstra merarbete, men det är i så fall 
enligt kommunernas eget initiativ. Nyttan består av att successivt få 
tillgång till allt tydligare planeringsunderlag om resmönster och an-
läggningar inom kvarter och stadsdelar som ger en samlad bild och 
kunskapsunderlag för den kommunala planeringens fortsatta inrikt-
ning, övergripande beslut och samverkan mellan fastighetsägare, 
kommun och brukare på mer detaljerad nivå. 

Sammantaget bedömer utredningen att föreslagna ändringar i 
2 kap. PBL kan medföra visst merarbete för kommunerna, men 
också nyttor i form av minskade växthusgasutsläpp, en mer hållbar 
stadsmiljö och ett enklare planarbete. Landsbygdskommuner kom-
mer dock inte att påverkas i samma utsträckning.  

10.4 Konsekvenser för företag  
och verksamhetsutövare 

Generellt sett kan utredningens förslag påverka företag i flera olika 
avseenden. De enskilda ändringsförslagen kan sammantaget och till-
sammans med andra åtgärder i samhället bidra till ett perspektiv-
skifte och en normförändring som påverkar alla aktörer, inte minst 
företag, positivt. Ett samhälle där tillgänglighet ökar och resande 
minskar genom fysisk närhet till samhällsservice och resfria, digitala 
möten kan ge mer tid för själva utförandet av arbetet och kan därmed 
påverka företagens lönsamhet. Det är svårt att bedöma huruvida 
transportutgifter för varor och gods kommer att påverkas.  
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Företag som bedriver e-handel kan ges bättre förutsättningar om 
strukturen för varuleveransen effektiviseras och anläggningar för 
mottagning och förvaring av leveranser på kvarters- och fastighets-
nivå kan systematiseras och inarbetas i den kommunala planeringen. 

Företag som kommer att dra fördelar av en omställning till delade 
fordon och mobilitet som tjänst är varu- och tjänsteleverantörer av 
mobilitet, ”integratörer” (de som tekniskt eller affärsmässigt kopp-
lar ihop leverantören av mobilitet som tjänst och trafikföretagen), 
offentliga och privata företag som tillhandahåller olika transport- 
och mobilitetstjänster samt trafikoperatörer. 

Krav på energieffektiva fordon gynnar företag som tillverkar så-
dana. En växande marknad för fordonspooler bedöms leda till mins-
kad nybilsförsäljning. Tillverkare av traditionella, fossildrivna bilar 
är dock på väg att ställa om sin tillverkning av fordon för andra 
bränslen, framför allt eldrivna fordon och det finns uppgifter om att 
företagen arbetar med strategier för tillverkning av delningsfordon 
och system för sådana. 

Bilpoolsutredningen6 redovisar att förslag som underlättar parke-
ring av delningsfordon på allmän plats förväntas bidra till att mark-
naden för motorfordonspooler växer.  

I vår kontakt med teknikkonsultföretag7 inom branschen är ett 
av de stora hindren för att marknaden för delningsfordon kan bred-
das att tillgängliga parkeringsutrymmen i dagsläget tas i anspråk av 
bilar avsedda för enskilt bruk. 

En större mängd delningsfordon bedöms minska antalet fordon 
totalt och därmed torde möjligheten till besöksparkering i stads-
miljö kunna öka, allt annat lika. Främjande av gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik bedöms också öka tillgängligheten till och omsättningen 
hos detaljhandeln i stadsmiljö.  

En transporteffektiv bebyggelsestruktur som främjar goda gång- 
och cykelförbindelser och tillgänglighet till kommersiell service kan 
gynna serviceföretag i en sammanhängande stadsdel genom att dag-
befolkningen ökar så att detaljhandeln får underlag att växa och sin 
tur gynnar kommersiell service till de kringboende. Däremot kan en 
minskad bilanvändning och minskat bilinnehav tillsammans med en 
växande marknad för fordonsdelning samt utvecklad e-handel sam-
mantaget bidra till en krympande marknad för externhandel där en-

 
6 SOU 2020:22. 
7 Trivector Traffic AB med flera. 
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skilda medborgare hittills har stått för frakt av varor mellan försälj-
ningsstället och hemmet. 

10.5 Konsekvenser för byggherrar och fastighetsägare 

Utredningsförslaget innebär att byggherrar och fastighetsägare får 
ändrade förutsättningar när det gäller ny bebyggelse. Samverkan 
mellan byggherrar/fastighetsägare och kommuner framstår som mer 
angelägen i tidiga skeden.  

Förslaget om att transporteffektivitet utgör ett av kriterierna för 
att pröva ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse i 
form av detaljplan ställer större krav på byggherrar och fastighetsägare 
att vara medvetna om betydelsen av sådana aspekter i mycket tidiga 
skeden. 

Utredningens förslag om att kommunerna ges möjlighet att ställa 
villkor i bygglov eller startbesked bedömer vi inte behöver utgöra 
något särskilt merarbete i förhållande till summan av utredningens 
förslag utan kan i stället innebära nyttor genom att främja en god 
planering och beredskap. 

Utredningens förslag om krav på redovisning i planbeskrivningen 
till en detaljplan om hur planen uppfyller kraven på transporteffek-
tivitet anger mer explicit än i dag att byggherren/fastighetsägaren 
beaktar åtgärder för transporteffektivitet och tillgång genom håll-
bara transporter. Kommunen kan komma att begära underlag från 
byggherren/fastighetsägaren även i denna del av planbeskrivningen. 
Aspekterna ska bearbetas under hela planprocessen och kan innebära 
ett visst merarbete för byggherrar/fastighetsägare genom förändrade 
villkor. Nyttan av åtgärden är att uppnå klimat- och hållbarhetsmål-
en och bedöms gynna alla parter.  

Utredningens förslag om att bestämmelsen i 8 kap. 9 § första 
stycket 4 PBL ändras bedöms kunna gynna byggherrar och fastig-
hetsägare. Ändringen innebär att kommunen kan ålägga fastighets-
ägaren att i stället för att anlägga parkering för bilar för enskilt bruk 
ordna andra anläggningar som uppfyller brukarnas behov av mobi-
litet i det aktuella området. Beslut om val av anläggning förutsätter 
en tillräckligt noggrann utredning av förutsättningarna för mobilitet 
i närområdet. Förslaget kan medföra att byggherren/fastighetsäga-
ren behöver engagera sig mera aktivt i planering av alternativa mobi-
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litetsåtgärder för sina brukare. Förslaget innebär en större flexibi-
litet, en större möjlighet till samverkan om lämpliga åtgärder och att 
fastighetsägaren kan spara investeringskostnader för parkeringsyta 
och i stället kan utöka arealen för bostäder, lokaler eller andra kvali-
teter inom fastigheten, förutsatt att de alternativa åtgärder som 
ersätter parkering för bilar för enskilt bruk är tillräckliga.  

Förtydligande om vad som får ingå i ett exploateringsavtal be-
döms ge byggherrarna ett bättre stöd för samverkan med kommu-
nerna om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Vi bedömer att 
förtydligandet underlättar dialogen mellan parterna om vad som ska 
uppnås i avtalen. Ett avtal om mobilitetstjänster tillsammans med 
avsatta markutrymmen i en detaljplan kan ersätta nu gällande krav 
på att byggherren/fastighetsägaren ska anlägga parkeringsplatser 
och därmed innebära stora nyttor i form av tillgång till mark och 
lägre investeringskostnader för byggherren. 

Den nya lagen om mobilitetskartläggning innebär ett återkom-
mande administrativt åtagande för fastighetsägarna, men vi bedömer 
arbetsinsatsen som relativt begränsad över tid. Nyttan för fastighets-
ägaren av en sådan kartläggning består bland annat av att ett kun-
skapsunderlag kan sammanställas och åberopas. Genom kartlägg-
ning kan såväl kommunen som berörda fastighetsägare bli medvetna 
om åtgärder som vidtas inom en stadsdel eller kommun och kan sam-
verka om effektiviseringar. Kunskapsunderlaget kan användas i dia-
log mellan kommunen, fastighetsägare och brukare och de samman-
ställda kartläggningarna kan utgöra incitament för att ytterligare ut-
veckla transporteffektiva och hållbara lösningar.  

Samhällsnyttan kommer givetvis att behöva vägas mot kostnaden 
för fastighetsägarnas arbete med kartläggning. Vår bedömning är 
dock att nyttan på mellanlång och lång sikt överstiger kostnaderna.  

10.6 Konsekvenser för hushåll och enskilda 

Föreslagna ändringar kan på sikt medföra försämrad tillgång till par-
kering för hushåll och enskilda som använder bil för enskilt bruk. 
Samtidigt kan förslagen bidra till större tillgänglighet till delade for-
don inom fastigheten och i närområdet.  

På längre sikt kan behovet av parkeringsytor minska ifall hushåll-
en förflyttar sig med motorfordonspooler, andra delningsfordon, 
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kollektivtrafik, gång och cykel. Genom att främja tillgänglighet till 
bilpooler kan hushållens utgifter minska. Bilpoolsutredningen hän-
visar till flera studier som pekar på att de totala kostnaderna för att 
använda bil minskar när hushåll övergår från att äga bil till att 
använda bil via bilpool. En poolbil kan ersätta mellan fyra och tio 
privatägda bilar. Det frigjorda utrymmet kan användas för nyttor 
som kommer hushåll och enskilda till del på ett bättre sätt än tradi-
tionella parkeringsplatser gör. Åtgärderna kan också gynna byg-
gande av flera och billigare bostäder. En sådan omställning bidrar 
också till minskade utsläpp vilket gynnar såväl samhället som hushåll 
och enskilda eftersom det utgör en förutsättning för en hållbar 
utveckling. 

Utredningens förslag kan leda till bättre förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik så att färdsätten blir mer tillgängliga, lättanvända, 
och konkurrenskraftiga och på så sätt främjar miljön och en större 
andel aktivt resande. En sådan omställning skulle bidra till bättre 
hälsa och ett socialt och biologiskt levande stadsliv. Effekterna är 
beroende av kommunernas planering. 

Genom parkeringsköp frigörs parkeringsplatser från boende-
kostnaden i viss utsträckning redan i dag, men tillämpningen av par-
keringsköp och andra åtgärder, såsom flexibla parkeringstal och sär-
skilda fonder för mobilitet, kan växa och inkludera även elfordon, 
och ytterligare frigöra de boende från utgifter för parkering för for-
don som de inte äger.  

På längre sikt kan det tänkas att mobilitet som tjänst växer till 
kombinerade tjänster som kopplas samman med kollektivtrafiken i 
form av ett digitaliserat och integrerat system som utgör en attraktiv 
systemlösning för såväl enskilda som hushåll. Sådana åtgärder främ-
jar en övergång till hållbara transporter för hushåll som söker klimat-
smarta lösningar.  

På landsbygden kommer det på lång sikt att vara attraktivt att 
fortsätta använda bil för enskilt bruk. Det kan dock uppstå problem 
och målkonflikter när boende i periferin vill nå attraktiva målpunk-
ter i städerna där sådan fordonstrafik inte är prioriterad. Effekterna 
beror på kommunernas hantering. 

En ny lag om kartläggning av mobilitetsåtgärder främjar boende, 
brukare och bostadsspekulanter genom bättre tillgång till informa-
tion om transportmöjligheterna. Informationen gör det lättare för 
enskilda att välja klimatvänliga alternativ. Indirekt bedömer vi att 
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kartläggningen medför att fler klimatvänliga transportalternativ er-
bjuds snabbare så att urvalet blir större.  

Konsekvenserna för hushåll och enskilda som fortsätter att prio-
ritera bil för enskilt bruk kan bestå av förändrade förutsättningar för 
uppställning av bilen, exempelvis längre bort från fastigheten i sam-
lade anläggningar och till högre kostnader. Det finns en risk för att 
närboende drabbas negativt om närbelägna gator och kvarter an-
vänds för parkering av bilar för enskilt bruk när en ny fastighet be-
byggs och att såväl trafik- som boendemiljön därigenom försämras. 
Sådana konsekvenser för enskilda är avhängiga av kommunens par-
keringsutredning före utbyggnad av en eller flera fastigheter och hur 
kommunen hanterar åtgärderna för enskilda fastigheter respektive 
för stadsdelar i deras helhet.  

Vi bedömer att våra förslag inte påverkar omfattningen av parke-
ringsplatser för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga. 

Förslagen bedöms påverka individers privatekonomi. När färre 
äger sin egen bil och utgår från hållbara mobilitetstjänster förväntas 
kostnaderna för vardagsresor minska. I betänkandet av Utredningen 
cirkulär ekonomi tas en beräkning upp som visar att hushåll som 
väljer att gå med i bilpool i stället för att använda egen bil sparar cirka 
7 700 kronor per år8.  

Ytterligare en följd av förslagen är att fler hushåll har möjlighet 
att bosätta sig i områden med nyproducerade bostäder om det finns 
goda förutsättningar för att förflytta sig själv och varor utan att ha 
tillgång till bil för eget bruk.  

10.7 Konsekvenser av  
tillämpning av lägre parkeringstal 

De minskade markanspråken och ekonomiska konsekvenserna därav 
vid tillämpning av lägre parkeringstal till följd av de förtydliganden 
som förslagen innebär kan illustreras med följande räkneexempel 
som gjorts av Sweco Society. En sänkning av parkeringstalet från 0,8 
till 0,4 i de tio svenska kommuner9 som byggde flest flerbostadshus 

 
8 SOU 2017:22. Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. 
Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi. 
9 Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Helsingborg, Västerås, Umeå och 
Solna. 
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under år 2019 skulle innebära en minskad markyta på 170 000 kvadrat-
meter, vilket ungefär motsvarar 24 fotbollsplaner.10  

Den minskade kostnaden för parkeringar, sett till ett genomsnitt 
av olika typer av parkeringsplatser11, blir totalt 2,7 miljarder kronor. 
Denna form av besparingar förväntas beröra både kommuner och 
byggherrar.  

10.8 Övriga konsekvenser 

10.8.1 Konsekvenser för klimat och miljö  

Utredningens förslag syftar till transporteffektivitet genom förtyd-
ligande författningsförslag i PBL och en ny lag.  

Våra författningsförslag handlar om att skapa bättre förutsätt-
ningar för att styra nytillkommande bebyggelse genom lokalisering, 
bebyggelsesammansättning och utformning för tillgänglighet som 
ger närhet till service och möjlighet att gå, cykla och resa med kol-
lektivtrafik. Lokalisering av tillkommande bebyggelse ska också 
övervägas med hänsyn till redan gjorda investeringar i resurseffek-
tiva transportlösningar.  

Vi har föreslagit nya bestämmelser som ökar möjligheten för kom-
muner att besluta så att hållbara och energieffektiva fordon bättre kan 
ansluta till en fastighet och att parkering av sådana fordon prioriteras 
framför uppställning av fossildrivna och ytkrävande fordon. Det 
handlar om att skapa likvärdig tillgänglighet för energieffektiva och 
yteffektiva trafikslag såsom gång, cykling och kollektivtrafik.  

Utredningens bedömning är att förslagen driver i en hållbar rikt-
ning och verkar normförskjutande vid planering som har med mark-
användning och tillgänglighet och mobilitet för personer och varor 
att göra. Förslagen kan ge god effekt för tillväxt inom marknaden 
för delade fordon och forskning visar att körsträckor och utsläpp av 
växthusgaser minskar bland de hushåll som använder poolfordon. 
I den utsträckning kommuner och fastighetsägare reserverar parke-
ringsplatser för delningsfordon i stället för motorfordon för enskilt 

 
10 Ytan för en parkeringsplats är mellan 15 och 25 kvadratmeter beroende på var parkeringsplat-
sen befinner sig. Denna beräkning utgår från att en parkeringsplats upptar en genomsnittlig 
yta av 20 kvadratmeter. Eftersom det vid parkeringsplatser uppkommer fler omkringliggande 
ytor än bara den enskilda parkeringsplatsen är denna yta lågt räknad. 
11 Här inkluderas parkeringsplatser som asfalterad yta, parkeringsdäck, parkeringshus, ned-
schaktat garage samt mekaniskt garage. 
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bruk kan det förväntas bidra till minskade vägtrafikvolymer och 
minskade utsläpp. Förslagen innebär också ökad möjlighet för kom-
muner att bestämma anläggningar för delade fordon. Antalet bilar 
som ingår i bilpooler i Sverige i dag är få i relation till det totala anta-
let personbilar.  

Bilpoolsutredningen pekar på att hushåll minskar sin bilanvänd-
ning då man övergår till att använda bilar i motorfordonpooler i stäl-
let för motorfordon för enskilt bruk.  

Utredningens förslag kan tänkas öka medvetenheten om den 
miljöbelastning som följer av bilanvändning och därigenom bidra till 
att fler hushåll nyttjar hållbara transporter. Förslaget om en ny lag 
om kartläggning av mobilitetsåtgärder innebär att de fastighetsägare 
som omfattas av kravet ska se till att kartläggningen visas på synlig 
plats i byggnaden. 

Utredningsförslagen förväntas totalt sett bidra till minskad bil-
användning, minskade körsträckor och därigenom till minskade ut-
släpp av såväl växthusgaser som av luftföroreningar. Förslaget om att 
kommuner kan minska krav på utrymme för parkering av bilar för 
enskilt bruk bedömer vi kan minska efterfrågan på sådan bilanvänd-
ning och minskar i sig negativa effekter på miljö och klimat.  

Minskad areal för parkering innebär en möjlighet att minska 
arealen hårdgjorda ytor till förmån för stadsgrönska och öka städers 
motståndskraft mot en ökad mängd nederbörd i form av kraftiga 
regn. 

Eftersom de föreslagna åtgärderna kan bidra till minskad efter-
frågan på bilar för eget bruk minskar i så fall även användningen av 
råvaror (bland annat metaller som kräver gruvbrytning) och den 
miljöpåverkan som uppstår vid tillverkning och skrotning av bilar.  

10.8.2 Konsekvenser för levande städer 

Enligt regeringens politik för en hållbar stadsutveckling) ska män-
niskor och grönska prioriteras. Regeringen konstaterar i Strategi för 
Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling12 att gator, 
vägar, parkeringsplatser och spåranläggningar tar i dag en betydande 
andel av städernas begränsade utrymme i anspråk. 

 
12 Skr. 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling. 
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Utredningens förslag om förtydliganden och verktyg för aktörer-
na bidrar till att andelen utrymme som upptas av gator, vägar, parke-
ringsplatser och andra anläggningar kan minska. Våra förslag avser 
att utgöra planeringsverktyg som använder redan befintlig infra-
struktur i stället för att bygga ny, att minska transportbehovet, att 
främja transporter med yteffektiva och delade fordon och därmed 
minska antalet fordon i städer. Färre motorfordon, bättre förut-
sättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik menar vi också främ-
jar mångfunktionella gator med sociala vistelseytor, ett starkare 
socialt perspektiv och trygga, trivsamma och inkluderande utemiljö-
er med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning. 

10.8.3 Konsekvenser i förhållande till nationella mål 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en global samlad ansats för en hållbar utveckling. 
Det är en sammanhållen målstruktur med mål inom ett stort antal 
sakfrågor som även inkluderar ett stort antal redan etablerade per-
spektiv på såväl internationell som nationell nivå. Agendan förhand-
lades inom FN:s generalförsamling, där samtliga FN:s medlems-
stater ingår. Agendan består bland annat av 17 mål och 169 delmål. 
De mål som närmast är berörda av våra förslag är följande: 

• Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inklu-
derande och hållbar industrialisering samt främja innovation.  

• Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, mot-
ståndskraftiga och hållbara.  

• Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatföränd-
ringarna och dess konsekvenser.  

Utredningen bedömning är att förslagen i detta betänkande med 
syfte att leda till mindre behov av transporter, effektivare utnytt-
jande av infrastruktur, likvärdig tillgänglighet för olika trafikslag 
samt energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik ligger i linje 
med de nämnda målen. 
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Nationella miljökvalitetsmål 

Riksdagen har beslutat om Generationsmålet och 16 miljökvalitets-
mål. Utredningens bedömning är att förslagen som lämnas i detta 
betänkande i första hand bidrar till måluppfyllelsen av följande miljö-
kvalitetsmål: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• God bebyggd miljö 

Etappmål i miljömålssystemet 

Regeringen har beslutat om etappmål i miljömålssystemet som är 
viktiga för en miljömässigt hållbar stadsutveckling: 

• etappmål för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik 

• etappmål om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer 

• etappmål om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster 
i urbana miljöer. 

Vår bedömning är att förslagen till författningsförändringar och en 
ny lag om mobilitetskartläggning förtydligar vikten av att planlägg-
ning och prövning i ärenden om lov och förhandsbesked enligt PBL 
ska ske med fokus på effektiva och hållbara transporter såsom gång- 
cykel- och kollektivtrafik. Förslag till en ny lag om kartläggning av 
åtgärder för brukare inom en fastighet att resa hållbart menar vi 
också kommer att främja detta etappmål. 

De båda etappmålen för stadsgrönska berörs genom att bättre 
förutsättningar skapas för att ta tillvara och integrera stadsgrönska 
till följd av minskad biltrafik, minskade luftföroreningar och mera 
plats genom yteffektiva fordon.  

Genom färre motorfordon frigörs fler parkeringsplatser till mer 
angelägna ändamål. I rapporten Framtiden för parkering och nya bo-
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städer13 framhålls att en halvering av dagens parkeringstal ökar 
Sveriges fysiska byggareal med 30 procent och skulle överstiga 
Boverkets beräknade bostadsbehov med cirka 15 procent. En upp-
skattning av gatuparkeringen i svenska städer uppgår till cirka 
200 kvadratkilometer enligt samma rapport för att illustrera mark-
potentialen för bostäder som nu upptas av gatuparkering. Mot-
svarande arealberäkning skulle kunna utföras med avseende på stads-
grönska i stället för bostäder. Resonemanget illustrerar betydelsen 
av att prioritera yteffektiva och delade fordon i stadsmiljö. 

Klimatmål 

Riksdagen har beslutat om flera etappmål inom miljömålssystemet 
som bidrar till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Det 
etappmål som beskriver det långsiktiga klimatmålet innebär att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

Transportsektorns betydelse för klimatomställningen under-
stryks av att det är den enda sektor för vilken riksdagen har beslutat 
om ett sektorspecifikt klimatmål. Målet innebär att växthusgasut-
släppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska 
med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.  

Utredningens syfte med förslagen har ytterst syftat till att bidra 
till transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transpor-
ter i enlighet med direktiven. Utredningens bedömning är att varje 
enskilt åtgärdsförslag kan anses ha effekt och tillsammans har åtgär-
derna möjlighet att nå goda resultat.  

Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål, som beslutades av riksdagen 
1998, är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet.  

 
13 Fastighetsägarna i Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen (2020): Fram-
tiden för parkering och nya bostäder – Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljö-
konsekvenser. 
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Vi bedömer att våra förslag bidrar till de transportpolitiska målen 
både genom att fokusera åtgärder som kan gynna tillgänglighet, 
transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter.  

Politik för gestaltad livsmiljö 

Riksdagen har beslutat om sex nationella arkitektur-, form- och 
designpolitiska mål14. Den nya politikens kärna är en helhetssyn på 
den gestaltade livsmiljön som tar utgångspunkt i människans behov 
och livskvalitet.  

Det ingår inte i utredningens uppdrag att utreda bestämmelser 
om gestaltad livsmiljö. Vi konstaterar dock att det kan finnas behov 
av att se över bestämmelser i PBL med avseende på den nya politiken 
för gestaltad livsmiljö. 

10.8.4 Konsekvenser för regional utveckling 

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med 
stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i 
alla delar av landet. Prioriteringar för att nå målet för den regionala 
utvecklingspolitiken är bland annat innovation och företagande, 
attraktiva miljöer och tillgänglighet. 

Utredningens förtydliganden i PBL innebär ett ökat fokus på att 
de lokala, regionala och nationella planeringsnivåerna samverkar och 
samordnar sina processer i högre grad för att öka transporteffektivi-
teten i samhället. 

På landsbygden kommer bilen sannolikt fortfarande vara det 
dominerande sättet att skapa tillgänglighet, därför är omställningen av 
fordon och bränsle vitalt. Utredningens förslag kan främja landsbyg-
dernas roll i omställningen som leverantör av klimatsmart energi och 
förnybara resurser. En ökad produktion av hållbara förnybara 
drivmedel i Sverige skulle kunna öka försörjningstryggheten, skapa 
jobb och bidra till regional utveckling. Glest bebyggda områden 
behöver dock också vara så transporteffektiva som möjligt. Lös-
ningar för samordnade transporter av varor är ett exempel på ett om-
råde som kan bidra till såväl kostnadsbesparingar som god tillgäng-
lighet och minskade utsläpp.  

 
14 Prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö. 
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10.8.5 Förslagens påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Utredningen föreslår i 4 kap. 2 § PBL att kommunen ska ta hänsyn 
till frågan om transporteffektivitet vid bedömningen av om det före-
ligger behov av detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse med 
bygglovspliktiga byggnadsverk. Ändringen innebär delvis ett förtyd-
ligande, eftersom kommunen enligt nuvarande lydelse av bestäm-
melsen ska ta hänsyn till den tänkta bebyggelsens inverkan på om-
givningen. Med “inverkan på omgivningen” avses både den inverkan 
på miljön och den inverkan på omgivningen i övrigt som uppstår på 
grund av bebyggelsen. Exempel på sådan inverkan är om den plane-
rade användningen genererar mycket trafik. Hänsyn till transport-
effektivitet enligt förslaget innefattar hänsyn till trafik, men även fler 
aspekter och innebär att kommuner måste beakta fler aspekter vid 
bedömningen enligt paragrafen. Detaljplaneringen är dock till för att 
lösa problem som kan uppstå och vara kostsamma, innan stora och 
långsiktiga investeringar görs. Förslaget innebär enligt utredningen 
därför inte någon utökning av detaljplanekravet eller inverkan på den 
kommunala självstyrelsen.  

Utredningen föreslår i 6 kap. 40 § PBL att ett exploateringsavtal 
får omfatta mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Förslaget ger 
kommuner tydligt lagstöd för den tillämpning som har vuxit fram i 
fråga om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster i exploaterings-
avtal. Förslaget innebär en utökning av de frågor som får omfattas 
av ett exploateringsavtal och kan därmed anses öka den kommunala 
självstyrelsen något. 

10.8.6 Konsekvenser för Sveriges anslutning 
till Europeiska unionen 

De redovisade förslagen bedöms inte beröra EU-rätten. På plan- och 
byggområdet beslutar medlemsstaterna till övervägande del nationellt. 
Den föreslagna lagen och dess syfte att främja en transporteffektiv 
samhällsstruktur hänger nära samman med övrig lagstiftning som 
reglerar planering och användande av mark- och vattenområden. Den 
föreslagna lagen bedömer vi inte heller direkt bör påverka EU:s inre 
marknad. Det är därför inte sannolikt att en lag om kartläggning av 
mobilitetsåtgärder berörs av tjänstedirektivet (2006/123/EG).  
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10.8.7 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor 
och män 

Enligt Utredningen cirkulär ekonomi15 är kvinnor och utrikesfödda 
överrepresenterade bland de personer som inte har råd att äga en bil. 
Jämställdheten mellan könen kan därför påverkas positivt om del-
ningsfordon och tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ersätter användning av bilar för enskilt bruk. 

Förbättrade förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik skulle gynna kvinnor mer än män. En studie i sju olika städer 
runt om i världen visar stora skillnader i resmönster mellan män och 
kvinnor16. Kvinnor går och använder kollektivtrafik mer än män och 
är mer angelägna när det gäller säkerhet, trygghet, hållbarhet och 
nyttan med resan. Kvinnor lägger stor vikt vid egenskaper hos infra-
strukturen för gång, cykel och hållplatser. Män är mer benägna att 
använda sig av nya mobilitetstjänster.  

Bildelning medför ökade möjligheter att få tillgång till bil till en 
lägre totalkostnad för bilanvändning och utredningens förslag kan 
förväntas underlätta nyttjandet av bildelningstjänster vilket tilltalar 
män mera enligt ovan nämnda utredning. Utredningens förslag kan 
också gynna kvinnor eftersom kvinnors disponibla inkomster i 
genomsnitt är lägre än mäns.  

Utredningens förslag kan också gynna utrikesfödda eftersom 
denna grupp i genomsnitt har lägre disponibla inkomster än den 
övriga befolkningen. 

10.8.8 Konsekvenser för möjligheterna  
att nå de integrationspolitiska målen 

Vi bedömer att utredningsförslagen bidrar positivt till de integra-
tionspolitiska målen genom att främja tillgänglighet till delnings-
fordon och hållbara transporter som alternativ till bil för enskilt 
bruk. Se även avsnitt 10.6 ovan. Reseutbudet ökar för de som inte 
har körkort och vars huvudsakliga resor går mellan hemmet och 
arbetet. Det gör att fler barn och unga samt pensionärer får en större 
valmöjlighet när och hur de vill resa. Möjligheten att ta sig till och 
från aktiviteter och möten på ett enklare och tryggare sätt ökar.  

 
15 SOU 2017:22. 
16 Weinreich, M (2021) Gender & Smart Mobility. Utgiven av Ramboll. 
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Utredningens förslag bedöms också främja mångfunktionella 
gator, sociala vistelseytor, ett starkare socialt perspektiv och trygga, 
trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om 
åtgärdernas gestaltning. 

En negativ konsekvens av att fler resor utgår från digitala platt-
formar ökar risken för utanförskap för de som inte har tillgång till 
den teknik som tillhandahåller digitala plattformar, till exempel äldre 
personer eller andra samhällsgrupper utan smarta telefoner.  

10.8.9 Betydelse för brottsligheten  
och det brottsförebyggande arbetet 

Vi bedömer att våra förslag inte får några konsekvenser för brotts-
ligheten och det brottsförebyggande arbetet. 
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11 Författningskommentar 

11.1 Förslaget till lag (202X:XX) om 
mobilitetskartläggning 

1 §  

Paragrafen anger lagens syfte. Lagens syfte är att främja tillgänglig-
heten till mobilitetåtgärder och mobilitetstjänster samt hushållning 
med mark och stadsmiljö. 

Tillgång till mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster ska främjas 
genom att de mobilitetskartläggningar som görs ska bidra till kun-
skap om de transportlösningar som finns. Lagens bestämmelser ska 
bidra till kunskap hos boende, verksamhetsutövare, kommun och 
Boverket. Kunskapen bland boende och verksamhetsutövare ska 
bidra till ökat engagemang och efterfrågan på olika transportlös-
ningar nära bostaden. Kunskap hos kommuner ska bidra som under-
lag i kommuners samhällsplanering och kunskap hos Boverket kan 
bidra till åtgärder på nationell nivå för att främja tillgången till olika 
transportlösningar. Bättre tillgång till transportlösningar främjar 
hushållning med mark och stadsmiljö. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

2 §  

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Lagen ska tillämpas för 
fastigheter med bostäder och verksamheter som medför ett trans-
portbehov av betydande omfattning. I 3 § i förslaget till förordning 
(202X:XX) om mobilitetskartläggning anges vilka fastigheter som 
medför ett transportbehov av betydande omfattning och som om-
fattas av lagen.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 
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3 § 

Paragrafen definierar mobilitetskartläggning som en kartläggning 
över mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster inom fastigheter som 
anges i 2 § i förslaget till lag (202X:XX) om mobilitetskartläggning.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

4 §  

I paragrafen anges att termerna mobilitetsåtgärder och mobilitets-
tjänster som används i lagen har samma betydelse som i PBL.  

Termerna definieras i förslaget i 1 kap. 4 § PBL. Där anges att 
mobilitetsåtgärder avser utrymmen för parkering, stannande, last-
ning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor. Det an-
ges att mobilitetsjänster avser tjänster för persontransport och för 
leverans eller förvaring av varor. Se kommentaren till förslaget 1 kap. 
4 § PBL med beskrivningar av termernas innebörd. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

5 §     

I paragrafen anges att ägare till fastigheter som anges i 2 § ska göra 
en mobilitetskartläggning årligen.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

6 §     

Paragrafen anger vad en mobilitetskartläggning ska innehålla och att 
fastighetsägaren ska ge in mobilitetskartläggningen till berörd kom-
mun och den myndighet som regeringen bestämmer. 

I 11 § anges att regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en 
mobilitetskartläggning. I 5 § i förslaget till förordning (202X:XX) 
om mobilitetskartläggning anges vem som får meddela sådana före-
skrifter. 

I 4 § i förslaget till förordning (202X:XX) om mobilitetskartlägg-
ning anges till vilken myndighet och när kartläggningen ska ges in.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 
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7 §  

Paragrafen anger att fastighetsägare ska tillhandhålla den senast 
genomförda mobilitetskartläggningen på tre sätt; den ska visas på en 
för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnader på 
fastigheten, visas för en presumtiv nyttjanderättshavare och över-
lämnas till en ny nyttjanderättshavare. Paragrafen anger även att 
mobilitetskartläggning ska anges vid annonsering vid uthyrning eller 
försäljning. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

8 §     

Paragrafen anger att tillsyn ska utövas över att lag och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen följs. I 6 § i förslaget till förordning 
(202X:XX) om mobilitetskartläggning anges vilken myndighet ska 
utöva tillsynen. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

9 §     

Paragrafen reglerar fastighetsägares skyldighet att lämna upplys-
ningar och handlingar till tillsynsmyndigheten.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 

10 §     

Paragrafen ger tillsynsmyndigheten rätt att besluta om föreläg-
ganden och att förena föreläggande med vite. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 
 
11 §     
 
I paragrafen regleras bemyndiganden att meddela föreskrifter om 
vilka fastigheter som medför ett transportbehov av betydande om-
fattning enligt 2 § och de skyldigheter som anges i 6 och 7 §§.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7. 
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12 §     

Paragrafen anger att beslut om föreläggande får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol och att prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.7.  

11.2 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2020:900) 

1 kap. 4 §  

Paragrafen innehåller en uppräkning i alfabetisk ordning av defini-
tioner eller uttryck i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Definitioner av termerna ”mobilitetsåtgärd” och ”mobilitets-
tjänst” införs. Med ”mobilitet” avses rörlighet för människor eller 
varor.  

”Mobilitetsåtgärd” definieras i paragrafen som utrymme och an-
läggning för 1. parkering eller stannande för persontransporter, eller 
2. lastning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor. 

Exempel på mobilitetsåtgärder är utrymmen och anläggningar för 
parkering och stannande med cykel, sparkcykel, moped, e-skoter 
och bil för enskilt bruk samt på vissa håll i landet sparkar och snö-
skotrar. Det kan också vara utrymmen och anläggningar för delade 
fordon som exempelvis självkörande bilar eller andra självkörande 
fordon, bilpoolsbilar, delade cyklar, sparkcyklar, mopeder, e-skotrar 
med mera. Det kan vidare vara utrymmen för samnyttjande av 
parkeringsplatser eller samåkningspunkt, angöringsplats eller håll-
plats samt utrymmen för kollektivtrafik. Mobilitetsåtgärder kan 
antingen vara avsedda för stannande för på- och avstigning eller för 
parkering, eller en kombination av de båda. Mobilitetsåtgärder kan 
avse utrymmen och anläggningar för olika trafik- och fordonsslag 
eller kombinationer av dessa, utan någon självklar prioritet mellan 
trafik- och fordonsslagen. Med bil för enskilt bruk avses bilar som i 
huvudsak används endast för ett hushåll. Typiskt sett gäller det så 
kallade egenägda bilar, förmånsbilar eller bilar som innehas genom 
privatleasing. 

Termen mobilitetsåtgärd införs i 4 kap. 13 och 14 §§, 6 kap. 40 § 
samt 8 kap. 9 och 10 §§. Vidare införs termen mobilitetsåtgärder i 
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den föreslagna lagen (202X:XX) om mobilitetskartläggning. Genom 
införande av termen mobilitetsåtgärd i PBL stärks en bredare syn på 
de trafik- och fordonsslag som planering, planläggning och beslut 
enligt PBL ska omfatta. 

Parkering och stannande har motsvarande betydelse som i för-
ordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.  

En mobilitetsåtgärd kan enligt punkten 2 avse utrymme och an-
läggning för lastning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring 
av varor. Utrymme för leveranser och tillfällig förvaring avser ut-
rymme för skåp eller liknande som utgör leveranspunkt för varu-
leveranser för boende och verksamhetsutövare. Utrymmen för leve-
ranser och tillfällig förvaring kan även ha uppställningsplats och 
laddning för de fordon med vilka varorna transporteras, exempelvis 
bil, paketcykel, moped, kärra eller annat fordon samt självkörande 
fordon. Anläggningar för parkering utomhus kan därför behövas. 
Det kan även behövas leveransskåp eller boxar av olika slag. Det kan 
vara fråga om kylda skåp för matleveranser med tillhörande tekniska 
anläggningar för kylfunktion. 

”Mobilitetstjänst” definieras i paragrafen som tjänst för 1. Per-
sontransporter, eller 2. leverans eller tillfällig förvaring av varor.  

En mobilitetstjänst för persontransporter kan exempelvis handla 
om bokning, prenumeration, medlemskap eller betalning. Tjänsten 
kan tillhandahållas genom en fysisk anläggning eller anordning, en 
mobilapplikation eller annan digital lösning. En mobilitetstjänst kan 
innebära att en resenär prenumererar på en transporttjänst anpassad 
efter individens behov. Tjänsterna kan avse transporter med eller 
tillgång till exempelvis lånecyklar, självkörande bilar, bilpoolsbilar, 
cykel-, sparkcykel- och mopedpooler med mera eller samåkning. 
Det kan också handla om erbjudanden kopplade till befintliga tjäns-
ter, exempelvis rabatterat kollektivtrafikkort. 

En mobilitetstjänst enligt punkten 2 är en tjänst för leveranser och 
tillfällig förvaring av varor. Det kan vara hemleveranser och nyttjande 
av skåp och liknande för boende och verksamhetsutövare.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.6. 
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2 kap. 3 § 

Paragrafen anger de grundläggande kraven på planläggning.  
I första stycket ändras genom ett tillägg i punkten 1 så att ”en 

transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” införs. Änd-
ringarna i punkten 1 innebär att planläggning ska främja en ända-
målsenlig och transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur.  

Nuvarande termen ”struktur”, som berör rekvisitet ändamåls-
enlig och det tillagda rekvisitet transporteffektiv, ersätts med ”sam-
hälls- och bebyggelsestruktur”. Tillägget och ändringen medför inga 
ändringar i den del av punkten 1 som avser estetik.  

Genom ändringarna i punkten 1 förtydligas att planläggning ska 
främja en transporteffektiv struktur och aspekten transporteffekti-
vitet stärks vid de avvägningar som ska göras.  

En ”transporteffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur” enligt 
förslaget innebär att bebyggelse är samlad så att behovet av person-, 
gods- och varutransporter hålls på en så låg nivå som möjligt och att 
befintlig infrastruktur utnyttjas. Bostäder och verksamheter är till-
gängliga med gång, cykel och olika energieffektiva och miljövänliga 
transportslag.  

Med ”samhällsstruktur” avses samhällsservice, kommersiell ser-
vice och rekreationsytor. Rekreationsytor kan vara exempelvis grön-
områden, lek- och idrottsplatser, parker, platser för växtlighet, 
vattenområden, promenad- och cykelstråk och liknande. Samhälls-
service och kommersiell service avses ha motsvarande betydelse som 
termerna har i 2 kap. 5 § första stycket punkten 3 och 7 § punkten 5. 

Bebyggelse definieras i 1 kap. 4 § PBL som en samling av bygg-
nadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader. 
Med ”bebyggelsestruktur” avses struktur av byggnadsverk som inte 
enbart består av andra anläggningar än byggnader och områden där 
emellan. 

Med den föreslagna termen ”transporteffektivitet” avses att fyra 
aspekter ska främjas. Det handlar om att 

– minska behovet av transporter  

– nyttja befintlig infrastruktur bättre  

– åstadkomma en likvärdig tillgänglighet till olika trafik- och for-
donsslag 
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– skapa förutsättningar för energieffektivare och mer miljövänlig 
fordonstrafik. 

Mindre behov av transporter kan åstadkommas genom att ordna ett 
tillkommande bebyggelseområde så att dels dess yttre tillgänglighet 
kan uppnås genom en lämplig lokalisering och en bebyggelsesam-
mansättning som främjar närhet till service och andra samhälls-
funktioner, dels den inre tillgängligheten kan uppnås utan energi-
krävande trafikslag som gång- och cykeltrafik genom områdets när-
mare fysiska utformning.  

Effektivare nyttjande av infrastruktur kan åstadkommas genom 
att förlägga tillkommande bebyggelse (bostäder och verksamheter) 
till områden där hög tillgänglighet redan finns samt i den befintliga 
infrastrukturen främja resurseffektiva transportslag (till exempel 
fysiska åtgärder som kollektivtrafikfiler, ladd- och poolinfrastruk-
tur) och på så sätt nyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur-
anläggningar.  

Likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag kan åstadkommas 
genom att angöring, uppställning/förvaring av fordon ordnas likvär-
digt för olika fordonsslag samt genom att flöden in och ut ur ett 
område (personer, varor, återvinning) kan ordnas flexibelt för att 
möta både nuvarande behov och framtida anspråk från delade mobi-
litetstjänster och mobilitet som tjänst, vilket främjar en hållbar 
mobilitet och likvärdiga möjligheter till förflyttning. 

Energieffektivare och miljövänligare fordonstrafik kan främjas 
genom fysiska åtgärder såsom infrastruktur för exempelvis el (ladd-
stolpar), biogas och vätgas, angörings- och uppställningsplatser för 
delade fordon (autonoma fordon, e-skotrar, cyklar).  

Med tillgänglighet avses den möjlighet med vilken medborgare 
och näringsliv fysiskt kan nå det utbud och de aktiviteter i samhället 
som de har behov av. I samband med transporter kan tillgänglighet 
tolkas som möjlighet att nå något önskvärt, exempelvis arbetsplat-
ser, service, rekreation samt övrigt utbud och övriga aktiviteter. Till-
gängligheten för ett visst område ökar om man med mindre upp-
offring kan göra samma resor som förut, eller med samma upp-
offring som förut kan nå ett större urval av målpunkter.  

Liksom idag, ska även den nya lydelsen av punkten 1 gälla i andra 
ärenden enligt PBL enligt andra stycket. I vilken utsträckning pröv-
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ningen i bygglov ska ske enligt 2 kap. 3 § PBL framgår, liksom i dag, 
av 9 kap. 30–32 §§ PBL. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.2.1. 

2 kap. 5 § 

Paragrafen handlar om lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk. 
Den är tillämplig vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked.  

I paragrafens första stycke, punkten 3, görs ett tillägg som anger 
att transporteffektivitet ska främjas. Ändringen innebär att vid plan-
läggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska hänsyn 
tas till möjligheterna att ordna trafik och främja transporteffektivitet 
vid lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk. Ordnande av trafik 
handlar om framkomlighet och trafiksäkerhet. Som anges i kom-
mentaren till 2 kap. 3 § PBL handlar transporteffektivitet om att 
minska behovet av transporter, nyttja befintlig infrastruktur bättre, 
åstadkomma en likvärdig tillgång till olika trafik- och fordonsslag 
och skapa förutsättningar för energieffektivare och mer miljövänlig 
fordonstrafik.  

Genom ändringen ska lokaliseringen bedömas lämplig också ut-
ifrån möjligheterna att uppnå transporteffektivitet och inte bara 
ordnande av trafik (framkomlighet och trafiksäkerhet).  

Främjande av transporteffektivitet vid lokaliseringsbeslut inne-
bär att nya bebyggelseområden förläggs tillgängligt i förhållande till 
viktiga samhällsfunktioner, att befintlig infrastruktur nyttjas effek-
tivt och att olika trafikslag blir mer likvärdigt tillgängliga.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.2.2. 

2 kap. 6 § 

Paragrafen innehåller de närmare kraven på placering och utform-
ning av bebyggelse och byggnadsverk. Paragrafen är tillämplig vid 
planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende bygg-
nader som inte kräver lov.  

I paragrafens första stycke, punkten 6, görs ett tillägg genom att 
”transporteffektivitet” införs. Ändringen innebär att vid planlägg-
ning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
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som inte kräver lov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hän-
syn till behovet av en transporteffektiv trafikförsörjning och en god 
trafikmiljö.  

Genom tillägget kompletteras nuvarande krav på att ta hänsyn till 
trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö med hänsyn till 
transporteffektivitet. Den befintliga formuleringen ”trafikförsörj-
ning och behovet av en god trafikmiljö” inbegriper kollektivtrafik, 
bil-, gång- och cykeltrafik. Genom ändringen ska tillkommande bo-
städer och verksamheter placeras även med beaktande av minskat 
behov av transporter, nyttjandet av befintlig infrastruktur, likvärdig 
tillgänglighet till olika trafikslag och förutsättningar för energi-
effektiv och miljövänlig fordonstrafik. Se beskrivningen av innebör-
den av termen transporteffektivitet i kommentaren till förslaget i 
2 kap. 3 § PBL. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.2.3. 

2 kap. 7 § 

Paragrafen anger i sin nuvarande lydelse att hänsyn ska tas till behovet 
av att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse ska finnas gator och vägar, torg, parker och andra grön-
områden, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell 
service. Paragrafen är tillämplig vid planläggning.  

Paragrafen ändras genom ett tillägg av ”mobilitetsåtgärder” i 
punkten 1.  

I 2 kap. 3, 5 och 6 §§ PBL har termen ”transporteffektivitet” 
införts genom förslagen i dessa paragrafer. Införande av ”mobili-
tetsåtgärder” i denna paragraf preciserar transporteffektivitet i de 
delar som handlar om likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag och 
förutsättningar för energieffektiv och miljövänlig fordonstrafik.  

Ändringen innebär att hänsyn till behovet av gator och vägar, i 
vilket ingår gång- och cykelvägar, kompletteras med behovet av 
mobilitetsåtgärder. ”Mobilitetsåtgärder” i denna paragraf preciserar 
transporteffektivitet avseende utrymmen och anläggningar för last-
ning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor. 
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Mobilitetsåtgärder kompletterar nuvarande punkten 5 i paragrafen, 
som handlar om möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 
kommersiell service. Den punkten innefattar ett hänsynstagande till 
behovet av kollektivtrafik, vilket även ingår i mobilitetsåtgärder. Som 
framgår av kommentaren till förslaget om definition av mobilitets-
åtgärder i 1 kap. 4 § PBL omfattar mobilitetsåtgärder inte bara kol-
lektivtrafik utan även utrymmen för andra och olika typer av trafik-
lösningar. 

Genom ändringen ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller 
i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns 
exempelvis uppställningsplatser för delade fordon och anläggningar 
för varutransporter. Se vidare om innebörden av termen mobilitets-
åtgärder i kommentaren till förslaget i 1 kap. 4 § PBL. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.2.4. 

4 kap. 2 §  

Paragrafen innehåller bestämmelser om det så kallade detaljplane-
kravet.  

I paragrafens första stycke, punkten 1, görs ett tillägg genom att 
”transporteffektivitet” införs. I kommentaren till ändringarna i 
2 kap. 3 § PBL redovisas innebörden av transporteffektivitet.  

Ändringen i denna paragraf innebär att kommunen ska ta hänsyn 
till frågan om transporteffektivitet vid bedömningen av om det före-
ligger behov av detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse med 
bygglovspliktiga byggnadsverk.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.4.1.  

4 kap. 6 § 

Paragrafen anger i sin nuvarande lydelse att kommunen i detaljplan 
får bestämma markreservat för sådana trafik- och väganläggningar, 
energianläggningar, anordningar för elektroniska kommunikations-
nät och ledningar som behövs för allmänna ändamål.  

Paragrafen ändras så att ”anläggningar för leveranser” läggs till. 
Det kan gälla omlastning eller slutleverans. Ändringen innebär en 
utvidgning av de ändamål för vilka kommunen kan bestämma om 
markreservat. 

Övervägandena redovisas i 8.4.2. 
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4 kap. 13 § 

Paragrafen ger kommunen möjlighet att i en detaljplan bestämma 
krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och loss-
ning som behövs med hänsyn till bestämmelserna om obebyggda 
tomter i 8 kap. 9 § första stycket punkten 4 PBL. Enligt 8 kap. 9 § 
första stycket punkten 4 PBL ska en obebyggd tomt ordnas så att 
det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. 

I paragrafens punkt 1 ersätts ”utrymme för parkering, lastning 
och lossning” med ”mobilitetsåtgärder”. Se definition och innebörd 
av mobilitetsåtgärder i kommentaren till 1 kap. 4 § PBL. Som 
framgår av definitionen omfattas parkering, lastning och lossning av 
”mobilitetsåtgärder”.  

I 2 kap. 3, 5 och 6 §§ PBL har termen ”transporteffektivitet” 
införts genom förslagen i dessa paragrafer. Införande av ”mobilitets-
åtgärder” i denna paragraf preciserar transporteffektivitet i de delar 
som handlar om likvärdig tillgänglighet till olika trafikslag och för-
utsättningar för energieffektiv och miljövänlig fordonstrafik. Mobi-
litetsåtgärder avser även utrymmen och anläggningar för lastning 
och lossning, leverans eller tillfällig förvaring av varor. 

Ändringen innebär att en kommun ska beakta olika alternativ när 
kommunen bedömer behovet av utrymmen för stannande och par-
kering. Det kan exempelvis vara alternativ till bilar för enskilt bruk. 
En bedömning enligt den föreslagna lydelsen av punkten 1 kan 
innebära minskade ytor för bilar för enskilt bruk till förmån för 
andra alternativ som dels kan kräva mindre yta, dels kan vara miljö-
vänligare. Som framgår av kommentaren till förslaget i 1 kap. 4 § 
PBL, kan mobilitetsåtgärder exempelvis röra sig om utrymmen och 
anläggningar för parkering och stannande med cykel, sparkcykel, 
moped, bil med mera samt delade fordon som exempelvis kollek-
tivtrafik, självkörande bilar, bilpoolsbilar, delade cyklar, sparkcyklar 
och mopeder med mera. Det kan vidare vara utrymmen för sam-
utnyttjande av parkeringsplatser eller samåkningspunkt, angörings-
plats eller hållplats. Mobilitetsåtgärder kan antingen vara avsedda för 
stannande för på- och avstigning eller för parkering, eller en kom-
bination av de båda. Mobilitetsåtgärder kan vidare avse utrymmen 
och anläggningar för olika trafik- och fordonsslag samt varor eller 
kombinationer av dessa.  
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Enligt förslaget till ändring i 6 kap. 40 § ska ett exploateringsavtal 
få omfatta mobilitetsåtgärder. Ett exploateringsavtal ska även enligt 
förslagen få omfatta mobilitetstjänster. I förslaget till ändring i 
1 kap. 4 § definieras mobilitetstjänst som tjänst för persontranspor-
ter, samt för leverans eller tillfällig förvaring av varor. Tillgången till 
mobilitetstjänster har en nära koppling till behovet av mobilitets-
åtgärder (utrymmen och anläggningar för stannande, parkering, last-
ning och lossning, leverans eller tillfällig förvaring).  

I paragrafens punkt 2 ersätts ”parkeringsplatser” med ”mobili-
tetsåtgärder”. Ändringen är en följd av förslaget i punkten 1. 

I paragrafens punkt 3 ersätts ”parkering” med ”åtgärder enligt 
första punkten”. Ändringen är en följd av förslaget i punkten 1. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.4.3. 

4 kap. 14 §  

Paragrafen handlar om villkor för bygglov eller startbesked.  
Paragrafen ändras så att en ny punkt 2 införs som anger att kom-

munen i en detaljplan får bestämma att lov eller startbesked för en 
åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 
endast får ges under förutsättning att en mobilitetsåtgärd som kom-
munen inte ska vara huvudman för har säkerställts. Säkerställande 
kan exempelvis ske genom att byggherren i avtal förbinder sig till att 
åtgärden kommer att genomföras om detaljplanen antas och bygg-
lovhandlingarna innefattar den tänkta åtgärden.  

Ändringen innebär att villkor för bygglov och startbesked kan 
omfatta utrymme och anläggning för parkering eller stannande för 
persontransporter eller lastning och lossning, leverans eller tillfällig 
förvaring av varor. Se definition av och kommentar till termen mobi-
litetsåtgärd i kommentaren till förslaget till ändring i 1 kap. 4 § PBL. 

Som följd av att en ny punkt 2 införs, flyttas nuvarande punkt 2 
till punkt 3, nuvarande punkt 3 till punkt 4, nuvarande punkt 4 till 
punkt 5 och nuvarande punkt 5 till en ny punkt 6. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.4.4. 
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4 kap. 33 § 

Paragrafen anger vad en planbeskrivning ska innehålla, uppräknat i 
fem punkter.  

I paragrafens första stycke, får punkt 4 nytt innehåll genom ett 
tillägg som anger att planbeskrivningen ska innehålla en redovisning 
av hur planen uppfyller kraven på transporteffektivitet. Nuvarande 
innehåll i punkt 4 flyttas till punkt 5 och nuvarande innehåll i punkt 
5 flyttas till en ny punkt 6.  

I 2 kap. 3, 5 och 6 §§ PBL har termen ”transporteffektivitet” 
införts genom förslagen i dessa paragrafer. Innebörden av transport-
effektivitet förklaras i kommentaren till förslag till ändringar i 2 kap. 
3 § PBL.  

Övervägandena i fråga om transporteffektivitet ska ske enligt 
2 kap. En redovisning enligt den nu aktuella paragrafen av hur planen 
uppfyller kraven på transporteffektivitet i planbeskrivningen inne-
bär kortfattade kommentarer kring de fyra aspekterna som ingår i 
transporteffektivitet. Det innebär exempelvis hur planen ingår i en 
transporteffektiv struktur och vilka mobilitetsåtgärder och mobili-
tetstjänster som kommer att finnas tillgängliga inom planområdet. 

Den nya punkten 4 kompletterar nuvarande punkt 1 om planer-
ingsförutsättningarna, som avser bland annat trafikförhållanden.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.4.5. 

6 kap. 40 § 

Paragrafen reglerar vad ett exploateringsavtal får innehålla. 
Paragrafen får ett tillägg, genom ett nytt andra stycke, som 

innebär att ett exploateringsavtal får omfatta mobilitetsåtgärder och 
mobilitetstjänster. Beträffande definitionen av mobilitetsåtgärder 
och mobilitetstjänster, se kommentaren till 1 kap. 4 § PBL. Nuva-
rande innehåll i andra stycket flyttas till tredje stycket och nuvarande 
innehåll i tredje stycket flyttas till ett nytt fjärde stycke. 

Genom ändringen får kommunen avtala med byggherrar och 
fastighetsägare om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. Till 
skillnad mot de åtgärder som avses i första stycket behöver inte 
mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster vara nödvändiga för att 
detaljplanen ska kunna genomföras. 
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Genom planbestämmelser kan kommunen enligt förslagna änd-
ringar i 4 kap. 13 § PBL bestämma de krav i fråga om att ordna mobi-
litetsåtgärder som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4, 
det vill säga utrymmen och anläggningar för parkering eller stan-
nande för persontransporter eller lastning och lossning, leverans 
eller tillfällig förvaring av varor.  

Genom införande av möjlighet för kommun, byggherre och fastig-
hetsägare att även avtala om mobilitetstjänster i exploateringsavtalet 
kan nyttjandet av utrymmena säkerställas och etableras för nya om-
råden. Tiden för drift och funktion av tjänsterna regleras inte i PBL, 
utan bestäms av de berörda parterna i exploateringsavtalet.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.6. 

8 kap. 9 § 

Enligt paragrafens nuvarande första stycke punkten 4 ska en obe-
byggd tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig 
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning av fordon. 

Paragrafen ändras i första stycket, punkten 4, så att utrymme för 
”parkering, lastning och lossning av fordon” ersätts med ”mobili-
tetsåtgärder”. Parkering, lastning och lossning i den nuvarande 
punkten 4 inryms i termen mobilitetsåtgärder, se kommentaren till 
1 kap. 4 § PBL. Enligt 4 kap. 13 § PBL får kommunen i detaljplan 
bestämma de krav i fråga om att ordna mobilitetsåtgärder som be-
hövs med hänsyn till nu aktuell bestämmelse. Om det saknas plan-
bestämmelser i frågan måste det vid bygglovsprövningen bedömas 
om kraven i paragrafen är uppfyllda. Med lämpligt utrymme för 
mobilitetsåtgärder avses, liksom enligt nuvarande bestämmelse, att 
det ska vara lämpligt beläget och tillräckligt stort. I vilken omfatt-
ning som mobilitetsåtgärder ska krävas bör, liksom enligt nuvarande 
bestämmelse, bestämmas med utgångspunkt i första hand i sådana 
riktlinjer för mobilitet som kommunen har antagit, eventuellt i 
översiktsplanen.  

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.5. 
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8 kap. 10 § 

Paragrafen, som reglerar bebyggda tomter, ändras så att utrymme för 
”parkering, lastning och lossning av fordon” ersätts med ”mobi-
litetsåtgärder”. Parkering, lastning och lossning i den nuvarande 
lydelsen inryms i termen mobilitetsåtgärder. Se kommentaren till 
förslaget i 8 kap. 9 § PBL. 

Övervägandena redovisas i avsnitt 8.5. 
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Kommittédirektiv 2020:15 

Tilläggsdirektiv till  
utredningen Samordning för bostadsbyggande  
(Fi N 2017:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2020 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 13 december 2017 kommittédirektiv om 
samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i 
kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar 
(dir. 2017:126). Utredaren redovisade för- och nackdelar med att in-
föra en möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för ny-
etablering av bostäder i delbetänkandet Bebyggelse- och transport-
planering för hållbar stadsutveckling (SOU 2019:17). 

Utredaren får nu i uppdrag att även se över delar av plan- och 
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, för att genom ändringar i 
regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och 
tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjlighe-
terna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Syftet med upp-
draget är att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som 
främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. 
I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. Utre-
darens ursprungsuppdrag förändras inte av dessa tilläggsdirektiv. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.  
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Stärkt planering för en hållbar utveckling 

Klimatfrågan är en av samhällets mest angelägna utmaningar för en 
hållbar utveckling. Enligt regeringsformen ska det allmänna främja 
en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer (se 1 kap. 2 § regeringsformen). 

Sverige har gjort åtaganden både inom EU och FN om att minska 
utsläppen av växthusgaser. Dessa åtaganden omfattar inte bara statlig 
verksamhet eller det staten har direkt rådighet över utan alla utsläpp 
som sker på svenskt territorium. För att säkerställa att Sverige full-
gör sina internationella åtaganden är det angeläget att tillräckliga åt-
gärder vidtas även på lokal och regional nivå för att nå de mål som 
riksdagen och regeringen har satt upp. 

Transportsektorn är en sektor med betydande miljö- och klimat-
påverkan, inte minst när det gäller utsläpp av växthusgaser. Samtidigt 
kan utsläppen av växthusgaser minska genom en transporteffektiv 
samhällsstruktur med sammanhållen bebyggelse och förbättrad till-
gänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, större andel elfor-
don och andra fordon med låga utsläpp samt effektivare och mer 
samordnade godstransporter. Det finns större förutsättningar att i 
en tät och sammanhållen stadsbebyggelse öka transporteffektivite-
ten och tillgängligheten än i en utglesad stadsbebyggelse. Regeringen 
anser att det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad utsträckning 
främjar en transporteffektiv samhällsstruktur som bidrar till hållbara 
livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. 

En mer transporteffektiv samhällsstruktur kan bidra till att uppnå 
många av de nationella miljökvalitetsmålen, t.ex. genom att minska 
luftföroreningar, buller och andra störningar. En sådan samhälls-
struktur kan även bidra till minskade markanspråk och barriäreffek-
ter (jfr Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stads-
utveckling, skr. 2017/18:230 s. 9). Det är i samhällsplaneringen vik-
tigt att ta hänsyn till användbarheten för alla samhällsgrupper, bl.a. 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ett sätt att 
åstadkomma detta är med en s.k. universell utformning, dvs. en pla-
nering med medvetenhet om den variation som finns i befolkningen. 
En transporteffektiv samhällsstruktur kan sammantaget skapa 
förutsättningar för hållbara livsmiljöer ur många perspektiv. 

Kommuner och regioner har stora möjligheter att bidra till en 
samhällsstruktur som underlättar uppfyllandet av målet om ett 
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fossilfritt välfärdsland, bl.a. genom hur bebyggelse och infrastruktur 
utformas och lokaliseras och hur kollektivtrafik bedrivs. I PBL finns 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byg-
gande. Bestämmelserna syftar bl.a. till en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer (1 kap. 1 § PBL). Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten (1 kap. 2 § PBL). Med 
planläggning avses arbetet med att ta fram en regionplan, en över-
siktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Regeringen bedömer sammantaget att kommuner och regioner 
har en viktig roll att i samhällsplanering och vid byggande verka för 
att nå de klimatpolitiska målen. I regeringens proposition En samlad 
politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan har regeringen 
uttalat sin avsikt att se över möjligheterna att stärka kommuners och 
regioners mandat och verktyg för att minska sin klimatpåverkan, 
bl.a. genom att undanröja hinder i de regelverk som i dag begränsar 
dessa aktörers klimatarbete (prop. 2019/20:65 s. 69). 

Uppdraget att se över delar av plan- och bygglagen för att stärka 
förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet 
genom hållbara transporter 

Transportfrågorna behöver beaktas i högre grad vid planläggning 

En grundläggande princip i PBL är att mark får tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsprövningen sker vid plan-
läggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. Planlägg-
ningen ska ske med utgångspunkt i allmänna och enskilda intressen 
som ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. 
Dessa bestämmelser har samlats i 2 kap. PBL. Av bestämmelserna 
framgår bl.a. att planläggning ska syfta till att mark- och vatten-
områden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap. 2 § 
PBL). Vidare finns krav på att planläggning enligt lagen – med hän-
syn till natur och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden – bl.a. ska främja en 
ändamålsenlig struktur, en från social synpunkt god livsmiljö som är 
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tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper och en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser (2 kap. 3 § PBL). 

Frågor om hänsyn till trafik, trafikmiljö och samhällsservice vid 
planläggning när det gäller lokalisering, placering och utformning 
berörs i flera bestämmelser i 2 kap. PBL. Bebyggelse och byggnads-
verk ska vid planläggning och i ärenden om bygglov m.m. lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna 
att ordna trafik och samhällsservice i övrigt (2 kap. 5 § första stycket 
3 PBL). Vid planläggning och i ärenden om bygglov m.m. ska be-
byggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. trafikförsörj-
ning och behovet av en god trafikmiljö (2 kap. 6 § första stycket 6 
PBL). Vid planläggning ska vidare hänsyn tas till behovet av att det 
inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyg-
gelse finns möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och 
kommersiell service (2 kap. 7 § 5 PBL). Bestämmelserna innebär att 
såväl kollektivtrafikens som bil-, gång- och cykeltrafikens behov ska 
beaktas (se bl.a. prop. 1985/86:1 s. 119). 

Regeringen bedömer att planering i högre grad behöver främja en 
bebyggelsestruktur som leder till ökad transporteffektivitet. Detta 
kan ske genom att möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt samt 
åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transport-
sätt och som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur upp-
märksammas i högre grad vid planläggningen än vad som vanligtvis 
sker i dag. Den kommunala planeringen bör medverka till att gång-, 
cykel- och kollektivtrafik samt hållbara godstransporter ges bättre 
förutsättningar att utvecklas. 

Utredaren ska därför 

• utreda om relevanta bestämmelser i 2 kap. PBL kan utformas för 
att tydliggöra att tillkommande och förändrade fysiska strukturer 
ska bidra till ökad transporteffektivitet som leder till minskad 
miljö- och klimatpåverkan och ge bättre förutsättningar för att 
utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik samt hållbara gods-
transporter, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 
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Bättre förutsättningar för genomförandet av åtgärder som 
främjar tillgänglighet genom hållbara transporter 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan i vilken kommunen 
anger grunddragen för hur mark- och vattenområden bör användas 
och hur den byggda miljön är avsedd att användas, utvecklas och be-
varas. Översiktsplanen ska ge vägledning för efterföljande planering, 
t.ex. detaljplanering. Genom detaljplanen kan kommunen åstad-
komma en bindande reglering av markens användning och hur denna 
kan bebyggas. Detaljplanen ger byggrätt, dvs. en rätt att bygga i en-
lighet med planen. Detaljplanens uppgift är att lägga fast gränser för 
allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt bestämma 
användning och utformning av dessa. Den grundläggande struktur 
som därmed uppstår innebär rättigheter och skyldigheter för både 
kommunen och markägarna. Den innebär även rättigheter och skyl-
digheter markägarna sinsemellan. Den struktur som läggs fast i en 
detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. 

Ett sätt att säkerställa ett lämpligt genomförande av detaljplanen 
är möjligheten att villkora en byggrätt med att en viss åtgärd har vid-
tagits. På så vis ger PBL kommunen möjlighet att i en detaljplan be-
stämma att bygglov m.m. för en åtgärd som innebär en väsentlig änd-
ring av markens användning endast får ges under vissa förutsätt-
ningar. Ett sådant villkor kan bl.a. avse att en viss anläggning för 
trafik-, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen 
inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd. Det kan också 
avse att ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, 
flyttats eller fått den ändrade användning som anges i planen (4 kap. 
14 § PBL). 

I olika sammanhang (se t.ex. SOU 2019:17) har bl.a. kommuner 
fört fram att de saknar tillräckliga verktyg för att säkerställa genom-
förandet av olika åtgärder för att tillgodose behovet av tillgänglighet 
genom hållbara transporter. Det finns därför skäl att se över möjlig-
heterna att villkora byggrätten med att byggherren eller fastighets-
ägaren, inom ramen för vad denne enskilt eller i samverkan med det 
allmänna eller andra enskilda aktörer har möjlighet att åstadkomma, 
har vidtagit en viss åtgärd som har betydelse för att bebyggelsen ska 
kunna användas på ett transporteffektivt sätt som främjar tillgäng-
lighet genom hållbara transporter. 
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Utredaren ska därför 

• utreda om det är lämpligt att införa en möjlighet för kommunen 
att i detaljplanen bestämma att lov eller startbesked endast får ges 
under förutsättning att en viss åtgärd för stärkt transporteffekti-
vitet som främjar tillgänglighet genom hållbara transporter har 
kommit till stånd,  

• om utredaren finner det lämpligt föreslå vilka åtgärder som så-
dana villkor i så fall ska kunna omfatta, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag genom förslag på ändringar 
i 4 kap. 14 § PBL eller i andra bestämmelser i PBL. 

Kommunen bör kunna avstå från att kräva utrymme 
för parkering i högre utsträckning än i dag 

Enligt PBL ska en tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten 
av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon (8 kap. 9 § första stycket 4 PBL, jfr 
4 kap. 13 § 1 PBL). 

Flera myndigheter och andra aktörer, bl.a. Boverket och Sveriges 
Kommuner och Regioner (se t.ex. Parkering för hållbar stadsutveck-
ling, SKR 2013), har påpekat att tillgången till parkeringsplatser är 
en av de faktorer som har störst betydelse för val av transportmedel 
och för resmönster i en stad. Från att bilparkering har setts som 
något nödvändigt för att boende och andra ska kunna förflytta sig 
finns numera bland många kommuner och byggherrar uppfatt-
ningen att det finns ett värde i att kunna klara sin vardag med hjälp 
av andra färdmedel än en privatägd bil. Samtidigt behöver transport-
behoven i de fallen tillgodoses på andra sätt genom olika typer av 
lösningar för tillgänglighet genom hållbara transporter eller digitala 
lösningar. Många kommuner runt om i landet arbetar redan i dag 
med parkeringspolicyer samt trafik- och transportplaner vilka har 
som målsättning att förändra fördelningen av andelen personer som 
reser med de olika färdmedlen. 

Dagens reglering kan förstås som att det som huvudregel ska 
finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av for-
don. Kommunen kan genom god översiktlig planering, exempelvis 
genom en parkeringspolicy, i viss mån påverka i vilken omfattning 
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det ska finnas bilparkering etc. Regeringen bedömer samtidigt att 
det skulle kunna tydliggöras att kommuner har möjlighet att avstå 
från att kräva att det finns utrymme för bilparkering om transport-
behoven kan tillgodoses på annat sätt. Denna möjlighet kan dock 
behöva begränsas i vissa avseenden, t.ex. när det gäller att tillgodose 
behovet av bilparkering för att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga ska kunna komma fram till ett byggnadsverk. 
Parkeringsbehoven vid markanvändningar kan variera, exempelvis 
beroende på om bebyggelsen avser bostäder eller verksamheter. För 
att utreda frågan om bilparkering behöver även hänsyn tas till beho-
vet av lastning och lossning. 

Utredaren ska därför 

• utreda om kommunen i högre utsträckning än i dag bör kunna 
avstå från att kräva att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

• synliggöra eventuella målkonflikter och målsynergier, t.ex. till-
gänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga, kopplade till viss användning av mark och behovet av 
parkering, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget att utveckla möjligheterna att främja långsiktigt 
hållbara stadsmiljöer 

När ny bebyggelse eller infrastruktur ska etableras på en plats krävs 
en rad åtgärder under projektets gång. Alla dessa åtgärder innebär en 
markexploatering och medför nästan undantagslöst situationer som 
kräver samordning och reglering. För att genomföra en detaljplan 
ingår berörda parter normalt sett olika typer av genomförandeavtal. 
Beroende på ägarförhållandena när planeringen påbörjas kallas avta-
len exploateringsavtal eller markanvisning. 

Termen exploateringsavtal används när byggherren äger mer-
parten av den mark som ska bebyggas och kommunens förhand-
lingsposition utgår då från det kommunala planmonopolet. Enligt 
PBL får kommunen ingå exploateringsavtal med en byggherre eller 
en fastighetsägare för att reglera åtaganden om att vidta eller finan-
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siera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna 
platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt 
andra åtgärder. De åtgärder som kommunen kan avtala om ska vara 
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Vilka åtgär-
der som kan ingå i ett exploateringsavtal är alltså knutna till bestäm-
melser i lag (1 kap. 4 § och 6 kap. 40 § PBL). 

Om kommunen äger mark kan kommunen ingå avtal om att över-
låta marken för bebyggande genom en s.k. markanvisning. En mark-
anvisning är ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av 
ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande (1 kap. 4 § 
PBL). Då kommunen vid en markanvisning är markägare ger det en 
kommun större frihet än vid exploateringsavtal när det gäller vilka 
frågor avtalet kan innehålla. 

Både exploateringsavtal och markanvisningar tar i huvudsak sikte 
på planprocessen och att genomföra en detaljplan. Regeringens be-
dömning är att båda avtalsformerna därmed har begränsningar när det 
gäller att skapa förutsättningar för åtgärder som främjar tillgänglighet 
genom hållbara transporter respektive för ökad transporteffektivitet. 
Det främsta skälet till detta är att sådana åtgärder kräver en lång-
siktighet som sträcker sig längre än genomförandet av en detaljplan. 

En stor del av samhällsplaneringen i landet, t.ex. planering av 
transportinfrastruktur, bostäder, verksamheter och kollektivtrafik, 
sker på lokal och regional nivå. Samtidigt sker en stor del av trafik-
arbetet i dag på den transportinfrastruktur som är ett nationellt 
ansvar varför även den nationella nivån är central i genomförandet 
av mer långsiktigt hållbara strukturer. Kommuner och regioner har i 
många fall stora möjligheter att bidra till en samhällsstruktur för ett 
fossilfritt välfärdsland, bl.a. genom hur bebyggelse och infrastruktur 
utformas och lokaliseras och hur kollektivtrafik bedrivs. Kommuner 
och regioner har vidare befogenheter för genomförande av olika 
typer av planer. I många fall är det privata aktörer som bygger och 
genomför ny bebyggelse. 

I flera sammanhang har berörda aktörer, t.ex. Sveriges Kommu-
ner och Regioner, framhållit svårigheterna för en kommun att inom 
ramen för nuvarande lagstiftning ingå långsiktigt hållbara avtal med 
byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare för att säker-
ställa olika typer av mobilitetslösningar. Det kan handla om både 
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fysiska och icke-fysiska lösningar, t.ex. bilpoolstjänster, samordnad 
distribution, system för lånecyklar eller kollektivtrafikkörfält. Reger-
ingen bedömer därför att det finns skäl att vidare undersöka hur bygg-
herrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare genom exempelvis ut-
vecklade avtalsformer kan samverka med det allmänna i samband med 
planering enligt PBL så att åtgärder för ökad transporteffektivitet 
kan säkerställas. I detta sammanhang finns det även skäl att under-
söka om åtgärder för ökad transporteffektivitet bör regleras i lag. 

I arbetet behöver det särskilt beaktas att den som agerar som 
byggherre ofta är en annan aktör än den som långsiktigt kommer att 
äga, förvalta och bruka den eller de fastigheter som planläggningen 
avser liksom att fastighetsägare och verksamhetsutövare kan skifta 
över tid. Utredaren ska särskilt bedöma vilka fysiska och icke-fysiska 
åtgärder som kan säkerställas genom avtal, lagstiftning eller på annat 
sätt. I uppdraget ingår även att se över kedjan av åtgärder för trans-
porteffektivitet som främjar tillgänglighet genom hållbara trans-
porter, från planerings- och anläggningsskede till drift och underhåll 
av åtgärderna. Uppdraget måste i denna del således samordnas med 
övriga uppdrag som handlar om att säkerställa genomförandet av 
åtgärder som främjar transporteffektivitet och som främjar tillgäng-
lighet genom hållbara transporter. Vidare är det centralt att förslagen 
behandlar frågorna i sitt sammanhang, t.ex. på stadsdelsnivå. 

Utredaren ska därför 

• undersöka hur byggherrar, fastighetsägare och verksamhets-
utövare genom exempelvis utvecklade avtalsformer kan samverka 
med det allmänna i samband med planering enligt PBL så att 
åtgärder för ökad transporteffektivitet som bl.a. leder till att 
minskad miljö- och klimatpåverkan kan uppnås, 

• om det anses lämpligt lämna de författningsförslag som bedöms 
ändamålsenliga, vilket inte utesluter att nödvändig reglering kan 
införas i en annan författning än PBL, eller genom en ny författ-
ning, om utredaren gör bedömningen att det är mera lämpligt, 
och 

• om förslag till utveckling av avtal lämnas, ge exempel på hur 
sådana avtal kan utformas. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska utöver redovisningen i enlighet med bestämmelserna i 
kommittéförordningen (1998:1474) beskriva konsekvenserna av sina 
förslag från ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv i för-
hållande till relevanta nationella mål. I detta arbete ingår även att 
beskriva eventuella målkonflikter och målsynergier. Utredaren ska 
beskriva de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av de förslag 
som lämnas och de alternativa förslag som har övervägts. I det arbetet 
ingår bl.a. att beskriva, och om möjligt kvantifiera, de samhällsekono-
miska konsekvenserna och särskilt deras betydelse för bostadsbygg-
andet och bostadsmarknaden. I översynen ska regeringens övergri-
pande ambition om omfattande regelförenklingar för att förenkla och 
förkorta planprocessen också särskilt beaktas och beskrivas i förhåll-
ande till konsekvenserna. Utredaren ska även redovisa hur förslagen 
förhåller sig till bestämmelserna om skydd för enskildas egendom i 
2 kap. 15 § regeringsformen. Om förslagen i betänkandet påverkar 
den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som 
gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen redovisas. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska ha kontakter med berörda myndigheter och Sveriges 
Kommuner och Regioner. För att få ett fördjupat kunskapsunderlag 
ska utredaren särskilt hämta in synpunkter och erfarenheter från ett 
representativt urval av kommuner och regioner. Synpunkter och 
kunskap ska även hämtas in från branschaktörer och andra aktörer 
som bedöms vara relevanta för uppdragets genomförande. 

Utredaren ska beakta vad som framkommit av tidigare utred-
ningar inom området och remissynpunkter på dessa. Utredaren ska 
också förhålla sig till och ha en dialog med pågående utredningar och 
myndigheter som har uppdrag av betydelse för uppdraget. 

Utredaren ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Finans-
departementet) om sitt arbete. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020. 
 

(Finansdepartementet)
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Kommittédirektiv 2020:121 

Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning 
för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2020 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 13 december 2017 kommittédirektiv om 
att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbygg-
nadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsför-
utsättningar (dir. 2017:126). 

I tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) beslutade regeringen att utredaren 
även ska se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), för att 
genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för trans-
porteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt 
utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. 
Samtliga uppdrag skulle redovisas senast den 31 december 2020. 

Utredningstiden för uppdraget enligt tilläggsdirektiven förlängs. 
Det uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2021. 

 
(Finansdepartementet)

461



462



Bilaga 3 

263 

Begreppsförklaringar 

Flertalet av de begrepp som används i betänkandet definieras i 
anslutning till att begreppen används. Begreppet mobilitet definieras 
i kapitel 2 och begreppet transporteffektivitet i kapitel 5. I denna 
bilaga har vi samlat vissa andra begrepp som förekommer i betän-
kandet. 

Allmän plats 

Allmän plats definieras i 1 kap. 4 § PBL som en gata, en väg, en park, 
ett torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 
gemensamt behov. 

Byggherre  

Byggherre är enligt 1 kap. 4 § PBL den som för egen räkning utför 
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbe-
ten.  

Byggherrar är ibland fastighetsägare och fastighetsägare är ibland 
byggherrar. Fastighetsägaren kan överlåta fastigheten till ny ägare 
när byggnationen står klar. Den fastighetsägare som bygger kan 
också vara den som långsiktigt avser att äga och förvalta fastigheten. 

Fastighet och tomt 

All mark är indelad i fastigheter. Begreppet fastighet är inte defi-
nierat i PBL, men i jordabalken (Jordabalk (1970:994) 1 kap. 1 §). 
Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter och som avgränsas 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. 
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Betydelsen av begreppet tomt har varierat över tid och skiljer sig 
åt i olika lagstiftningar. När PBL infördes den 2 maj 2011 definie-
rades begreppet tomt som ett område som inte är en allmän plats, 
men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark 
som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. En tomt kan 
vara en del av en fastighet, vilket är vanligast på stora fastigheter på 
landsbygden där bostadshuset och dess tomt bara utgör en del av 
fastigheten. Det kan också finnas flera tomter på en och samma 
fastighet och det förekommer bland annat vid radhus som är hyres-
rätt eller bostadsrätt. En tomt kan även sträcka sig över flera fastig-
heter. Till skillnad från fastighet måste det alltid göras en bedöm-
ning, enligt definitionen i PBL, vilket område en tomt omfattar.1 

Flexibla parkeringstal 

Flexibla parkeringstal ger en byggherre möjlighet att anlägga färre 
parkeringsplatser än vad parkeringspolicyn och parkeringstalen 
anger om byggherren väljer att tillhandahålla alternativa mobilitets-
tjänster.  

Fordon 

Ett fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som 
är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på 
skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfor-
don, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. (Lag (2001:59) 
om vägtrafikdefinitioner 2 §.) 

Likställighetsprincipen 

Likställighetsprincipen enligt kommunallagen (2017:725) innebär 
att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika om 
det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap. 3 §). 

 
1 Boverket (2020). Planenligt utgångsläge. www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/provning_lov_fb/bygglov_inom_dp/planenlighet/planenligt-utgangslage/.  
Hämtad 2021-01-20. 
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Mobilitet 

Begreppet mobilitet behandlas i kapitel 2 i betänkandet. 

Mobilitetshub, mobilitetshus och mobilitetsnod 

Med begreppen mobilitetshub, mobilitetshus och mobilitetsnod av-
ses exempelvis en anläggning som är leveranspunkt för varor, har 
uppställningsplats för fordon och har kärl för sortering av avfall. Det 
räcker inte med att den fysiska infrastrukturen kommer på plats. En 
nod eller hub ska fungera driftsäkert på samma sätt som att varje 
hushåll får el, vatten m.m. Ytterligare alternativa benämningar är 
mobilitetscentral och mobilitetsstation.  

Mobility management 

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara trans-
porter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management 
är ”mjuka” åtgärder, såsom information och kommunikation, orga-
nisation av tjänster och koordinering av olika partners verksamheter. 
Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder 
inom stadstrafiken (exempel på hårda åtgärder är nya spårvagns-
linjer, vägar och cykelbanor). Mobility management-åtgärder (jäm-
fört med ”hårda” åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finan-
siella investeringar. 

Offentlig plats  

Offentlig plats definieras i 1 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) och 
innefattar förutom allmänna platser även allmänna vägar och områ-
den som i detaljplaner redovisas som kvartersmark för hamnverk-
samhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för 
allmänheten, samt andra landområden och utrymmen inomhus som 
stadigvarande används för allmän trafik. 
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Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet definieras som den möjlighet med vilken 
medborgare och näringsliv fysiskt kan nå det utbud och de aktivi-
teter i samhället som de har behov av. I samband med transporter 
kan tillgänglighet tolkas som möjlighet att nå något önskvärt, exem-
pelvis arbetsplatser, service, rekreation samt övrigt utbud och övriga 
aktiviteter. Tillgängligheten för ett visst område ökar om man med 
mindre uppoffring kan göra samma resor som förut, eller med 
samma uppoffring som förut kan nå ett större urval av målpunkter. 

Tillgänglighet kan också användas för att beskriva hur exempelvis 
en verksamhet, en plats eller en lokal fungerar för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga.  

Trafikarbete 

Trafikarbete avser mängd utfört arbete i trafiken. Trafikarbete är den 
sammanlagda längden av alla förflyttningar som olika fordon gör 
eller som sker till fots. Trafikarbete uttrycks i fordonskilometer. 

Trafikförsörjningsprogram 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ansvar för att regel-
bundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i form av ett 
trafikförsörjningsprogram. Programmet tas fram för en tidsperiod 
som överensstämmer med andra regionala strategier (10–15 år) och 
ska uppdateras vid behov. 

Trafikslag 

De fyra trafikslagen är enligt Rikstermbanken vägtrafik, bantrafik, 
sjöfart samt luftfart. Gång och cykel hör båda till trafikslaget väg-
trafik, men nämns inte som egna trafikslag. Inom utredningen be-
traktar vi dock gång och cykel som egna trafikslag. När vi inom ut-
redningen talar om att olika trafikslag ska behandlas likvärdigt skiljer 
vi på gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 
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Transport 

Förflyttning av personer eller gods. Betydelsen av begreppet trans-
port inom utredningen är person- och godstransport till, från och 
inom befintliga och nya stadsdelar och som ansluter till trafiksystem 
i den befintliga staden och dess omgivning.  

Transportarbete 

Transportarbete avser den nyttoskapande delen av trafikarbetet. 
Transportarbete utgörs av den sammanlagda förflyttningen av per-
soner och gods i transportsystemet. Transportarbete uttrycks i form 
av person- eller tonkilometer. En tom lastbil utför samma trafik-
arbete som en fullastad lastbil.  

Transporteffektivitet 

Begreppet transporteffektivitet behandlas i kapitel 5 i betänkandet.  

Transportslag 

Enligt Rikstermbanken avser begreppet transportslag olika typer av 
persontransporter respektive godstransporter. 

Verksamhetsutövare 

Utredningen tolkar direktiven så att verksamhetsutövare främst av-
ser lokalhyresgäster eller fastighetsägaren själv om denne också 
bedriver verksamhet på fastigheten. Dessa kan i vissa fall vara 
berörda under planerings- och byggskeden enligt PBL, men det sker 
då mer indirekt genom deras koppling till fastighetsägaren. Det finns 
också logistikaktörer, kollektivtrafikhuvudmän och delningsfor-
donsaktörer. Dessa aktörer är i dag generellt inte delaktiga i genom-
förandeavtal eller andra slags avtal mellan kommunen och bygg-
herrar och fastighetsägare i samband med planering enligt PBL, i alla 
fall inte i ett tidigt skede såsom planeringstraditionen ser ut i dag. 
De kan i dag också påverkas indirekt genom avtalens innehåll, exem-
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pelvis en bilpoolsaktör som påverkas av vilka utrymmen som finns 
för uppställning av delningsfordon. 
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Utgångspunkter för utredningens 
användning av begreppet mobilitet 

Svenska Akademiens ordlista definierar mobilitet som rörlighet. 
Enligt Svensk ordbok kan mobilitet förklaras som ”en (grad av) 
benägenhet att byta vistelseort eller samhällsställning (geografisk 
mobilitet och social mobilitet)”. Begreppet används i dag ganska 
brett – bland annat inom kemi, elektronik, sociologi och utbildning, 
likväl som i samband med transporter och samhällsplanering – men 
det har förekommit i det svenska språket sedan slutet av 1800-talet.1  

I denna bilaga redovisar vi exempel på användningen av begreppet 
mobilitet inom EU och Europa samt diskuterar den omfattande 
begreppsflora där mobilitet, inklusive olika sammansättningar, an-
vänds i samband med transporter, resande och samhällsplanering.  

Användningen av begreppet mobilitet i Europa 

EU:s termbank European Union Terminology2 ger en viss överblick 
över begreppsanvändningen inom EU. Där framgår exempelvis att 
engelskans ord mobility används i bred bemärkelse, inte sällan när 
det gäller arbetsmarknad, ekonomi och migration, liksom i samband 
med transporter och samhällsplanering. För begreppet transport 
mobility återfinns följande förklaring: 

 
1 https://svenska.se. Svenska Akademiens ordböcker: mobilitet, avledning av mobil; av fr. 
mobile av lat. mobilis, rörlig, till stammen i movere, röra, förflytta. Motsatt: fast, fastsatt, 
stationär. (Etymologi: av latinets mobiʹlitas ’rörlighet’, av moʹbilis ’rörlig’, av moʹveo ’röra’, 
’sätta i rörelse’). [Jfr IMMOBIL, även som AUTOMOBIL, hämtad 2021-02-28. 
2 Europeiska komissionen (2021): European Union Terminology. 
https://iate.europa.eu/search/. Hämtad 2021-01-06. 
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Mobility is to be understood as the availability of transport means, how 
much they are congested, etc. Transport is a more technical term, 
referring more to goods than persons. 

Europeiska kommissionen presenterade i december 2020 en strategi 
för hållbar och smart mobilitet, Sustainable and Smart Mobility 
Strategy, tillsammans med en handlingsplan för den kommande 
fyraårsperioden.3 Av handlingsplanen framgår att transportområdets 
bidrag till den europeiska gröna given4 kommer att vägledas av olika 
principer för transportsystemet och för tillgänglighet till alternativa 
lösningar. Bland annat ska så kallad automatiserad mobilitet (auto-
mated mobility) vara utbyggd i stor skala senast år 2030. Man kan 
också notera att begreppen mobility och transport används tillsam-
mans i strategin: ”Mobility and transport matters to us all.” Be-
greppen syftar dock delvis på olika aspekter, där mobilitet beskriver 
rörlighet och transport beskriver mer konkreta och tekniska delar: 
”Greening mobility must be the new licence for the transport sector 
to grow.” 
 
Nedan följer exempel på hur begreppet mobilitet används i några 
europeiska länder. 

• I Storbritannien har organisationen Como-UK till uppgift att öka 
medvetenheten om och ge stöd till delade mobilitetstjänster, 
däribland genom att främja bilpooler.5 

• Frankrike har inrättat offentliga mobilitetsmyndigheter (autorités 
organisatrices de la mobilité, AOM) som bland annat har till upp-
gift att bevilja märkning till fordon som används i bilpoolsverk-
samhet.6 

• Finland är det första landet i världen med en transportlagstiftning 
som inkluderar samtliga transportslag. Kombinerad mobilitet är 

 
3 Europeiska kommissionen (2020): Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European 
transport on track for the future. 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf. Hämtad 
den 2021-02-28. 
4 I Europeiska kommissionens meddelande om en europeisk grön giv presenteras politiska 
initiativ som ska hjälpa EU att uppnå sitt mål om klimatneutralitet senast år 2050. Rådet 
diskuterar lagstiftningsinitiativ och andra initiativ inom ramen för den europeiska gröna given 
som har föreslagits av kommissionen. 
5 CoMoUK (2021): About. https://como.org.uk/about/. Hämtad den 2021-02-28. 
6 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
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ett centralt tema i lagen och tanken är att val av transportmedel 
ska kunna erbjudas resenärer genom tillkomsten av innovativa 
tjänster.7 

Användningen av begreppet mobilitet i transport- 
och samhällsplanering 

Begreppet mobilitet förekommer allt oftare i svensk transport- och 
samhällsplanering – dels i sin grundform, dels i ett stort antal sam-
mansättningar. Traditionellt har begreppen transporter respektive 
resande använts när det gäller förflyttning av människor och gods. 
Men mobilitet i betydelsen rörlighet är bredare och kan gälla för-
flyttning i olika kombinationer av olika transportslag, färdsätt och 
digital teknik.  

Begreppsfloran inom området har vuxit snabbt i takt med forsk-
ning och utveckling och tillämpas brett inom berörda branscher och 
samhällssektorer. Begreppens användning och innebörd påverkas i 
sin tur av framväxten av ny fordonsteknik, alternativa resmöjlig-
heter, digitalisering, elektrifiering och automatisering. De nya be-
greppen kan dessutom ofta också kopplas till samhällets om-
ställningsbehov med hänsyn till gällande klimat- och miljömål.  

Utredningens intryck är att vissa begrepp har fått stor utbredning 
för att de illustrerar nya synsätt. De uttrycker sådana förändrade 
beteenden och levnadsmönster som anses nödvändiga för att uppnå 
samhällets miljö- och klimatmål. Några av de nytillkomna begreppen 
har inte ännu en tydligt avgränsad innebörd och de används ibland 
synonyma, ibland med små förskjutningar. Sådana flertydiga be-
grepp kan också ha olika betydelser beroende på vilken aktör eller 
myndighet som använder dem.  

När begreppet mobilitet används ensamt syftar det ofta på dess 
grundbetydelse rörlighet. Inte sällan används dock begreppet med 
underförstådd betydelse, till exempel i följande exempel:8 

Risken är att kommunen ställer för låga krav på byggherrens mot-
prestation i form av mobilitet i stället för att få erhålla p-tal noll. 

 
7 SOU 2020:22. Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
8 Ibid. 
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Här är begreppet inte längre neutralt utan betyder sannolikt åtgärder 
för hållbar mobilitet, där åtgärderna ska främja tillgänglighet till håll-
bara transportslag eller hållbart resande i stället för användning av 
privatägd bil. Den här typen begreppsanvändning är inte ovanlig, 
men den kan trots det vara svårtolkad och svårbegriplig för alla utom 
en initierad krets. Mobilitet används här som ett kodord och 
modeord.  

Utredningen bedömer att användning av de nyare begreppen i 
samband med författningsförslag behöver ske medvetet och med 
försiktighet. Vissa av de nya begreppen kan innehålla dolda priori-
teringar som försvårar förståelsen. Mobilitetsbegreppen verkar där-
till ännu inte vara allmänt förekommande eller tydliga i samhället 
som helhet. Beslut som bygger på flertydiga eller värdeladdade 
begrepp riskerar att bli både ineffektiva och missvisande om inte de 
nya begreppen har definierats.  

Det förekommer även, som nämnts, ett stort antal sammansatta 
begrepp som har med mobilitet att göra. De vanligaste är mobilitets-
åtgärder, mobilitetslösningar och mobilitetstjänster. 

Begreppet delad mobilitet utgör del av mobilitetstjänsterna, efter-
som det handlar om att samnyttja fordon på olika sätt där användaren 
inte själv äger fordonet. Samnyttjandet kan ske via digitala plattfor-
mar. De olika plattformar och tjänster som möjliggör detta har olika 
affärsmodeller. 

En av de mest använda benämningarna inom området är Mobility 
as a Service, MaaS (sv. transport som tjänst). På många håll i världen 
pågår utveckling av transport som tjänst, där målet är att skapa 
samordnade paket av olika tjänster som tillsammans ger en så god 
tillgänglighet att tjänsten kan konkurrera med en egen bil. I MaaS-
tjänster kan även ingå olika slags gods- och hemleveranstjänster.9  

Trafikverket fick ett regeringsuppdrag år 2019 att införa kon-
ceptet mobilitet som tjänst i Sverige, vilket bland annat inkluderar 
informations- och kunskapshöjande åtgärder inom området.10 Upp-
draget ska genomföras i nära samverkan med projektet Kompis, som 
stödjer framväxten av kombinerad mobilitet (KM) genom en inter-
aktiv färdplan som är tänkt att skapa gynnsamma förutsättningar 

 
9 Trivector (2018): Framtidsanalys för morgondagens resor och transporter i svenska städer. 
Trivector Traffic. Rapport 2018:63.  
10 Trafikverket (2021).  
www.trafikverket.se/om-oss/var erksamhet/trafikverketuppdrag/regeringsuppdrag-remisser-
och-remissvar/Regeringsuppdrag/mobilitet-som-tjanst/. Hämtad 2021-01-07. 
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och minska barriärer för utveckling och implementation av KM-
tjänster i framtiden.11  

Mobility management (MM) är ett internationellt vedertaget 
begrepp för konceptet att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra attityder och beteenden. 
Grundläggande för mobility management är icke-fysiska åtgärder i 
form av information och kommunikation, organisation av tjänster 
och koordinering av olika partners verksamheter. 

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i 
hela Sverige (SOU 2020:25)12 menar att bilindustrin ser potentialen 
i att mobilitet som tjänst kan bli det nya sättet att sälja fordon i 
framtiden. Ett uttryck för denna ändrade begreppsanvändning är att 
den årliga konferensen Stora bildagen bytt namn till Stora mobili-
tetsdagen (2019). Konferensen handlar om fordonsindustrins möj-
ligheter i en digitaliserad värld och hur utvecklingen av framtidens 
bilar ser ut. Reglerna för kollektivtrafik i Sverige har sin utgångs-
punkt i EU:s kollektivtrafikförordning. Förordningen definierar 
kollektivtrafik som persontransportstjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskrimi-
nering.13  

Nyckelegenskaper hos kollektivtrafiken är att förutsättningarna 
för resan – den kollektiva nyttigheten – är givna och kända i förväg 
och att den erbjuds den resande regelbundet genom köp av biljett. 
Den kan också erbjudas mot en avgift, via en föreskriven rättighet 
eller som en förmån. Trafik där utbud, tidpunkt, pris, resmål och 
färdväg inte är organiserat och utannonserat i förväg mot allmän-
heten eller regelbundet tillgängligt inryms således inte i definitionen. 
Den trafiken har då bestämts av resenärerna eller trafikutövaren vid 
varje enskilt tillfälle. Exempel på sådan trafik som inte ingått i 
definitionen är abonnerade bussar för givna ändamål, privat sam-
åkning och taxiresor. Dessutom kan anrops- och efterfrågestyrd 
trafik eller skräddarsydd trafik för vissa ändamål vara kollektivtrafik 

 
11 Projektet Kompis är initierat av regeringens samverkansgrupp Nästa generations resor och 
transporter och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova.  
12 SOU 2020:25. Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Betänkande av Utredningen 
om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. 
13 Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 okto-
ber 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg. 
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enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065), även om den varken är linje-
trafik eller beställningstrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210).14 

I och med ett ökat intresse för delningsekonomi och utveck-
lingen av mobilitetstjänster, bland annat till följd av digitalisering, 
har en bredare definition av kollektivtrafik blivit allt mer spridd. Den 
inbegriper även trafik med delade fordon som till exempel taxi, bil-
pooler och mikromobilitetstjänster. Denna senare definition har den 
internationella branschorganisationen för kollektivtrafik (UITP) 
antagit. Utredningen menar också att det är kollektivtrafik i bred 
bemärkelse som på allvar kan konkurrera med privatbilismen. 

Dagstidningen Dagens Industri, en av Nordens största affärstid-
ningar, publicerar dessutom regelbundet nyheter under det särskilda 
temat DI mobilitet utifrån följande beskrivning:15 

Hur gör man det mest basala – förflyttar människor, varor och tjänster 
– till en framgångsfaktor i ett hållbart samhälle? Är bilen det givna 
färdmedlet? Och när har vi en fossilfri transportflotta? Vårt mål är att 
hjälpa nyckelpersoner i näringsliv och offentlig sektor att förstå den 
framtiden. 

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att begreppet mobi-
litet är väl etablerat inom samtida transport- och samhällsplanering, 
det refererar till framtidens hållbara samhälle, det innefattar nya lös-
ningar och vidgade perspektiv, men det fordrar en medveten och 
balanserad användning. 

 
14 SOU 2020:25 s. 53–54 samt Transportstyrelsen, 
www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kollektivtrafik/. Hämtad 2021-02-26. 
15 Dagens Industri, 2020-12-30. 
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Rättsliga förutsättningar för parkering, 
lastning och lossning av fordon 

Aktuella regelverk om parkering, lastning och lossning 

Definitioner av vägtrafikant, fordon, parkering och stannande finns i 
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen 
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Trafikförordningen (1998:1276), 
TrF innehåller bestämmelser om lokala trafikföreskrifter, bland annat 
om stannande och parkering. 

Parkering av fordon berörs av kommunallagen (2017:725), och av 
lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats m.m., där bl.a. grunderna för kommu-
nernas rätt att ta ut parkeringsavgifter regleras. Vidare regleras par-
kering i lagar som handlar om överträdelser såsom olovlig parkering 
och flyttning av fordon. Frågor om parkering regleras även i Bover-
kets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.1  

När det gäller planering och planläggning av mark- och vatten-
användning och i prövning i ärenden om bygglov ska bestämmelser 
om parkering enligt PBL tillämpas. De bestämmelser i PBL som 
uttryckligen handlar om parkering återfinns i 4 kap. 13 § PBL om 
reglering med detaljplan och områdesbestämmelser och i 8 kap. 9 
och 10 §§ PBL.  

Bestämmelserna om parkering, lastning och lossning av fordon 
omfattar alla fordonsslag vilka definieras i lagen (2001:559) om väg-
trafikdefinitioner. Bestämmelserna har dock kommit att tillämpas så 
att de i första hand avser bilar för enskilt bruk2 i första hand.  

 
1 Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av 
Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller regler om de flesta tekniska egen-
skapskraven i plan- och bygglagen. 
2 Med bilar för enskilt bruk avser vi bilar som används enbart av ett hushåll, så kallade privat-
ägda bilar. 
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Definitioner av trafikant, fordon, parkering och stannande 

En trafikant är den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg 
eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i 
terräng (2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner). 

Fordon definieras som en anordning på hjul, band, medar eller 
liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte 
löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, 
efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon (2 § 
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner). 

Parkering innebär en uppställning av ett fordon med eller utan 
förare av någon annan anledning än som föranleds av trafikförhål-
landena, sker för att undvika fara, eller sker för på- eller avstigning 
eller på- eller avlastning av gods (2 § förordningen om vägtrafik-
definitioner).  

Stannande definieras som annat stillastående med ett fordon än 
som sker för att undvika fara, föranleds av trafikförhållandena, eller 
utgör parkering (2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-
tioner).  

Lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering 

Kommunen kan meddela lokala trafikföreskrifter för bland annat 
stannande och parkering (10 kap. 1 och 3 § TrF). Om det behövs av 
särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de 
boende genom sådana bestämmelser (10 kap. 2 § andra stycket TrF). 
Boendeparkering kan ordnas på två olika sätt, dels genom att de som 
bor i ett område får rätt att parkera på allmän platsmark inom om-
rådet på mer förmånliga villkor än andra, dels genom att parker-
ingsplatser reserveras för de boende och att andra därmed utestängs 
från att parkera på dessa platser.  

Parkeringsplatser får reserveras för rörelsehindrade med parker-
ingstillstånd genom lokala trafikföreskrifter (10 kap. 8 § TrF). Kom-
munerna har vidare befogenhet att medge parkering på särskilda 
villkor för näringsidkare och andra med särskilda behov att parkera i 
sitt arbete, s.k. nyttoparkering (10 kap. 4 § TrF).  
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Lastning och lossning av fordon 

Trafikförordningen reglerar var ett fordon får stanna och var det är 
förbjudet (47–51 §§). I vägmärkesförordningen (2007:90) används 
begreppen stanna respektive parkera. Stanna kan sägas vara ett sätt 
att reglera angöring.  

Enligt trafikförordningen avses med lastning och lossning att 
bära föremål mellan ett fordon och en fastighet. De som lastar/lossar 
får i princip stanna den tid som behövs för det, men avbrott i lastning 
eller lossning får inte ske. Lastning och lossning från allmän plats 
avser i första hand områden av olika slag som vägar, gator, torg och 
parker samt andra områden för allmän trafik. När en uppställning 
för lastning övergår till att bli parkering är inte reglerat i detalj. Praxis 
hos parkeringsbolag är att en bil får stå 5–10 minuter.  

Kommuner kan med stöd av trafikförordningen utforma lokala 
föreskrifter för lastning och lossning. På vissa gator finns speciellt 
inrättade lastzoner för att underlätta för distributionstrafiken (så 
kallade ändmålsplatser). Där råder parkerings- och stoppförbud för 
icke behöriga fordon enligt den reglering som finns för platsen 
(parkeringsförbudet kan vara tidsbegränsad). Vägmärken för last-
platser anger att fordon endast får parkeras på platsen för att lasta 
eller lossa tungt eller skrymmande gods. Vägmärket kombineras ofta 
med ett förbud att stanna och parkera. 

För tomter gäller enligt Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR,3 
att en angöringsplats för bilar ska finnas och att parkeringsplatser 
för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters 
gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika loka-
ler, arbetslokaler och bostadshus.  

Angöring är ett begrepp som ofta förekommer i beskrivningar till 
detaljplaner. Trafikutredningsbyrån (2020) pekar på att begreppet 
saknar en enhetlig definition, men att det främst syftar på att ge möj-
lighet till korta stopp för att hämta och lämna passagerare i bil, och 
för lastning och lossning av varor4.  

 
3 Boverkets författningssamling. Boverkets byggregler (2011:6), BBR: Föreskrifter och all-
männa råd. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4. 
4 Trafikutredningsbyrån AB (2020): Kunskapsunderlag för parkering och parkeringstal i detalj-
plan och bygglov.  
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Krav på parkering genom bestämmelser i detaljplan  

Detaljplanens grunduppgift är att lägga fast gränser för allmänna plat-
ser, kvartersmark och vattenområden samt bestämma användning och 
utformning av dessa (4 kap. 5 § PBL). Vissa regleringar som hur 
mark- och vattenområden ska användas samt genomförandetid är 
obligatoriska. Om kommunen är huvudman för den allmänna platsen 
ska även dess utformning regleras. Utöver den reglering som är 
obligatorisk i alla detaljplaner finns i PBL bestämmelser om vad som 
får regleras i detaljplan om det behövs för att uppnå detaljplanens syfte 
och för att säkerställa markens lämplighet.5  

Vid detaljplanering får kommunen bestämma krav om utrymmen 
för parkering, placering och utformning av parkeringsplatser samt 
att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering 
(4 kap. 13 § PBL). Det omfattar såväl parkering på allmän plats som 
parkering inom kvartersmark.  

Det kan vara så att typen av reglering skiljer sig mellan olika kom-
muner och mellan detaljplaner inom en och samma kommun bero-
ende platsens förutsättningar och kommunens ambitioner. Regler-
ing av markens användning för parkering kan ske genom att avgränsa 
ytor på plankartan där parkering är tillåten eller inte tillåten att 
anlägga. Utbudet anges i antal fordonsplatser per lägenhet eller per 
bostads- respektive verksamhetsyta. Parkeringsutbudet kan även 
redovisas översiktligt. I planbeskrivningen anges precisering med 
hänsyn till kommunens riktlinjer eller att parkeringsutbudet be-
stäms i bygglovsprövningen. Reglering kan också ske enbart genom 
hänvisning i planbeskrivningen om att bilparkering ska ordnas i 
gemensamma anläggningar i närområdet. 

Beroende på om parkering ska ordnas inom allmän platsmark 
eller kvartersmark gäller olika regler. Här nedan redovisas parker-
ingsregelringen i de två fallen.    

 
5 Boverket (2020). www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/ 
planbestammelser/att-reglera-med-planbestammelser/planbestammelser-som-ska-och-far-
anvandas/. Hämtad 2021-01-13. 
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Allmän plats och kvartersmark 

Med allmän plats avses, enligt 1 kap. 4 § PBL, en gata, en väg, en park, 
ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för 
ett gemensamt behov. För att en plats ska anses vara allmän ska 
allmänheten ha tillträde till den utan att betala, med undantag för 
parkeringsplats. I normalfallet, men inte alltid, är det kommunen 
som är huvudman för allmän platsmark (4 kap. 7 § PBL).  

Med egenskapsbestämmelser för allmän plats är det möjligt att 
reglera utformningen av den allmänna platsen, placering, mark och 
vegetation, stängsel och utfart, skydd av kulturvärden, rivningsför-
bud, varsamhet samt skydd mot störningar. Bestämmelserna tilläm-
pas när det är nödvändigt för att uppnå planens syfte. Bestämmelser 
om utformning ligger också till grund för kostnadsberäkningar för 
anläggande och drift av allmänna platser med tillhörande anord-
ningar.  

I detta sammanhang kan tilläggas att så kallad boendeparkering 
inte har ansetts medföra att allmän platsmark inte längre används för 
gemensamma behov6, vilket Bilpoolsutredningen pekar på i betän-
kandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motor-
fordon7. 

Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte 
ska utgöra allmän plats eller vattenområde. Exempel på användning 
av kvartersmark är bostäder, handel, kontor, besöksanläggningar, 
begravningsplatser eller tekniska anläggningar. Användningen av ett 
markområde kan också anges som en kombination av flera använd-
ningar. I en detaljplan ska det alltid framgå vilken användning som 
är tillåten inom kvartersmark.  

Med egenskapsbestämmelser för kvartersmark får kommunen 
precisera och avgränsa bebyggandets omfattning, fastighetsstorlek, 
placering, utformning, utförande, lägenhetsfördelning och storlek 
på lägenheter, markens anordnande och vegetation med mera. 

Kommunen har möjlighet att besluta om lokala trafikföreskrifter 
för att reglera parkering på kvartersmark, men för detta krävs samråd 
med, och ibland även medgivande av, markägaren (10 kap. 6 § TrF). 

 
6 Prop. 1984/85:14: om boende- och nyttoparkering på gatumark, s. 15. 
7 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
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Krav på parkering för tomter  

Bestämmelser om krav på tomter när det gäller parkering, lastning 
och lossning i finns i 8 kap. 9 § första stycket 4 PBL. Enligt 1 kap. 
4 § PBL definieras en tomt som ett område som inte är en allmän 
plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och 
mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för 
att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.  

Enligt PBL kan kommunen i detaljplan reglera utformning av 
tomter (4 kap. 16 § PBL). Det är till exempel möjligt för kommunen 
att slå vakt om befintliga mark- och naturförhållanden som behöver 
bibehållas. Det går också att utforma tomten för att ge förutsätt-
ningar för olika typer av ekosystemtjänster.  

Enligt 8 kap. 9 § första stycket 4 PBL ska en obebyggd tomt 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträck-
ning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av 
fordon  

I bestämmelsen anges i andra stycket att om tomten ska bebyggas 
med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska 
det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta 
som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 
utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 8 kap. 
9 § första stycket 4 PBL, ska man i första hand ordna friyta. 

Enligt 8 kap.10 § PBL anges att det som gäller i fråga om ut-
rymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 8 kap. 9 § 
ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. 

I SOU 2019:178 redovisades användningsbestämmelser och egen-
skapsbestämmelser i detaljplan för trafik, parkering, lastning och 
lossning enligt följande. När det gäller parkering har fastighetsägaren 
ansvaret för att tillgodose det behov av parkering, som kommunen 
bedömer att fastighetens användning ger upphov till. Varje fastig-
hetsägare är därigenom skyldig att anordna parkering för sin 
fastighets behov för bilar och cyklar. Kommunen har dock det över-
gripande ansvaret för planeringen av mark- och vattenanvändningen 
och är inför bygglov skyldig att se till att kravet om möjlighet till 
parkering uppfylls. Parkering kan planläggas som kvartersmark, 

 
8 SOU 2019:17: Bebyggelse- och transportplanering för hållbar utveckling. Betänkande av Sam-
ordning för bostadsbyggande. 
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både som egen självständig användning, betecknad ”parkering” eller 
som egenskapsbestämmelse för markens anordnande. Använd-
ningen av begreppet ”parkeringsplats” innefattar alla sorter fordon.  

Om inget annat anges i planen är det alltid tillåtet med parkering 
på kvartersmark som ett komplement till användningen.  

Användningen ”parkering” kan också användas i de fall parkering 
av fordon eller en parkeringsanläggning utgör en självständig använd-
ning inom kvartersmark. Det kan till exempel vara markparkering, 
parkeringshus, större cykelparkeringar, garage eller källargarage. 
Användningsbestämmelsen inrymmer även de utrymmen som behövs 
för anläggningens skötsel och bruk, även verksamheter som är knutna 
till användningen så som möjlighet till att tvätta fordon och enstaka 
laddstationer för elfordon eller liknande. Ofta kan parkering ingå i 
andra användningar. Exempelvis om det behövs för att verksamheten 
ska fungera eller som ett komplement till den huvudsakliga använd-
ningen.  

Bygglov för byggnader, ändringar och parkeringsplatser  

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, 
och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad i vissa fall. Vid 
ansökan om bygglov för en byggnad måste sökanden kunna visa för 
kommunens byggnadsnämnd hur och var parkering ska ordnas för 
att bygglov ska kunna beviljas. Parkeringen ska vara lämplig och 
finnas i den utsträckning som kan anses vara skälig med hänsyn till 
det behov av parkering som byggnaden ger upphov till.  

Kommunens framtagna parkeringstal9 vägleder om hur många 
parkeringsplatser detaljplanen bör innehålla för såväl cykel som för 
bil. Parkeringstalen tillämpas sedan vid bygglov.  

Bygglov krävs även för en parkeringsplats i sig, när den anordnas 
utomhus. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt 
område. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller dessutom både 
vid fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering eller avgrus-
ning och anordnande av räcken och markeringar men även vid 
ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk 

 
9 Parkeringstal är kommunens vägledning i arbetet med parkering vid detaljplaneläggning och 
vid bygglov. Boverket (2018): Parkeringstal. www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 
Allmant-om-PBL/teman/parkering_hallbarhet/verktyg/ptal/. Hämtad 2021-01-19.  

481



Bilaga  5 SOU 2021:23 

282 

förändring av marken görs10. Bestämmelser om bygglovsplikt för 
parkeringsplatser utomhus anges i 6 kap.1 § punkten 8 PBF. Enligt 
6 kap. 2 § görs undantag om det på fastigheten finns endast ett eller 
två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är 
avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplat-
sen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i 
detaljplan har avsatts till gata eller väg. 

Bygglovsprövningen omfattar inte bara parkeringsplatsens eller 
anläggningens tillåtlighet utan även dess utformning. En byggnads-
nämnd kan exempelvis av miljöskäl kräva att en större parkerings-
anläggning delas upp i mindre enheter. Utformningen av parkerings-
anslutningarna till gatan behöver ofta granskas av trafiksäkerhets-
skäl. Bulleravskärmning kan likaså behöva prövas. Vidare kan det 
tekniska utförandet behöva prövas med hänsyn till anläggningens 
inverkan på grundvattenförhållandena. 

Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplan eller områdes-
bestämmelser har beslutat om undantag från krav på bygglov för att 
anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats. Kommunen 
kan i vissa fall även utöka lovplikten att gälla även för de par-
keringsplatser som är undantagna från lovplikt enligt PBF. Om 
sådan planbestämmelse finns får en parkeringsplats inte anordnas, 
flyttas eller den väsentligt ändras utan bygglov. 

Om kommunen i sitt tillsynsarbete uppmärksammar att det till 
en byggnad inte finns skäligt utrymme för parkering, kan bygg-
nadsnämnden agera genom föreläggande.  

Parkeringsreglering för rörelsehindrade och personer med 
funktionsnedsättning 

Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i PBL och i 
PBF.11 Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämp-
ningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. 

 
10 Prop. 1985/86:1 s. 691. 
11 Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav och tekniska egenskapskrav. 
Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF. Tomt-
kraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL. Tekniska egenskapskrav för tillgäng-
lighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF. 
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Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt 
ska kunna delta i samhället på lika villkor.12 Den byggda miljön ska 
kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer 
som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer 
som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra 
orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön. 

Enligt 2 kap.6 § första stycket 7 PBL ska byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga att använda området. 

Enligt 8 kap. 9 § första stycket 5 PBL ska en obebyggd tomt som 
ska bebyggas ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på 
annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt inte är orimligt. Enligt 8 kap. 12 § ska denna 
bestämmelse i skälig utsträckning tillämpas också på allmänna plat-
ser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att 
personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska kunna 
använda platsen eller området i den utsträckning som följer av före-
skrifter meddelade med stöd av denna lag. 

Krav på tomter samt utformningskrav och tekniska egenskapskrav 
på byggnader preciseras i Boverkets byggregler, BBR, (BFS 2011:6)13. 
BBR föreskriver att minst en tillgänglig och användbar gångväg ska 
finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och parkeringsplatser 
och angöringsplatser för bilar.   

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gång-
avstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, 
arbetslokaler och bostadshus.  

Som allmänt råd anges i BBR att antal parkeringsplatser för 
rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd använd-
ning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Breddmått på en 
parkeringsplats som ska medge att rullstol tas in från sidan bör vara 
5,0 meter. Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan tas i 
anspråk eller om parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid 
varandra. I Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 2013:9 

 
12 Boverket (2019). Tillgänglighet. www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-
byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/. Hämtad 2021-01-20. 
13 Boverkets författningssamling. Boverkets byggregler, BBR 2011:6: Föreskrifter och allmänna 
råd. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4. 
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HIN 3 anges, utöver vad som nämns ovan om utformning av parker-
ingsplatser för rörelsehindrade, att en uppställningsplats som är 
placerad längs en gata bör ha tillräckligt längdmått så att utrymme 
finns för att kunna passera med rullstol mellan parkerade fordon. 
Vissa platser kan göras extra långa för att ta in och ut rullstol baktill 
på fordonet. För det behövs en cirka 9 meter lång plats.  

Kraven på tillgänglighet preciseras även för allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggnader. Boverkets 
byggregler (BFS 2011:5 ALM 2 16 §)14 föreskriver hur parkerings-
platser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd ska utformas så att 
de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga. Måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhus-
användning (mindre utomhusrullstol) ska vara dimensionerande och 
utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. 

Ytterligare regler om tillgänglighet och användbarhet finns i Bo-
verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av 
enkelt avhjälpta hinder, till och i lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på allmänna platser (BFS 2016:6). 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen, TrF, kan ett särskilt parker-
ingstillstånd utfärdas för rörelsehindrade personer. Transportstyrel-
sen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2016:19)15 som gäller förutsätt-
ningar för parkeringstillstånd m.m. Dessa regler grundar sig på 
Europeiska unionens råds rekommendation (98/376/EG) om 
parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.  

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett 
varaktigt funktionshinder. Frågor om parkeringstillstånd prövas av 
den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är 
folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Ett parkeringstillstånd 
gäller i hela landet. Ett sådant parkeringstillstånd ska gälla under viss 
tid, dock längst 5 år.  

 
14 Boverkets författningssamling. BFS 2011:5 ALM 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 
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Bestämmelser om laddning av elfordon 

Från och med den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egen-
skapskrav i plan- och bygglagen (8 kap. 4 § 11 PBL). Bestämmelser 
om laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så 
kallad ledningsinfrastruktur framgår av 3 kap. 20 b, 20 c, 22 §§ PBF. 

Boverket har på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna 
avseende ändrade kravnivåer för elfordon i byggreglerna16. Kom-
munen måste se till att vissa parkeringsplatser förses med laddstolpar 
för elfordon enligt EU-direktiv och nya regler i PBL. Boverket har 
nyligen tagit fram tillämpningsföreskrifter17. Kraven på laddning av 
elfordon i samband med uppförande av byggnader ska tillämpas om 
man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021.  

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon 
eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur 
framgår av PBF (3 kap. 20b, 20c, 22 §§ PBF). Där anges att nya 
bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på 
tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. 
Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 pro-
cent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfor-
don. För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.18  

Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som 
träder i kraft den 1 januari 2025. Kraven innebär att uppvärmda 
byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för el-
fordon. För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retro-
aktiva krav. 

Bilpoolsutredningen (SOU 2020:22) redogör för de bestämmel-
ser som har införts trafikförordningen för att möjliggöra för kom-
munen att genom lokala trafikföreskrifter besluta att en plats ska 
vara laddplats (10 kap. 1 § 7 TrF). En plats får förklaras som ladd-
plats endast om det finns anordningar för extern laddning med 
elektrisk energi för fordons framdrivning (10 kap. 9 a § TrF). På en 

 
16 Boverket (2020). Konsekvenser av ändrade kravnivåer för ladd-infrastruktur. Rapport 2020:18. 
17 Boverket (2021). Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning 
av elfordon. 
18 Boverket (2021): För vilka byggnader gäller reglerna om laddinfrastruktur? 
www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/nar-
kravs-laddinfrastruktur/. Hämtad 2021-02-27. 
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laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk 
energi för fordonets framdrivning parkeras eller stannas. Andra 
fordon får inte parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning 
(3 kap. 54 § TrF). Bilpoolsutredningen framhåller att det är tillåtet 
att parkera ett elfordon på en laddplats även när laddning inte pågår. 

Parkeringsavgifter 

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upp-
låtelser av offentlig plats19 m.m. (kommunala avgiftslagen, KAL), 
reglerar bland annat grunderna för kommuners rätt att ta ut par-
keringsavgifter (2 § KAL). Enligt denna bestämmelse får en kom-
mun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på 
sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och 
som kommunen har upplåtit för parkering. Ersättning får tas ut i den 
omfattning som behövs för att ordna trafiken.  

KAL verkar i kombination med kommunallagen (2017:25) där 
kommuners rätt att ta ut avgifter regleras (2 kap. 5 §).20 Självkost-
nadsprincipen (2 kap. 6 § kommunallagen) innebär att kommuner 
och regioner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostna-
derna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Kost-
naderna beräknas utifrån trafikflödet och trafiksäkerhet men inbe-
griper inte kostnaden för parkeringens markpris och drift.  

Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfull-
mäktige enligt följande. För att underlätta för näringsidkare och 
andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem 
som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas 
ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i 
sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. 
Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet. 

För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens för-
valtning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i 
yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kom-

 
19 Med offentlig plats avses enligt 1 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) bland annat gator, 
vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål. 
20 Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 
För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning. 
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munen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kom-
munens kostnader för användningen. 

Bilpoolsutredningen21 pekar på att en gata är upplåten för avsett 
ändamål när den har ställts i ordning och upplåtits för trafik. Parker 
och torg anses vara upplåtna när området har ställts i ordning i enlig-
het med planens bestämmelser22. 

 
21 SOU 2020:22: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. Betänkande av 
Bilpoolsutredningen. 
22 Prop. 1992/93:210 s. 51. 
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Västtrafik 

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Wallenstam 

White arkitekter 

Ånge kommun 

Åsele kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 

13 september 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/01486 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  

 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

 

I betänkandet föreslås ett antal förändringar av bestämmelser i plan- och 

bygglagen (2010:900) i syfte att ge förutsättningar för stärkt planering för 

hållbar utveckling. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på 

förslagen eller materialet i betänkandet bortsett från förslagen avseende en 

lag om mobilitetskartläggning (avsnitt 8.7), detaljplanekravet (avsnitt 8.4.1) 

och redogörelse i planbeskrivningen (avsnitt 8.4.5). Synpunkter önskas inte 

heller beträffande författningsförslag och författningskommentar avseende 

dessa delar.  

 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats  

www.regeringen.se. 

 

Johan Ndure 

Departementsråd 

 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 114  
 
Remiss - Förslag till utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad 
Diarienummer: RJL 2021/1198 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. Godkänna föreliggande yttrande som svar till Linköpings kommuns 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 

2. Yttrandet kompletteras med en skrivning om nya stambanor kopplat 
till ostlänken. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
granskningsförslag till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-07-09 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 Granskningsförslag utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletteras med en skrivning om nya 
stambanor kopplat till ostlänken. 
 
Presidiet ställer sig bakom förslaget. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2021-07-09 RJL 2021/1198 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Linköpings kommuns 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
granskningsförslag till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad.  

Information i ärendet 
Utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad genomgick samråd 9 september till 1 
december 2019. Region Jönköpings län lämnade inga synpunkter på 
samrådsförslaget. 
 
Region Jönköpings län har inget att erinra mot utvecklingsplanen. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2021-07-09 
 Förslag till yttrande daterad 2021-09-07 
 Granskningsförslag utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Beslut skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun 
 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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YTTRANDE 1(1) 

 2021-09-07 RJL 2021/1198 

 

     
     
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  

 

                      
                      

Linköpings kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
      
            
 

Utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskningen av 
utbyggnadsplan för Linköpings ytterstad. 

Sammanfattning 
Utvecklingsplanen är en fördjupad översiktsplan som kompletterar Linköpings 
översiktsplan från 2010 och syftar till att ange den framtida användningen av 
mark- och vattenområden i Linköpings ytterstad för att vägleda kommande 
planering och lovgivning. 
 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län anser att utvecklingsplanen är väl genomarbetad och 
strävar efter en hållbar utveckling av Linköpings ytterstad. Planen baseras på en 
gedigen samling underlag och redovisar väl utarbetade slutsatser i de avvägningar 
som planen tagit ställning i. 
 
Region Jönköpings län anser att det är av stor vikt att tydligt reservera korridorer 
för byggandet av Ostlänkens förlängning mot Tranås och Jönköping, så att hela 
systemet med nya stambanor på ett likartat sätt kan förverkligas så snabbt som 
möjligt. I övrigt har Region Jönköpings län inget att erinra mot utvecklingsplanen 
för Linköpings ytterstad. 
 

 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 
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Utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad

Utställningshandling april 2021

Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping
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Sammanfattning
Stadsdelscentrum

 Stadsnod

 Tvåkärnig sammanlänkad stadsnod

 Stadsdelsnod

 Tvåkärnig sammanlänkad stadsdelsnod

 Urbana stråk

Utbyggnadsområden

 Nya stadsdelar

 Tillägg till be�ntliga stadsdelar

 Områden med potential för stadsomvandling

 Bebyggelseområden på lång sikt

Målpunkter

 Handelsområden

 Evenemangsområden

 Anläggningar för idrott- och fritid

 Kommunalt/regionalt besöksmål

Utvecklingstrategi för bebyggelse

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad syftar till att 
inom ytterstadens planområde skapa förutsättningar för 
de inriktningar som sedan tidigare antagits i Översikts-
plan för staden Linköping. Utvecklingsplanen ska ta 
ett fördjupat grepp kring den befintliga staden och de 
tre byggstenarna bebyggelse, gröna platser och stråk 
samt kommunikationer. Samlat presenteras också en 
långsiktig vision om en hållbar utveckling för att fortsätta 
utveckla Linköpings ytterstad i en positiv riktning.

Linköpings ytterstad består av tätorten, undantaget in-
nerstaden, och dess närmaste omland. Inom planom-
rådet bor drygt 80 000 personer. Ytterstaden har vuxit 
kraftigt, framförallt under 1900-talets senare hälft, och 
är idag en attraktiv boendemiljö med många kvaliteter. 
Dess utmaningar består bland annat i att skapa plats för 
den väntade befolkningstillväxten och de behov i olika 
system som det medför, samtidigt som ytterstadens 
befintliga kvaliteter tillvaratas och nya utvecklas. Ett gott 
serviceunderlag, ett effektivt och hållbart transportsys-
tem samt klimatanpassning är exempel på utvecklings-
behov i den fysiska miljön.

Utifrån Översiktsplan för staden Linköpings inriktning 
har en vision och en utvecklingsstrategi tagits fram, 
som syftar till att ytterstaden ska utvecklas till en än mer 
attraktiv plats att bo, leva och verka på och att denna ut-
veckling ska bidra till att nå övergripande mål om en håll-
bar utveckling. Den övergripande utvecklingsstrategin 
är att förtäta och utveckla ytterstadens lokala centrum, 
i planen kallade noder, och koppla dem samman med 
varandra och med innerstaden längs urbana stråk. 

I dessa stråk och noder utvecklas tätare bebyggelse 
och gena och effektiva kommunikationer. Ytterstaden 
blir flerkärnig, blandad och mer innehållsrik. Den ökade, 
koncentrerade tätheten skapar underlag för ett förbättrat 
utbud av handel, service och kollektivtrafik, samtidigt 
som andra delar av ytterstaden kan bevaras gröna och 
utvecklas för rekreation, biologisk mångfald och klima-
tanpassning av staden.

I planförslaget ges inriktning för utvecklingen av stads- 
och stadsdelsnoder, urbana stråk och annan bebyg-
gelseutveckling i ytterstaden. Utvecklingsstrategier 
ges också för stadsnära natur- och friluftsområden, 
stadsdelsparker och andra grönområden, samt gröna 
stråk och spridningslänkar. Ett övergripande nät med 
huvudstråk för cykel, kollektivtrafik och biltrafik, regionala 
förbindelser och bytespunkter beskrivs också. Utveck-
lingsstrategierna kompletteras med tematiska principer 
för arkitektonisk kvalitet, social sammanhållning, kom-
mersiell och offentlig service samt hållbar utveckling. 

Genomförandet av de utvecklingsstrategier som föreslås 
är en nyckelfråga. Samordning och prioritering mellan 
projekt och investeringar bedöms vara nödvändigt för 
att positiva synergieffekter ska kunna uppstå. I slutet 
av handlingen beskrivs ett möjligt sätt att genomföra 
utvecklingsplanens huvudsakliga utbyggnad, fördelat 
över tre utvecklingssteg.

Grönområden

 Stadsdelspark

 Ny stadsdelspark,  schematiskt läge

 Närpark, närnatur och gröna mellanrum

 Stadsnära natur- och friluftsområden

 Koloniområden

 Gröna mötesplatser i Utvecklingsplan för 
 Linköpings innerstad (2019)

Gröna stråk och spridningslänkar

 Gröna stråk

 Nya gröna stråk, schematisk sträckning

 Spridningslänkar

Utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk

! ! !
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Cykeltra�k

 Cykellänken

Kollektivtra�k

 Nytt resecentrum, schematiskt läge

 Knutpunkt, schematiskt läge

 Stomlinjer för kollektivtra�k

Biltra�k

 Huvudstråk för biltra�k (Y-ring)

 Framtida huvudstråk för biltra�k (Y-ring)

 Förändringar i be�ntliga huvudstråk för biltra�k

Regionala kommunikationer

 Regionala förbindelser

 Omlandets kopplingar

Strukturomvandlingar

 Utredningsområde

Utvecklingsstrategi för kommunikationer

De formella plankartorna är digitala och nås via linkoping.se/ytterstaden eller med hjälp av QR-koden på planhandlingens baksida. 

Denna karta är främst avsedd som illustration för att underlätta läsning av planbeskrivningen.

Grönområden

 Stadsdelspark

 Ny stadsdelspark,  schematiskt läge

 Närpark, närnatur och gröna mellanrum

 Stadsnära natur- och friluftsområden

 Koloniområden

 Gröna mötesplatser i Utvecklingsplan för 
 Linköpings innerstad (2019)

Gröna stråk och spridningslänkar

 Gröna stråk

 Nya gröna stråk, schematisk sträckning

 Spridningslänkar

Utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk

! ! !
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Linköping är mitt uppe i en historiskt expansiv fas. 
Invånarantalet växer stadigt och staden behöver 
fortsätta utvecklas med fler bostäder, lokaler och 
andra funktioner. Och fler lär vi bli när höghas-
tighetsjärnvägen är byggd och Stockholm ingår 
i Linköpings utökade arbetsmarknadsregion. De 
senaste årens kommunala OBS-rapporter (Om-
världsbevakning - Bedömning - Strategi) har 
också visat på utmaningar för Linköping i form av 
exempelvis segregation och bostadsbrist. Det krävs 
organisering, prioritering och utveckling av stadens 
bebyggelse samt en förståelse för hur bebyggelsen 
får staden att fungera för att främja attraktivitet och 
en hållbar utveckling.

Det strategiska arbetet med att utveckla Linköping 
har kommit en bra bit på vägen, bland annat med 
Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 2016.  
År 2017 gick Vallastadens bo- och samhällsexpo av 
stapeln, som tillsammans med flera andra pågå-
ende stadsutvecklingsprojekt är viktiga pusselbi-
tar i utvecklingen. Men staden blir aldrig färdig! 
De stora stadsutvecklingsprojekten är viktiga för 
staden, men för att hantera den ständigt ökande 
befolkningen behöver fler bostäder byggas i befint-
lig struktur för att ge plats för en växande befolk-
ning. Tillväxten är en potential som också kan göra 
stor nytta för den befintliga staden och som vi nu 
behöver tillvarata. 

Ambitionen att förtäta är inget som behöver betyda 
att det imorgon står en byggkran utanför var Lin-
köpingsbos köksfönster, men det betyder ett skifte 
i stadens utveckling. Förändringen kommer att ta 
tid, och ske i takt med att befolkningen växer. Vi 
har en historisk möjlighet att stärka och utveckla 
ytterstaden, både socialt, miljömässigt och ekono-
miskt, så att den kan blomstra och utvecklas med 
ökad livskraft. Genom att använda stadens resurser 
klokt och samordnat kan vi skapa förutsättningar 
för att på sikt bygga bort bostadsbristen, minska 
segregationen och skapa en ytterstad i hållbar 
utveckling. Förtätning som görs genomtänkt kan 
tillföra nya kvaliteter i ytterstaden som det annars 
inte hade funnits ekonomiska eller praktiska förut-
sättningar för. 

Kommunen är långt ifrån den enda aktören i 
stadens utveckling, stad är ett gemensamt ansvar. 
När staden växer snabbt är det viktigt att ha en 
strategisk överblick så att rätt åtgärder görs på 
rätt platser i rätt tid och tillsammans bidrar till en 
bättre helhet. På så vis kan också de efterföljande 
stegen i planprocessen göras effektivare. Nu är det 
hög tid att fortsätta arbetet genom att involvera fler. 
Med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad läg-
ger vi grunden för den utvecklingen.

Förord
Stad är ett gemensamt ansvar. När staden 
växer snabbt är det viktigt att ha en strate-
gisk överblick så att rätt åtgärder görs på 
rätt platser i rätt tid och tillsammans bi-
drar till en bättre helhet.
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1. Om utvecklingsplanen
Om översiktsplanering
Översiktsplanen är kommunens verktyg för att tyd-
liggöra viljeriktningen för hur mark och vatten ska 
användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan 
behandlar sakfrågor på en översiktlig, strategisk 
nivå och är inte juridiskt bindande på samma sätt 
som en detaljplan. Översiktsplanens inriktningar är 
dock av stor betydelse för efterföljande prövningar 
av planärenden och bygglov.

Varje kommun har bara en översiktsplan, som ak-
tualitetsprövas en gång per politisk mandatperiod. 
Översiktsplanen kan fördjupas i olika geografiska 
eller tematiska delområden och tillägg kan göras, 
och kan därför bestå av flera olika delar. Tillsam-
mans ger översiktsplanen med dess fördjupningar 

och tillägg vägledning och inriktning för kommu-
nens långsiktiga utveckling. Utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad är ett tillägg till Översiktsplan 
för staden Linköping. Vad detta innebär beskrivs 
under de kommande sidorna.

Planprocessen
Plan- och bygglagens (2010:900) tredje kapitel 
redogör för hur en översiktsplan ska upprättas. Un-
der arbetets gång ska allmänhet, myndigheter och 
andra berörda få möjlighet att se och kommentera 
planförslaget. Syftet med samrådet är att få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möj-
lighet till insyn och påverkan. Samråd för utveck-
lingsplan för Linköpings ytterstad genomfördes 
september-december 2019. Inkomna synpunkter 

AntagandeJustering

av tillägg

UtställningBearbetning

av tillägg

Samråd
Tidigt 

samråd/dialog
Utarbetande 

av tillägg

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är en del av Linköpings kommuns kontinuerliga översiktsplanering, och utarbetas i enlighet med plan- och bygglagen. Den formella planprocessen syns i ovanstående 

figur, tillsammans med det extra steg för dialog som genomfördes under arbetet med samrådsförslaget. 

och eventuella ändringar av planförslaget redovisas 
i en samrådsredogörelse, som är en bilaga till denna 
utställningshandling. Under utställningstiden  får 
allmänhet, myndigheter, andra kommuner och an-
dra berörda återigen möjlighet att granska förslaget 
och komma med synpunkter på dess utformning. 
Efter utställning görs de slutliga justeringarna av 
planförslaget innan det antas av kommunfullmäk-
tige.

Linköpings kommun har 

en översiktsplan, som be-

står av flera delar i form av 

fördjupningar eller tema-

tiska tillägg. Tillsammans 

ger de vägledning och 

inriktning för kommunens 

långsiktiga utveckling.
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Ett tillägg till Översiktsplan för 
staden Linköping (2010) 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är for-
mellt ett tillägg till den Översiktsplan för staden 
Linköping som antogs av kommunfullmäktige 
2010. Som tillägg till översiktsplanen utgår denna 
plan från de ställningstaganden som finns i den 
gällande översiktsplanen. Utvecklingsplan för Lin-
köpings ytterstad ersätter alltså inte den gällande 
översiktsplanen utan avser förtydliga och aktuali-
sera inriktningarna inom området ytterstaden samt 
fördjupa några teman där behov av detta uppstått. 
Tillsammans kommer Översiktsplan för staden 
Linköping och Utvecklingsplan för Linköpings yt-
terstad, (samt befintliga fördjupningar av översikts-

planen, där sådana finns) att vara vägledande för 
framtida utveckling av planområdet.

Föreslagna inriktningar i denna utvecklingsplan 
redovisar funktioner och funktionella samband i 
ytterstaden avseende tre grundläggande strukturer, 
eller byggstenar: bebyggelse, gröna platser och 
stråk samt kommunikationer. 
När utvecklingsplanen antas av kommunfullmäk-
tige ersätter den vissa delar av Översiktsplan för 
staden Linköping (2010). Dessa delar listas i tabel-
len nedan. 

Utgångspunkten i den gällande översiktsplanen 
gör att det i övrigt finns en hög överensstämmelse 
med markanvändningen i Översiktsplan för staden 

Linköping. De skillnader som listas nedan anger en 
långsiktig inriktning som behöver fördjupas i den 
fortsatta planprocessen. 
• Ett möjligt utbyggnadsområde redovisas väster 

om Skäggetorp. Området föreslogs ursprungli-
gen i Planprogram för Skäggetorp (Godkänt av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2017) men redovi-
sas här med något annorlunda  utbredning. 

• I Översiktsplan för staden Linköping (2010) 
redovisas södra Tornby som ett område där 
befintlig mark- och vattenanvändning (Verk-
samhetsområde) ska bibehållas. På lång sikt 
görs bedömningen att området har potential 
att omvandlas till blandad stadsbebyggelse. 

• Översiktsplan för staden Linköping (2010) re-
dovisar Torvinge som ett område där befintlig 
mark- och vattenanvändning (Verksamhets-
område) ska bibehållas. Detta planförslag 
pekar på möjligheten att på lång sikt omvandla 
de västra delarna av Torvinge till blandad 
stadsbebyggelse, till följd av den förändrade 
lägespotential som ett nytt stationsläge för 
Ostlänken kan ge. 

• En ny möjlig utbyggnad av huvudnätet för 
biltrafik redovisas mellan Nya Ledbergsvägen 
och Bergsvägen.

Benämning i ÖP-staden Ersätts i utvecklingsplanen av kartor för

s. 78 Link-Link (linjesträckning) Kollektivtrafik

s. 84 Y-ring (linjesträckning) Biltrafik

s. 74 Expresscykelstråk (linjesträckning) Cykeltrafik

s. 78 Bytespunkt med regional funktion Knutpunkter

s. 94-100 Avsnittet ”Stadens grönstruktur” Utvecklingsstrategier för natur och friluftsliv
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Teckenförklaring
 

BEFINTLIG MARK- OCH VATTENANVÄNDNING, BIBEHÅLLES:

 Tät stadsbebyggelse, blandad användning bostäder/kontor/handel

  

 Bostäder med inslag av verksamheter. Förtätning kan bli aktuell

 Bostäder med inslag av verksamheter.

 Universitetsområde

 

 Verksamheter, störande eller av andra skäl olämpliga att placera centralt

 

 Område för kommunaltekniska anläggningar

 

 Handel

 Stadsdelscentrum

 Flygplats

 Större strövområden och centrala parker av stor betydelse

 Idrottsområde

 Golfbana

 Koloniområde/odlingslotter

 Vatten

 Annan mark med i princip oförändrad mark- och vattenanvändning

UTVECKLINGSOMRÅDEN:

 

 Tät stadsbebyggelse, blandad användning bostäder/kontor/handel

 Utbyggnadsområde, blandad användning bostäder/verksamheter/handel

 Bostäder med inslag av verksamheter

 

 Verksamheter, störande eller av andra skäl olämpliga att placera centralt

 

 Verksamheter, icke störande

 Handel

 Utvecklingsområde för universitetet

 Utredningsområde

 Utbyggnadsområde bostäder med inslag av verksamheter, perspektiv 140 000 inv. i staden

 Utbyggnadsområde verksamheter, perspektiv 140 000 inv. i staden

 Grönområden/grönstråk för rekreation och/eller biologisk mångfald bör tillskapas

 Utvecklingsområde för idrotts- och fritidsanläggningar

 

 Koloniområde/odlingslotter

 Vatten 

 Våtmark

 Reservat för naturgasledning

 

 Innan bebyggelse får ske i detta område ska störningar från reningsverk och biogasanläggning 

 utredas ytterligare samt behov av åtgärder klarläggas (se text sid 30)

 Möjligheten att bygga bostäder inom detta område i närheten av Gärstad kommer att utredas 

 om frågan blir aktuell

TRAFIK:

 Y-ring

 Ny huvudgata. Schematisk sträckning.

 Ny eller ombyggnad av trafikplats. Schematisk gräns

 

 Link-Link (högkvalitativ kollektivtrafik). Förtätning utmed stråken är önskvärd

 Link-Link (högkvalitativ kollektivtrafik). Förtätning utmed stråken är önskvärd

 Sträckning ska utredas 

 Järnvägsreservat Ostlänken/Götalandsbanan, godsspår, alternativa sträckningar

 Resecentrum/pendeltågsstation

 Förlängning av landningsbana, 600 m

 Stångådals-/Tjustbanan, alternativ dragning

GRÄNSER:

 Plangräns

 Schematisk gräns mellan olika markanvändningar

 Gräns för naturreservat

För övergripande grönstruktur se grönstrukturkarta i planhandlingen.
1 2
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V

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STADEN LINKÖPING

Mark- och vattenanvändning

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I JUNI 2010

Översiktsplan för staden Linköping (2010)
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Fördjupningarna för Mjärdevi och Västra Valla, 
Ullstämma och Övningsområdet redovisar inrikt-
ningar och markanvändning på en mer detaljerad 
nivå och läses parallellt med utvecklingsplanen. 
Fördjupningen för koloniområden föreslås upphä-
vas i samband med denna plans antagande. Huvud-
dragen av det planförslaget, inklusive hänvisning 
till områdesbestämmelser har inarbetats i utveck-
lingsplanen. 

För hela kommunen gäller också Miljö- och risk-
faktorer i Linköpings kommun, vägledning i fortsatt 
fysisk planering (2019), ett tillägg till Gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping (2010). 
Tillägget beskriver kommunens inriktningar av-
seende riktvärden och hänsyn till olika miljö- och 
riskfaktorer och ger dessutom stöd för att identifie-
ra var det kan förekomma skäl att utreda specifika 
miljö- och riskfaktorer ytterligare. 

Pågående arbeten:
Det pågår arbete med fördjupningar av översikts-
planen inom/i anslutning till planområdet för 
områdena södra Tornby/Steninge samt Stångebro. 
Dessa planarbeten befinner sig fortfarande i ett 
tidigt skede. Väster om Linköping pågår arbete 
med fördjupning av översiktsplanen för Malmslätt. 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad beskriver 
relationen mellan dessa områden och staden som 

helhet. Respektive fördjupning kommer att ge mer 
detaljerad vägledning för utvecklingen av dessa 
områden. Plangränser för antagna och pågående 
översiktsplaner samt andra relevanta planarbeten 
i anslutning till planområdet markeras i kartan på 
motstående sida.

Om planhandlingarna 
Planhandlingarna består av denna planbeskrivning 
samt bilagorna 
1. Samrådsredogörelse
2. Konsekvenser (miljökonsekvenbeskrivning 

samt social och ekonomisk konsekvensbedöm-
ning)

3. Planerings- och kunskapsunderlag.

Plankartorna är digitala och kan hittas via utveck-
lingsplanens webbsida på linkoping.se, samt via 
webbadressen/QR-koden på baksidan av denna 
handling. Kartorna finns också i handlingen för att 
illustrera planbeskrivningen.

Vid samrådet av denna 

plan angavs även ett 

femte tema, grönstruk-

tur. Grönstruktur be-

handlas inom avsnittet 

gröna platser och stråk, 

och hanteras därför inte 

särskilt, så som övriga 

teman.

Fördjupade teman
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har också 
ett uppdrag att fokusera på vissa teman som bedömts 
särskilt viktiga för ytterstaden. De fyra teman som 
utvecklingsplanen behandlar är: 
• ytterstadens stadskvaliteter
• kommersiell och offentlig service
• social sammanhållning
• hållbar utveckling

Dessa teman utgör tillsammans med utvecklingsstra-
tegier för bebyggelse, gröna platser och stråk samt 
kommunikationer den innehållsmässiga avgräns-
ningen för planarbetet. Temana fördjupas i avsnitt 3.

Om Utvecklingsplanens förhållande till andra 
delar av översiktsplanen
Utöver Översiktsplan för staden Linköping, som är 
den övergripande översiktsplanen för hela yttersta-
den, finns inom planområdet också följande redan 
antagna fördjupningar av översiktsplanen: 
• Fördjupning av översiktsplanen för Mjärdevi 

och Västra Valla (2019), 
• Översiktsplan för Ullstämma, Möjetorp och 

norra Sturefors (2006) (delar av)
• Översiktsplan för Övningsområdet (2003), samt 
• Fördjupad översiktsplan för koloniområden i 

Linköping (1997). 
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Planområde och angränsande planering

Planområde för Utvecklingsplan 
för Linköpings ytterstad

Avgränsning för Översiktsplan 
för staden Linköping

Andra antagna delar av 

översiktsplanen inom eller i anslutning 

till planområdet.

Pågående arbeten med översiktsplaner 

inom eller i anslutning till planområdet. 

Preliminära plangränser.

Godkända planprogram för Skäggetorp 

(2017) samt Ekholmen (2018).
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2010 antogs Översiktsplan för staden Linköping 
av Linköpings kommunfullmäktige. Översikts-
planen visar hur staden Linköping ska utvecklas 
för att bli rundare, tätare och mer sammanhållen 
och framförallt fortsätta växa inåt, samtidigt som 
trafiksystemet anpassas och stadens vistelse-
värden utvecklas för att främja en hållbar och 
attraktiv stad. 2016 aktualiserades översiktspla-
nen genom det tematiska tillägget Utvecklings-
plan för Linköpings innerstad. Utvecklingsplanen 
för innerstaden ger ytterligare inriktningar och 
principer för hur innerstaden ska utvecklas med 
fler stadskvaliteter och utvidgas för att omfatta 
ett större område. Samma år beslutade också 

Syfte 
kommunstyrelsen att arbetet med Utvecklings-
plan för Linköpings ytterstad, denna plan, skulle 
påbörjas.

Utvecklingsplanens syfte är att skapa förutsätt-
ningar för de huvudstrategier och den markan-
vändning som Översiktsplan för staden Linköping 
anger inom ytterstadens geografiska område. Ut-
vecklingsplanen ska också genom inriktningar och 
principer beskriva hur Linköpings ytterstad ska 
utvecklas utifrån ett visionsdrivet arbetssätt. Pla-
nen hanterar frågor kopplade till fysisk planering 
som ett medel för en fortsatt positiv utveckling av 
Linköpings ytterstad. 

Utvecklingsplanen ska: 
• Ge en långsiktig inriktning och vision för ut-

vecklingen av Linköpings ytterstad
• Ge riktning för kommande beslut, projekt och 

planer 
• Utgöra ett första steg i en strategisk handlings-

plan för ytterstadens långsiktiga utveckling
• Utgöra stöd för dialog i stadsutvecklingspro-

cesser 
• Främja ett brett engagemang och ansvarsta-

gande hos alla berörda parter

En rundare stad En tätare och mer sammanhängande stad
Utveckla 

värdefulla grönytor

Stads- och friluftsliv 

vid Stångån

Tydliga och gena 

kollektivtrafikstråk

Stadsgator 

innanför Y-ring
Lägre andel biltrafik

En rundare stad En tätare och mer sammanhängande stad
Utveckla 

värdefulla grönytor

Stads- och friluftsliv 

vid Stångån

Tydliga och gena 

kollektivtrafikstråk

Stadsgator 

innanför Y-ring
Lägre andel biltrafik
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Ryds Centrum. Foto: Alexandru Babos

Tornby handelsområde. Foto: Alexandru Babos

Johannelunds centrum. 
Tannefors slussar. 
Foto: Karla Blum Fagerström 

Det område som i utvecklingsplanens kallas ytter-
stad utgörs av Linköpings tätort och det närmaste 
omlandet, med undantag för innerstaden. Avgräns-
ningen följer i ytterkant i stort samma avgränsning 
som den för Översiktsplan för staden Linköping. 
Från planområdet har dock den utvidgade inner-
staden och området norr om E4:an undantagits då 
det för dessa områden finns tidigare antagna finns 
översiktsplaner. Se föregående kapitel, avsnittet 
Om utvecklingsplanens förhållande till andra 
delar av översiktsplanen.

I Linköpings ytterstad återfinns ett antal berättel-
ser som starkt bidrar till Linköpings identitet. Här 
syns stadens stora expansion under andra halvan 
av 1900-talet tydligt, med modernismens framväxt 
och utvecklingen av den gröna staden. I yttersta-
den finns också spår av Linköping som en stad där 
industri och teknologi utvecklats, där utbildnings-
centrum vuxit fram, men också från tiden som 
garnisonsstad. På flera platser syns arvet efter jord-
brukssamhället, vilket förklaras av stadens kraftiga 
expansion på jordbruksmark, där pärlbanden av 
gamla byar och gårdar i stadens omgivningar efter 
hand omringats av nyare bebyggelse.  

I bilaga 3, Planerings- 

och kunskapsunderlag 

finns mer att läsa om 

ytterstadens historia 

och beskrivning av 

kulturmiljövärden inom 

planområdet.

Om Linköpings ytterstad

514



15 BA
KG

RU
ND

Stora delar av Linköpings ytterstad är idag en 
attraktiv boendemiljö. Tidiga dialoger har visat att 
det framförallt är närheten till arbete, såväl som 
innerstadens utbud och den gröna och lugna ka-
raktären, samt möjligheten till olika boendeformer 
som gör att ytterstaden uppskattas. Här finns flera 
viktiga arbetsplatsområden, bland annat vid Saab, 
Linköping science park, Tornby och Universitets-
sjukhuset (på gränsen till innerstaden). Generellt 
sett har ytterstaden dock en gles bebyggelsestruktur 
och låg täthet, vilket gör att serviceutbudet ofta är 
lågt och ojämnt fördelat och behovet av längre resor 
till vardags är stort.

Ett mångfacetterat planområde 
Ytterstaden utgör övergången mellan innerstad och 
omland vilket ger komplexa förutsättningar. Lokala 
och regionala person-, gods- och varutransporter 
behöver ha tillgänglighet, samtidigt som utrymmet 
i ytterstaden behöver kunna användas till bostäder 
men också verksamheter, idrott, handel och service 
– ofta mer utrymmeskrävande funktioner som 
inte ryms i den tätaste innerstaden. Detta behöver 
samtidigt vägas mot de övergripande utmaningar 
som kommunen står inför med att arbeta för håll-
bar utveckling och målet om koldioxidneutralitet, 
att lösa sitt uppdrag om bostadsförsörjning samt 
att bidra till regional tillgänglighet. När stadens 
befolkning växer behöver ytterstaden kunna rymma 

fler bostäder, offentlig service, skolor och förskolor 
såväl som lokaler för näringslivets behov, samt ett 
ökat antal resor, samtidigt som viktiga kvaliteter 
och värden bevaras. 

Linköping i regionen
Linköping är tillsammans med Norrköping noder 
i den regionala arbetsmarknadsregionens centrum 
och utgör kärnor i respektive lokalt arbetsmark-
nadsområde. Linköpings och Norrköpings rela-
tioner och utvecklingsstrategier redovisas nedan. 
Linköpings ömsesidiga beroenden med omliggande 
kommuner i Linköpings lokala arbetsmarknads-
område är växande och en gemensam målbild för 
utvecklingen är under framtagande.

Staden är även en viktig nod i Östra Mellansverige 
med tydliga kopplingar mot Stockholm.
Det betyder att Linköpings utbud av bostäder och 
arbetsplatser, men också handel och fritidsutbud, 
spelar en viktig roll i den större geografin och att 
kommunen behöver ta hänsyn till relevanta funk-
tionella samband i sin planering.

I Gemensam översiktsplan för Linköpings och 
Norrköping (2010) beskrivs en övergripande ort-
struktur med utgångspunkt i att en ökad befolkning 
förutsätts leda till stabil regional utveckling. Med 
bra kommunikationer och stor andel bebyggelse i 

kollektivtrafikförsörjda lägen behöver inte region-
förstoringens ökande transporter leda till motsva-
rande ökning av miljöbelastningen. Högsta prioritet 
ska ges satsningar i städerna Linköping och Norr-
köping med hög bebyggelsetäthet i centrala lägen. 
I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad (2016) 
beskrivs hur innerstadens kvaliteter ska användas 
som resurs för att stärka Linköpings attraktivitet. 
Stadsutveckling i ytterstaden behöver på motsva-
rande sätt tillvarata höga kvaliteter och den stora 
utvecklingspotential som finns samt tillse att lägen 
med god kollektivtrafik utvecklas med högre bebyg-
gelsetäthet för att bidra till regionförstoring. 

Strukturbild för Linköping 

och Norrköping visar hur 

folkrika städer och tätorter i 

regionen binds samman till ett 

stadsnätverk
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Tidsperspektiv för planens 
genomförande

Mål och utgångspunkter i andra 
styrdokument 

Planförslaget visar kommunens viljeriktning för 
utvecklingen av Linköpings ytterstad när det bor  
200 000 invånare i Linköpings kommun, med 
utblick mot 250 000 invånare. Enligt 2019 års 
prognoser bedöms detta inträffa omkring år 2040, 
respektive 2060. 

Vid utgången av 2019 bodde det 163 051 invånare 
i Linköpings kommun. Ungefär hälften av dessa, 
drygt 80 000, var bosatta inom det som i den här 
planen kallas för ytterstaden. Med samma befolk-
ningsfördelning mellan innerstad, ytterstad och 
övriga delar av kommunen som idag skulle det 
kunna innebära behov av att hantera en befolk-
ningsökning i ytterstaden med ca 45-50 000 nya 
invånare fram till utblickens horisont, det vill säga 
ca år 2060. 

Planförslaget tar utgångspunkt i flera andra kom-
munala inriktningar. Nedan redovisas några sär-
skilt viktiga målsättningar och utgångspunkter:

Trafikstrategi för Linköping (2010): Målsätt-
ningen för trafikstrategin är att skapa en helhetssyn 
där miljömässiga, ekonomiska och sociala värden 
samspelar i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Huvudstrategierna anger bland 
annat att kommunen ska arbeta med fyrstegsprin-
cipen för åtgärdsval, samt ger riktning för övergri-
pande prioritering mellan trafikslag. Trafikstrategin 
antogs tillsammans med Översiktsplan för staden 
Linköping (2010) och stöttar översiktsplanens 
inriktning och målsättning om en förändrad färd-
medelsfördelning, där en större andel resor ska ske 
med kollektivtrafik och cykel och en minskad andel 
resor med bil.

Kommunens hållbarhetspolicy (2018) visar 
hur Linköpings kommun ställer sig bakom Agenda 
2030 och de globala målen. I policyn definieras vad 
de tre hållbarhetsaspekterna innebär för Linköping. 
Ytterstadsplanens principer för social sammanhåll-
ning, visionen med en mer hållbar struktur och 
stadsutveckling, utvecklingen av kommunens gröna 
platser och stråk och utvecklingsplanens roll att 
skapa möjlighet för prioritering, stegvis utveckling 
och framförhållning är i linje med de aspekter som 
lyfts i policyn. 

Det idrottspolitiska programmet (2019) 
fastslår att den fysiska aktiviteten minskar. 
Genom smart stads- och samhällsbyggnad med 
exempelvis bostadsnära miljöer för förenings- och 
egenorganiserad aktivitet och rörelse kan staden 
och dess byggstenar både uppmuntra och utmana 
medborgaren till fysisk aktivitet. Dessutom bör 
stadsmiljön i sin utformning uppmuntra till fysisk 
aktivitet i vardagen, exempelvis genom utform-
ning av cykelbanor och urbana motionsstråk. 

Det kulturpolitiska programmet (2019) be-
skriver strävan efter att bredda deltagandet i och 
öka spridningen av kulturen för att så många som 
möjligt av kommunens medborgare ska kunna ta 
del av kulturlivet utan begränsande faktorer. Pro-
grammet beskriver bland annat stadsplaneringens 

Fyrstegsprincipen 

anger att val av åtgär-

der för trafiksystemet 

ska göras i följande 

ordning: 

Steg 1: påverka  

transportefterfrågan/ 

val av färdmedel 

Steg 2: effektivare 

utnyttjande av befintlig 

infrastruktur 

Steg 3: förbättring av 

befintlig infrastruktur 

Steg 4: nyinvesteringar 

och större ombyggnader 

för biltrafiken.
Dagens färdmedelsfördelning

28 %

61 %
12 %

Mål för framtidens färdmedelsfördelning
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40 % 40 %
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roll att bereda plats för kulturen genom både 
befintliga strukturer och tillfälliga evenemang, och 
ansvaret att samverka med kultur- och fritids-
nämnden i fråga om kulturmiljöer, kulturminnen 
och kulturscener i det offentliga rummet. 

CO₂-neutralt Linköping 2025. Det högt ställda 
klimatmålet formulerades ursprungligen 2011 av 
Kommunfullmäktige. Kommunens hållbarhets-
arbete verkar idag på en bredare front men ur-
sprungsprincipen, att kommunen ska bli koldiox-
idneutral är fortfarande aktuell. Målet nås genom 
arbete på flera sätt, att minska energianvändningen 
och ställa om till hållbara alternativ. För den 
fysiska planeringen är kopplingen till ovan nämnda 
förändrade färdmedelsfördelning samt lokalisering 
och inriktning för bebyggelseutvecklingen särskilt 
relevant.

Naturvårdsprogram för Linköpings kom-
mun (2018) utgör grunden för det kommunala 
naturvårdsarbetet tillsammans med Handlings-
plan för naturvården 2018-2022 och kommunens 
Naturdatabas. Programmet innehåller mål om att 
bevara och stärka eklandskapet, att kommunen ska 
arbeta för att uppnå EU:s vattendirektiv, utveckla 
våtmarker, bevara viktig skogs- och jordbruksmark, 
utveckla den biologiska mångfalden och en god 
bebyggd miljö ur ett naturvårdsperspektiv samt 

tillgängliggöra information om kommunens natur-
vårdsarbete.

Bra Boende i Linköping (2016) utgör kom-
munens riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet är 
bland annat att redovisa kommunens målsättningar 
för sitt bostadsförsörjningsansvar, beskriva vilka 
behov som finns på bostadsmarknaden idag samt 
redovisa verktyg som föreslås för att förverkliga 
översiktsplanen över tid. Riktlinjerna utgår bland 
annat från den gällande översiktsplanens målsätt-
ningar men ger således ytterligare inriktning för 
utbyggnadstakt och beredskapsbehov. Riktlinjerna 
är under revidering, ett arbete som görs samordnat 
med framtagandet av detta planförslag. Då ytter-
staden kan väntas rymma upp mot hälften av den 
totala befolkningsökningen under planperioden 
så är utvecklingen en viktig roll i den långsiktiga 
bostadsförsörjningen.

Näringslivsprogram (2019) är ett strategiskt 
kommunövergripande dokument som sätter rikt-
ningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar 
och bolag inom kommunkoncernen när det gäller 
arbetet att underlätta för näringslivets utveckling 
och tillväxt. Näringslivsprogrammet pekar på fem 
prioriterade fokusområden för att skapa goda 
förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Ut-
vecklingen av ytterstadens hållbarhet, mobilitet och 

goda möjligheter att bo, leva och verka är viktiga 
delar som bidrar i programmets riktning. 

Etableringspolicy (2020) ger riktning för hur 
Linköpings näringsliv ska struktureras och utveck-
las geografiskt. Policyn bygger bland annat på den 
gällande översiktsplanen och ska bidra till att öka 
kommunens attraktionskraft för nyetableringar, 
expansioner och investeringar. De förändringar 
som utvecklingsplanen, (som innebär en aktualise-
ring av översiktsplanen) pekar på, som kan visa på 
en något annorlunda utveckling än policyn anger 
behöver därför utredas vidare med utgångspunkt i 
såväl god dialog som framförhållning.
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Om avvägningar som gjorts i 
planen
En översiktsplan uttrycker den övergripande 
viljeriktningen för utveckling av den fysiska mil-
jön, vilket innebär att avvägningar mellan olika 
allmänna intressen behövs. Tydligt redovisade 
avvägningar ökar förståelsen av planens innehåll 
och fungerar som stöd till efterföljande planerings-
skeden. Kommunens ställningstaganden redovisas 
särskilt i redovisade utvecklingsstrategier samt 
redogörelsen av berörda riksintressen. Nedan 
förtydligas resonemanget kring några övergripande 
ställningstaganden:

• Förhållandet till förtätning: Förutsätt-
ningarna kring staden Linköping begränsar 
möjligheterna att låta staden expandera utåt 
på obebyggd mark. Förtätning, att utveckla 
staden inom dess befintliga utbredning, inne-
bär utöver att jordbruks- och naturmark kan 
bevaras dessutom att den befintliga infra-
strukturen används på ett mer resurseffektivt 
sätt och att Linköping kan fortsätta vara en 
stad med förhållandevis korta avstånd. År 
2010 fattades beslut om ett antal huvudstrate-
gier i Översiktsplan för staden Linköping, bl.a. 
att staden skulle växa inåt och bli rundare, 
tätare och mer sammanhållen med ett antal 
nya stadsdelar som kompletterar staden. In-
riktningarna för befintlig bebyggelse var dock 
av mer övergripande karaktär. Detta plan- 

förslag förtydligar hur tillkommande bebyg-
gelse inom befintlig ytterstad i huvudsak bör 
koncentreras till vissa stråk och platser för att 
hushålla med mark och främja de fördelar en 
bebyggelseutveckling med högre täthet i stra-
tegiska lägen kan ge. Kommunens bedömning 
i planförslaget är att det ger en bra avvägning 
mellan att förtäta och ändå kunna bevara yt-
terstadens luftiga och gröna karaktär. 

• Förhållandet till grönområden inom 
stadens utbredning: Ny bebyggelse 
föreslås framförallt koncentreras till noder 
och urbana stråk, strategiska lägen med god 
tillgång till hållbara transportmedel. I dessa 
lägen anger utvecklingsplanen att ny bebyg-
gelse kan tillkomma på exempelvis markpar-
keringar och impediment. Principen innebär 
att underlaget för handel, service och kol-
lektivtrafik ökar och kan ge positiva synergief-
fekter för hela ytterstaden, vilket motiverar 
avvägningen att vissa grönytor ianspråktas. I 
mindre strategiska lägen bör bebyggelsekom-
pletteringar göras mer restriktivt där det finns 
särskilt goda förutsättningar och/eller skäl 
till kompletteringar som kan stärka området 
och det lokala bostadsutbudet. Utvecklingen 
inriktas i övrigt med utgångspunkt i att tillva-
rata och utveckla den gröna karaktären med 

stärkta rekreativa kvaliteter och ekologiska 
samband. 

• Förhållandet till väg- och spårtrafikbul-
ler samt luftkvalitet: Planförslaget innebär 
att fler människor än idag kan komma att bo 
längs trafikerade gaturum och att bebyggelse 
som ramar in gaturummet i vissa sträckor 
också medför ökade risker för t.ex. stillastå-
ende luft. Kommunens bedömning är att de 
förändringar som föreslås i såväl bebyggelse-
struktur som trafiksystem sammantaget kom-
mer bidra till en förändrad färdmedelsfördel-
ning och förändrade trafikrörelser i enlighet 
med uppsatta mål, men att utvecklingen behö-
ver gå hand i hand och följa uppsatta riktvär-
den, normer och förordningar. Kommunen 
utgår i all fysisk planering från Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggna-
der och gällande miljökvalitetsnormer för luft. 
Läs mer om kommunens inriktningar i Miljö- 
och riskfaktorer i Linköpings kommun (2019).

Impediment är ursprung-

ligen ett ord som inom 

jord- och skogsbruket 

beskriver en improduktiv 

yta. I stadsplanerings-

sammanhang används 

begreppet för att beskriva 

ytor som inte används till 

någon särskild verksamhet
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Linköpings kommun arbetar med visionsbaserad översiktsplanering. Det betyder 
att det är bilden av hur Linköpings ytterstad behöver se ut och fungera i framtiden, 
kopplat till övrig utveckling av kommunen, som är målet för den inriktning som 
presenteras.

Med utgångspunkt i tidigare beskrivna utgångspunkter, medborgardialog och övriga 
förutsättningar är utvecklingsplanens inriktningar uppbyggda utifrån följande fram-
tidsbild: 

Vision för Linköpings ytterstad

Framtidens ytterstad är en sammanhållen ytterstad, där fysiska och 
mentala barriärer har minskat. Hela Linköping hänger samman i en stad 
som känns nära. Med förtätning i rätt lägen har befolkningsunderlaget 
stärkts för mer och bättre service, och ytterstadens struktur och innehåll 
bidrar till en hållbar utveckling. Blandningen av människor som bor, verkar 
och möts här ger en innehållsrik stad och utgör drivkraft för nya innovatio-
ner.

I ytterstaden går det att bo, arbeta, umgås och må bra. Det går snabbt 
och lätt att ta sig till både inner- och ytterstadens utbud, arbetsplatser och 
målpunkter med cykel eller kollektivtrafik, och allt fler väljer dessa färdme-
del för att transportera sig på sina dagliga resor. 

Ytterstaden ger nu större möjligheter att bo kvar i sitt område genom 
livets alla skeden och livssituationer. Tillägg till staden har byggts med 
robust, berörande och användbar arkitektur, och skapar nya värden som 
ger staden än mer kvalitet och livskraft. I mellanrummen finns utrymme för 
möten, rekreation och aktiviteter, såväl som odling och tekniska lösningar 
för framtidens klimatanpassning. Förnyelsen är gjord med respekt för varje 
stadsdels karaktär och för Linköpingsbornas berättelser. 

Visionsbaserad översiktsplanering
Arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har bedrivits med stöd i metoden backcasting. 

Backcasting innebär att, i motsats till att tala om framtiden med hjälp av prognoser och rådande tren-

der (forecasting), istället börja med att definiera en önskad vision och mål för framtiden, och utifrån detta 

identifiera de strategier och steg som krävs för att nå fram. En hållbar samhällsutveckling kräver någon form 

av paradigmskifte där fysisk planering behöver vara del i att skapa förutsättningar som leder till en minskad 

klimatpåverkan. Backcasting, till skillnad från forecasting, ger stöd för att ta reda på hur vägen mot en hållbar 

utveckling skulle kunna se ut.

Gå steg för steg mot din vision

Kartlägg nuläget 
för att se 

skillnaden mellan 
nu och målet

1. Framtidsbild
- vad önskar vi?Nutid

Börja med framtidsvisionen
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Strukturbilden illustrerar 

den utveckling som 

föreslås för Linköpings 

ytterstad för att hantera 

utpekade utmaningar, 

tillvarata identifierade 

kvaliteter och klara en 

ökad befolkningstillväxt 

på vägen mot den 

beskrivna visionen – 

en ytterstad i hållbar 

utveckling.

Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen är att förtäta och utveckla yt-
terstadens lokala centrum, s.k. noder med blandad bebyggelse 
och koppla dem samman med varandra och med den utvidgade 
innerstaden längs urbana stråk för förstärkta, gena och effektiva 
kommunikationer. Flöden och täthet koncentreras i första hand till 
dessa urbana stråk och noder och förenar innerstad med ytterstad. 
På sikt blir även kopplingarna mellan ytterstadens delar starkare.

Ytterstaden blir flerkärnig, blandad och mer innehållsrik. Innersta-
den och dess centrumfunktioner kompletteras av ytterstaden där 
mycket av det som inte ryms i innerstaden kan få plats. Stadens tra-
fiksystem anpassas och utvecklas för att stödja en flexibel mobilitet 
och bidra till hållbar utveckling.

Ytterstadens gröna karaktär tillvaratas och förnyas med bättre sam-
mankoppling av grönområden och stråk som ger högre tillgänglig-
het till och mellan ytterstadens gröna kvaliteter. På ett naturligt 
sätt skapas en tydlig övergång mellan stad och land samtidigt som 
viktiga natur- och kulturresurser i staden och omlandet tillgänglig-
görs för såväl inner- som ytterstadsbor.

Staden och dess strukturer utvecklas ständigt och över lång tid. 
Förändringar och tillägg behöver genom lokalisering, innehåll och 
utformning bidra till att förbättra dagens och framtidens goda stad, 
möjliggöra hållbar utveckling samt skapa långsiktigt goda livsvillkor 
för dess olika invånare, företag, institutioner och föreningar. En god 
och långsiktigt smart hushållning och utveckling av viktiga resurser 
så som mark, infrastruktur och andra investeringar är avgörande 
för detta. 

Täthet: noder, 
urbana stråk 
och innerstad

Viktiga gröna 
samband

Viktiga regionala 
samband

Övrig stadsbygd Stadens omland
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Tematiska principer
I detta avsnitt beskrivs principer för de teman som 
bedömts särskilt viktiga att belysa för Linköpings 
ytterstad. Principerna förankrar och beskriver 
respektive tema ur ett stadsbyggnadsperspektiv 
och ger vidare stöd för den utvecklingsstrategi som 
fördjupas i kapitel 4.

Stadskvaliteter och arkitektonisk 
kvalitet 
• Ytterstadens värden ska tillvaratas och utgöra 

grunden för den växande stadens identitet och 

kvalitet. Med detta som utgångspunkt kan förny-

else bidra till fler och bättre stadskvaliteter i form 

av ökad närhet, utbud och service. Ny arkitektur 

i Linköpings ytterstad ska vara berörande, 

robust och användbar.  

• Alla projekt i Linköpings ytterstad ska:

• ha en stadsbyggnadsidé eller arkitektonisk 

idé

• bidra till den omgivande staden

• visa hur det samspelar med sin omgivning

Principer för ytterstadens stadskvaliteter och 
arkitektonisk kvalitet
Stadskvaliteter är de egenskaper som gör ytter-
staden till en attraktiv miljö att bo, leva och vara 
verksam i. Tre grundläggande byggstenar: bebyg-
gelse, offentliga platser och gatunät är ett sätt att 
kategorisera de verktyg med vilka stadsbyggnad 
kan skapa förutsättningar för stadskvaliteter.
Ytterstadens stadskvaliteter manifesteras genom 
en stor variation. I Linköpings ytterstad finns både 
fördelarna med stadens sociala och funktionella 
utbud samtidigt som natur och friluftsliv aldrig 
är långt borta.  Arvet av den starka tillväxten och 
stadsbyggnadsidealen under senare halvan av 
1900-talet har bland annat bidragit med många 
bilfria och barnvänliga miljöer, påtagliga och 
synliga kulturvärden och grönska insprängt bland 
annan bebyggelse. 

När det nu är aktuellt att skapa en ytterstad i hållbar 
utveckling så är ytterstadens befintliga kvaliteter en 
grundförutsättning. De värden som uttrycks genom 
värdefulla naturmiljöer, kulturmiljöer och andra 
identitetsbärande kvaliteter ska tillvaratas och ut-
göra grunden för den växande stadens identitet och 
kvalitet. Med detta som utgångspunkt kan yttersta-
den också bli föremål för förnyelse och ges fler och 
bättre stadskvaliteter i form av ökad närhet, utbud 
och service.

524



25

Denna utvecklings- och förnyelseprocess innehåller 
en mängd fortsatta avvägningar när det gäller att 
bevara eller förändra bebyggelse och offentliga rum. 
Kommunens inriktning för arkitektonisk kvali-
tet utgör ett ramverk för dessa frågor. Arkitektur 
stärker och skapar förutsättningar för att respektive 
byggsten ska ha så god kvalitet som möjligt och 
bidrar också till att samordna, avväga och struktu-
rera den eftersträvade stadsmiljön som helhet. All 
bebyggelse och byggda anläggningar i Linköpings 
ytterstad behöver kunna beskrivas genom sin 
arkitektoniska kvalitet. Arkitekturens tre grund-
egenskaper, Venustas, Firmitas och Utilitas , kan 
med moderna begrepp översättas till att arkitektur 
är berörande, robust och användbar. För att 
sätta det i ett sammanhang betyder det att arki-
tektur inte bara handlar om ett vackert utseende, 
arkitektur är också att skapa något som är hållbart 

över tid och som är användbart och välfungerande 
för sitt ändamål. 

Ramverksfunktionen har valts som ett medel för 
att sprida initiativ och ansvar för byggandet och 
byggandets kvalitet till alla i hela kedjan. Samma 
förhållningssätt gäller i ytterstad som innerstad. 
Utgångspunkten är att varje förslag till projekt som 
presenteras ska diskuteras utifrån nedanstående 
principer oavsett om det är projekt som drivs internt 
inom kommunens verksamhet eller projekt som 
presenteras som förslag från någon aktör.

Varje projekt ska ha en arkitektonisk idé el-
ler en stadsbyggnadsidé.
Att formulera och beskriva sin idé öppnar för bättre 
förståelse och engagemang från omgivningen, både 
inom myndighetsväsendet men också hos entrepre-
nörer och alla de som genomför projektet.

Varje projekt ska bidra till den omgivande 
staden
Det är betydelsefullt att tillägg i staden sker så att 
både allmänna och enskilda intressen kan tillvara-
tas. Varje tillägg är viktigt och välkommet och ska 
bidra både till ”sig självt” och samtidigt till staden 
som helhet genom sin arkitektur och sitt innehåll. 

Varje projekt ska samspela med sin omgiv-
ning.
Det är viktigt att det finns ett medvetet samspel 
mellan det nya projektet och omgivningens bebyg-
gelse och karaktär. Samspel handlar inte om att 
anpassa och härma, utan om att bidra med kvalitet 
till helheten och till en berörande och hållbar miljö. 
Samspel skapas med respekt för det befintliga, men 
också för den stad som skall bli.

Vitruvius var en romersk 

arkitekt och ingenjör som 

levde under det sista 

århundradet f. Kr. Han 

författade ”Tio böcker 

om arkitektur” i vilket de 

tre grundegenskaperna 

ingår.

Principerna diskute-

ras och fördjupas i 

Arkitekturprogram för 

Linköpings innerstad 

(2018)
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Principer för kommersiell och offentlig service 
De lokala centrumen i ytterstaden är viktiga efter-
som de tillhandahåller god service för de boende, 
minskar trafikarbetet och bidrar till områdets socia-
la hållbarhet. På regional nivå är en god servicenivå 
med hög tillgänglighet betydelsefullt för såväl hela 
staden som det omlandet vars servicebehov inte 
alltid kan tillgodoses inom närområdet. En viktig 
del i ytterstadsplanen är den forsatta utvecklingen 
av de lokala stadsdelscentrum som pekas ut som 
stadsnoder och stadsdelsnoder

Kommersiell service
Linköpings ytterstad behöver fortsätta utvecklas 
med förutsättningar för en livskraftig marknad 
som erbjuder god service till dess invånare och 
besökare. Innerstaden är också i fortsättningen 
den primära kärnan med sitt blandade utbud av 
upplevelser och aktörer som tillsammans med 
den rika kulturmiljön och mötesplatser ger stor 
konkurrenskraft. I ytterstaden behövs en balanse-
rad utveckling av de lokala centrumen (stads- och 
stadsdelsnoder) och externhandelsområdena 
Tornby och Mörtlösa. 

För att tillse ett gott befolkningsunderlag för 
service och handel är närområdets täthet och 
befolkning, särskilt dagbefolkning, en kritisk 
utvecklingspunkt. Att blanda lokaler för kommer-

siell service med varandra och med andra typer av 
folkdragande verksamheter så som skolor, arbets-
platser, vårdcentraler kan därför ha stor betydelse. 
Förutsättningar för att också nattbefolkningen ska 
välja att uträtta ärenden i den bostadsnära noden 
kan öka genom ett blandat, mer komplett utbud, 
genomtänkt lokalisering och stärkt mobilitet för 
gång- och cykel i närområdet.

Handeln har under de senaste åren genomgått en 
konceptuell utveckling till att handla alltmer om 
kundupplevelser. Den ökade digitaliseringen och 
e-handelns uppgång på marknaden skapar behov 
hos stadens handelsplatser att erbjuda något mer 
än enbart varuexponering. De externa handels-
områdena har börjat efterlikna innerstaden där 
handel blandas med mötesplatser med inslag 
av nöjen, kultur och grönska. Utvecklingen av 
ytterstadens noder och handelsområden förutsät-
ter en uppmärksamhet för trender och rörelser 
på frammarsch så som delningsekonomi, ökad 
digitalisering och integration mellan e-handel och 
fysisk handel, nya lösningar för varudistribution 
och hållbar mobilitet.

Kommunen bör också verka för att etablera sam-
verkansplattformar i ytterstadens lokala centrum 
i syfte att skapa en mötesplats mellan kommunen, 
fastighetsägare och handeln. Dessa forum kan bi-

dra till att på ett tidigt stadium identifiera styrkor 
och svagheter, hot och möjligheter samt samordna 
utvecklingsinsatser.

Offentlig service
Den offentliga servicen utgör viktiga delar av sta-
dens sociala infrastruktur. De är målpunkter och 
mötesplatser för många och fyller en viktig funk-
tion för människors livskvalitet. Befintliga försko-
lor, skolor, äldreboenden och vårdcentraler finns 
lokaliserade runt om i ytterstaden. Dessa behöver 
fortsätta utvecklas och nya behöver tillkomma i 
takt med att befolkningen ökar.

Behovet av offentlig service kan sägas vara kon-
stant men ökar och förändras också i relation till 
befolkningsutveckling och demografi. Fördel-
ningen mellan exempelvis skolor och förskolor 
kan därför variera över tid i samband med att 
demografin i en stadsdel förändras. Tillgången till 
fastigheter och lokaler för offentlig service behöver 
därför beaktas vid all planering, lokalisering och 
utformning av bebyggelse och kringliggande ytor 
för att säkerställa att tillräckliga ytor kan tillgo-
doses. Det kan i vissa fall innebära restriktivitet 
mot att släppa mark för planläggning för annat 
ändamål, om ett ökat servicebehov av något slag 
är att vänta i området. En genomtänkt placering 
och utformning av servicefunktioner underlät-

Med offentlig service menas 

exempelvis skolor, äldre-

omsorg, lokaler för fritid 

och idrott med mera. Även 

regionalt drivna verksam-

heter, till exempel inom 

primärvården, omfattas. 

Linköpings kommuns egen 

serviceverksamhet bedrivs 

och planeras primärt av 

Kultur- och fritidsförvalt-

ningen, Omsorg- och 

äldreförvaltningen, samt Ut-

bildningsförvaltningen. Med 

kommersiell service menas 

exempelvis dagligvaruhan-

del, sällanköpshandel, hotell 

& restaurang och andra 

servicetjänster kopplat till 

hälsa, kultur, turism m.m.
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Kommersiell och offentlig service
• Marknaden i Linköpings ytterstads stadsdelscentrum och handelsområden ska ges fortsatta förutsättningar 

att stärkas och utvecklas.

• Kommunen ska verka för att främja utvecklingen av mötesplatser för samverkan i ytterstadens lokala 
centrum.

• Utveckling och lokalisering av förskolor, skolor, äldre- och omsorgboenden och vårdcentraler ska ske i 
samordning med övrig bebyggelseutveckling i närområdet och staden. Vid planering av nya bebyggelse- 
områden behöver tillräckliga ytor i strategiska lägen avsättas som kan möta behoven över tid. 

• Lokalisering av skolor, äldreboenden och vårdcentraler bör beakta närhet till annan närservice och kollektiv-
trafik samt tillgång till grönska, vistelsekvaliteter samt solljus och skugga i den direkta närmiljön.

• Förskolor bör lokaliseras nära grönområde och busshållplats samt vid koncentrationer av bostadsbebyg-
gelse. Tillgången till grönska, lek- och vistelsekvaliteter samt både solljus och skugga i den direkta närmiljön 
behöver beaktas vid utveckling.

• Den sociala infrastrukturens potential som mötesplats och möjligheterna till samnyttjande ska tas tillvara 
vid utveckling av nya och befintliga lokaler för offentlig service. Expansionsmöjligheter och förändringar i 
användning över tid behöver också beaktas.

• Gångtrafik samt angöring och parkering för olika typer av cyklar, vagnar och andra hjälpmedel ska ges hög 
prioritet och lokaliseras nära entréer. Tillgängligheten för behovstrafik med bil och lastbil behöver vara god 
och bidra till en säker trafikmiljö.

tar i vardagen både för barn, föräldrar, äldre och 
personal samt trafiksituationen vid skolorna och 
staden i stort.

Lokalisering av större målpunkter för offentlig 
service så som grundskolor, äldreboenden och 
vårdcentraler ska i första hand ske i anslutning till 
ytterstadens noder, där utbudet av närservice och 
kollektivtrafik är bra. Närhet till stadsdelsparker el-
ler andra grönområden är en viktig faktor för såväl 
förskolor som grundskolor liksom möjligheten att 
kunna säkerställa en god miljö sett till risk- och häl-
soaspekter som buller och luftkvalitet. Till förskolor 
och skolor ska det också vara enkelt för barn och 
föräldrar att gå eller cykla. 

Det finns behov och potential för ökat samnyttjande 
och flexibel användning av lokaler och samord-
ning av investeringar som görs i bebyggelse, lokaler 
för offentlig service och annan infrastruktur. Ofta 
kan och bör byggnader som primärt har en enda 
funktion även kunna rymma andra komplette-
rande funktioner, som både skapar mervärden för 
människor i vardagen och ger ett bättre nyttjande 
av investeringar. 
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Principer för social sammanhållning
Social sammanhållning är en förutsättning för att 
mycket annat i samhället ska fungera, och definie-
ras bland annat som en av grundförutsättningarna 
till ett resilient samhälle, ett samhälle som är tåligt 
för förändringar. Social sammanhållning är ett 
begrepp som bland annat innefattar integration 
men också berör andra områden så som individens 
delaktighet i samhället och tillit och tolerans till 
andra. I Linköping finns relativt tydliga socioeko-
nomiska skillnader mellan olika stadsdelar vilket 
kan påverka utgångsläget. De senaste årens statistik 
visar exempelvis att Linköping uppvisar ett av lan-
dets högsta boendesegregationsindex . 

Att arbeta för att fler ska nå egenförsörjning, få 
jämlikare livsvillkor och kunna känna delaktighet
och framtidstro är viktigt. Genom stadsplanering 
och stadsbyggande kan kommunen framförallt 
arbeta med förutsättningarna för att minska boen-
desegregation och segregation i de arenor (skolor 
etc.) som detta påverkar, och då med fokus på 
socioekonomisk segregation, samt på hur stadens 
resurser fördelas. 

För att främja social sammanhållning behövs 
åtgärder inom många områden, av många aktö-
rer och på många nivåer. Utöver kommunala och 
statliga myndigheter och olika företag, är också 

civilsamhällets föreningar, samfund och individer 
viktiga resurser när staden utvecklas, och behöver 
ges förutsättningar och utrymme att fortsätta verka 
och utvecklas.

Kommunen kan bland annat jobba med dialog, mö-
tesplatser, identitetsskapande, sysselsättning samt 
funktionsblandning. Stadsbyggandet kan vidare 
stimulera den sociala sammanhållningen genom 
att föra dialog med invånare och aktörer under ge-
nomförande av olika projekt, exempelvis genom att 
verka för att främja långsiktiga samverkansplattfor-
mar för fastighetsägare och aktörer i ytterstadens 
lokala centrum. 

Det kan också vara lämpligt att tänka hur bebyggel-
sestrukturen kan skapa samlande flöden, attraktiva 
miljöer i integrerade lägen samt att se behovet av 
mötesplatser och möteslokaler. I ytterstaden som 
till stor del består av redan byggda miljöer kan 
begreppet identitetsförstärkande vara mer relevant 
än identitetsskapande, då det ofta redan finns en 
vi-känsla och stark identitet i ytterstadens befintliga 
stadsdelar. Att i utvecklingen av ytterstaden lyfta 
och förstärka befintliga karaktärer kan hjälpa till att 
skapa stolthet och stärka en positiv identitet. Vad 
gäller sysselsättning är det relevant för den fysiska 
planeringen att dels se till tillgängligheten till 
arbetsplatser och utbildningslokaler och dels vara 

medveten om exempelvis effekterna av hur offentlig 
service lokaliseras. Funktionsblandning handlar i 
stort om att inte bygga nya monokulturer, vare sig 
det handlar om byggnaders funktion/innehåll eller 
prisnivåer och storlekar på bostäder. Genom att 
också blanda bostäder med ett utbud av funktioner 
och verksamheter stärks förutsättningarna för när-
het och utbyte mellan människor på lokal nivå. 

Boendesegregations-

index beräknas utifrån 

fördelningen av inrikes 

respektive utrikes födda i 

respektive område.

Social sammanhållning
• Myndigheter och civilsamhälle behöver sam-

verka och ges förutsättningar att fortsätta verka i 

syfte att främja social sammanhållning.  

• Stadsbyggandet kan stimulera social sam-

manhållning genom att arbeta med dialog och 

medskapande, mötesplatser, identitetsförstär-

kande åtgärder, genomtänkt lokalisering av 

offentlig service och blandning av stadens olika 

funktioner.
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Principer för hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling definierades av FN:s 
världskommission för miljö och utveckling år 1987: 
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfreds-
ställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimen-
sioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
som utgör varandras förutsättningar. 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
Agenda 2030, en universell agenda som inrym-
mer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 
globala målen har i sin tur flera delmål och globala 
indikatorer. Mål 11, Hållbara städer och samhäl-
len är det mest relevanta målet för ytterstadens 
hållbara utveckling. Delmålen till mål 11 förtydligar 
innebörden av målet

En del i ytterstadens hållbara utveckling är också 
att underlätta för människor att göra hållbara val 
i vardagen. Fysisk planering kan skapa förutsätt-

Hållbar utveckling
Ytterstadens utveckling ska bidra till att: 

• underlätta för människor att göra hållbara 
val i vardagen.

• bryta ytterstadens segregationsmönster

• utveckla ytterstadens fysiska miljö

ningar för människor att leva hållbart. Det finns 
dock många faktorer utöver stadens fysiska form 
som påverkar hållbara beteenden, exempelvis so-
cioekonomisk status och personligt engagemang. 

Faktorer inom fysisk planering som kan sägas vara 
särskilt viktiga för att främja hållbara beteenden 
och en hållbar utveckling är att öka befolkningstät-
heten i strategiska lägen med ett varierat och kom-
pletterande bostadsutbud, utveckla tillgången till 
de hållbara transportsystemen samt bibehålla och 
utveckla ytterstadens grönområden som resurser 
för människor, ekosystem och klimatanpassning. 
En bra balans mellan de olika faktorerna är att 
eftersträva i hållbar stadsplanering. 

För att möta utmaningar och behov i Linköpings 
ytterstad bedöms särskilt viktiga fokusområden för 
ytterstadens utveckling för att uppnå mål 11 vara 
dels att bidra till att bryta ytterstadens segrega-
tionsmönster genom att arbeta med 
• bostadsförsörjning som ger förutsättningar för 

en demografiskt och socioekonomiskt blandad 
stad och stadsdelar 

• att utveckla ett jämlikt och effektivt nätverk av 
hållbara transporter 

• att skapa trygga och inkluderande mötesplat-
ser i varje stadsdel

Som en del i att främja en hållbar utveckling enligt 
mål 11 behöver kommunen, tillsammans med andra 
aktörer, verka för att utveckla ytterstadens fysiska 
miljöer med utgångspunkt i att 
• tillvarata höga natur- och kulturvärden, 
• tillvarata och utveckla möjligheter till hållbart 

byggande  
• utveckla åtgärder för klimatanpassning av ny 

och befintlig bebyggelse
• underlätta för människor att göra hållbara val 

i vardagen

De globala målen är odelbara. Arbete för att uppnå 
mål 11 ska därför göras med utgångspunkten att ge 
goda effekter också på övriga hållbarhetsmål.

Delmål till mål 11
11.1 Säkra bostäder till 

överkomlig kostnad

11.2 Tillgängliggör hållbara 
transportsystem för alla

11.3 Inkluderande och  
hållbar urbanisering

11.4 Skydda världens 
kultur- och naturarv

11.5 Mildra de negativa ef-
fekterna av naturkatastrofer

11.6 Minska städers  
miljöpåverkan

11.7 Skapa säkra och 
inkluderande grönområden 

för alla
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Ledord för ytterstadens utveckling
Fem ledord summerar de övergripande utvecklingsprinciperna för den fysiska miljön. Dessa är väsentliga för att nå visionen om 

en hållbar utveckling och bör beaktas i all utveckling av Linköpings ytterstad.

Tillvarata syftar till att belysa och omhänderta de 

värden och resurser som gör ytterstaden till en attraktiv och 

uppskattad livsmiljö redan idag. Tillvaratagna värden förstärks 

och synliggörs exempelvis genom prioriterade investeringar 

och förvaltning som vidareutvecklar och berikar den befintliga 

karaktären.

Förnya innebär att befintliga byggnader, stadsrum och 

verksamheter förändras eller att det skapas nya. Förnyelsen 

ska eftersträva att tillföra nya kvaliteter och bredda det befint-

liga utbudet. Förnyelse kan göras genom att effektivisera och 

förädla markanvändningen, genom att omvandla en trafikled 

till stadsgata eller låta en gammal byggnad få ny användning.

Blanda innebär att i varje förändring och i varje projekt 

överväga vilka funktioner som saknas och vad som behöver 

tillföras för att få attraktivitet och balans i ytterstaden. Bland-

ningen kan exempelvis vara av upplåtelseformer, funktioner, 

arkitektoniskt uttryck eller bostäders prisnivåer. 

Förena innebär att bättre knyta samman stadens olika 

delar med varandra för att få en mer sammanhållen stadsväv. 

Det kan ske genom utvecklade gränsområden mellan stads-

delar med bebyggelse, platser och nya stråk och kopplingar, 

genom att överbrygga en barriär som delar ytterstaden, eller 

att utveckla målpunkter där människor kan mötas.

Förtäta innebär att skapa förutsättningar för en mer 

innehållsrik stad och hållbar utveckling genom att komplettera 

ytterstaden med fler bostäder och funktioner, samt plats för 

fler människor att verka. I ytterstaden görs det främst genom 

att bygga mer i noder och urbana stråk, men det kan också 

innebära att i rätt lägen ha en öppen attityd för initiativ till 

kompletteringar.
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Utvecklingsstrategi för bebyggelse

Huvudinriktning för bebyggelse
• Tillkommande bebyggelse med hög täthet 

ska i huvudsak koncentreras till urbana 
stråk samt stadsnoder och stadsdelsnoder.

• En lägre bebyggelsetäthet i stadsdelarnas 
övriga delar tillvaratar befintliga kvaliteter.  
Förtätning kan ske i mindre omfattning och i 
huvudsak i mindre skala.

• Tillkommande bebyggelse ska ge mervär-
den till den redan befintliga ytterstaden, 
genom komplettering av exempelvis upplå-
telseformer eller bebyggelsekaraktär.

Den generella inriktningen är att utveckla ytter-
stadens bebyggelse med högre täthet i strategiska 
lägen – noder och urbana stråk. Befolkningstillväxt 
och ökad täthet i rätt läge kan användas för att ska-
pa fler stadskvaliteter som också kommer boende 
och verksamma i glesare delar till nytta. Inrikt-
ningen är en viktig del i att skapa hög tillgänglighet 
i den växande staden samt hålla nere trafikbelast-
ningen vilket både kan göra stadsrummen attrak-
tivare och öka framkomligheten för kvarvarande 
trafik. En högre täthet i rätt lägen kan också bidra 
till att binda samman ytterstadens stadsväv och 
minska de mentala och fysiska barriärerna. 
I övriga delar är det också fortsatt lämpligt med 
lägre täthet för att bevara ytterstadens kvaliteter 

av grönska och lugn. Här kan viss förtätning ske 
men i mindre omfattning och på ett respektfullt sätt 
gentemot den befintliga bebyggelsen. I varje fall 
av komplettering är det viktigt att både ta hänsyn 
till områdets bebyggelsekaraktär, men också se till 
att den nya bebyggelsen tillför stadskvaliteter till 
området. Kompletteringar behöver generellt tillföra 
något nytt, exempelvis en annan upplåtelseform 
eller bebyggelsekaraktär. Med en blandning av upp-
låtelseformer ökar möjligheten att göra bostadskar-
riär inom stadsdelen eller att bo kvar i området om 
familjestrukturen ändras över tid.

Förtätning inom kulturhistoriskt särskilt värde-
fulla bebyggelseområden behöver ske med hänsyn 

till kulturmiljön och uppmärksamma ytterstadens 
historiska särprägel, identitet och karaktär. Genom 
att ta tillvara på ytterstadens särskilt värdefulla 
bebyggelseområden och låta den nya bebyggelsen 
harmonisera med den äldre, kan dessa områden 
utvecklas med moderna tillägg samtidigt som de 
kulturhistoriska värdena tillvara tas.

Den övergripande utvecklingsstrategin för bebyg-
gelse i ytterstaden fördjupas genom inriktningar på 
kommande sidor.

Läs mer om kultur-

historiskt värdefulla 

områden i Bilaga 3: 

Planerings- och kun-

skapsunderlag.
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De formella plankartorna är digitala och nås via  

linkoping.se/ytterstaden eller med hjälp av QR-koden på 

planhandlingens baksida. Denna karta är främst avsedd som 

illustration för att underlätta läsning av planbeskrivningen.
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Gemensamma inriktningar för stads-
delscentrum
• Stadsdelscentrum ska utvecklas med en kon-

centration av bebyggelse, bostäder, service och 
centrumfunktioner samt med attraktiva offentliga 
rum.

• Ny bebyggelse och offentliga rum behöver ha hög 
arkitektonisk kvalitet.

• Torg utformas med entréer och lokaler som 
vänder sig mot torget. 

• Gång- och cykeltrafik prioriteras i stads- och 
stadsdelsnoderna. Cykelparkeringar ska finnas 
vid eller i anslutning till entréer och hållplatser. 
Bilparkering bör ordnas i samlade parkeringsan-
läggningar.

• Förändring i stads- och stadsdelsnoder ska bidra 
till att stärka och utveckla förutsättningar för klima-
tanpassning och andra ekosystemtjänster med 
utgångspunkt i utpekade gröna samband.

• Tvåkärniga sammanlänkade stads- och stadsdel-
snoder behöver utvecklas med genomtänkt ba-
lans och samverkan och stadsväven mellan de två 
kärnorna utvecklas för bättre sammanlänkning.

• Grannskapsnoder ska fortsatt kunna bidra med 
närservice genom befintliga verksamheter.  
Utvecklingen ska kunna komplettera noderna, 
men inte ske i sådan omfattning eller inriktning att 
det långsiktigt försvagar dem.

Se också inriktningar för stads- respektive stadsdels-
noder.

De stadsdelscentrum som anges som stadsnoder 
eller stadsdelsnoder ska utvecklas och bidra till att 
stärka ett flerkärnigt Linköping med närhet till ett 
brett utbud och underlag. Utvecklingsstrategier för 
stadsnoder och stadsdelsnoder skiljer sig till viss 
del åt, flera av de grundläggande inriktningarna är 
dock gemensamma och redovisas här. 

Ytterstadens stadsdelscentrum föreslås få en ökad 
koncentration av bostäder, verksamheter och ser-
vicefunktioner för att stödja en hållbar utveckling 
av en mer praktisk, flerkärnig stad. Utvecklingen av 
ytterstadens flerkärnighet är viktig ur ett trans-
portperspektiv eftersom den erbjuder invånarna 
grundläggande service inom ett kort avstånd som 
är lämpligt att ta sig till med cykel eller till fots. 

Utvecklingen av centrumen är indelade efter deras 
potential som stads- respektive stadsdelsnoder. 
Stadsnoder ska fånga upp servicebehovet från flera 
stadsdelar samt det närmaste omlandet. Stadsdels-
noderna är tänkta att fortsätta utvecklas med fokus 
på ett bra utbud av närservice och huvudsakligt 
upptagningsområde i närmast omgivande stadsdel. 
Nya skolor, allaktivitetshus, idrottsanläggningar 
och idrottsmiljöer, föreningslokaler, vårdcentraler, 
bibliotek, medborgarkontor och annan personin-
tensiv samhällsservice ska i första hand placeras i 
nära anslutning till stadsnoderna och i andra hand 

Stadsdelscentrum - utveckling av stadsnoder och stadsdelsnoder
stadsdelsnoderna. På så sätt ges stöd till stadsliv i 
dessa noder, kommersiell verksamhet underlättas 
och stimuleras genom att målpunkter koncentreras 
där kommunikationerna är goda, och tillgänglighe-
ten ökar. 

Stads- och stadsdelsnoderna bör utformas främst 
för att uppmuntra gång- och cykeltrafik från 
närområdet, samt med mycket goda kollektivtrafik-
kopplingar till innerstaden för snabb åtkomst till 
den service som inte kan erbjudas på lokal nivå. 
Stads- och stadsdelsnoderna bör även kopplas ihop 
sinsemellan för bättre utbyte mellan ytterstadens 
delar. Noderna kopplas främst ihop med snabba 
cykelstråk samt kollektivtrafik där så är lämpligt.

Utöver stads- och stadsdelsnoder kan även mindre 
grannskapsnoder fylla en funktion för att komplet-
tera närserviceutbudet och öka ytterstadens attrak-
tionskraft. Det är platser med etableringar så som 
mindre livsmedelsbutiker, paketutlämnings, kvar-
tersrestaurang eller liknande. Dessa grannskaps-
noder bör dock inte utvecklas i sådan omfattning 
eller riktning att de försvagar stadsdelsnoder eller 
stadsnoder, men kan i övrigt utvecklas mer fritt 
på strategiska platser som hållplatser, korsningar 
längs urbana stråk eller andra platser med goda 
lägesegenskaper. Även här bör goda möjligheter för 
hållbara transporter utvecklas.
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Bilden illustrerar en principiell utveckling av en stadsnod med utrymmen för bebyggelse, kommunikationer och grönska.
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  Ett visst underlag krävs 

för att kunna bibehålla 

och utveckla stads- och 

stadsdelsnoder som lo-

kala kärnor med utbud av  

service, handel och andra  

funktioner.  

För stadsnoder bedöms 

ca 8-10 000 boende be-

hövas inom gångavstånd. 

För en stadsdelsnod är 

motsvarande siffra ca 

5000 boende eller mer. 

som komplement till innerstadens attraktiva buti-
ker. Ny bebyggelse och offentliga rum behöver ha 
hög arkitektonisk kvalitet. En utveckling av de of-
fentliga platserna och intilliggande stadsdelparker 
behövs också som mötesplatser i stadsnoderna.

En del i stadsnodernas potential består i deras 
lokalisering i det samlade gatu- och transportnätet 
för kollektivtrafik, cykel, gång och bil. Stadsnoderna 
bör därför utvecklas kring en korsning eller längs 
en gata så att centrumfunktioner med tiden ska 
kunna växa naturligt utmed de urbana stråk som 
förbinder stadsnoderna med resten av staden. 

Stadsnoder har också en viktig sammanlänkande 
funktion för utveckling, identitet och samhörighet 
i stadens olika delar. Det är därför viktigt att jobba 
identitetsförstärkande med stadsnoders platsvaru-
märke för stärka deras  potential som mötesplats 
och nav för människor, handel och lokalt stadsliv. 
Hur de olika stadsnoderna ska utvecklas behöver 
avgöras av platsens unika förutsättningar och lång-
siktiga utvecklingspotential i relation till stadens 
utveckling som helhet.

Inriktningar för stadsnoder
Se också gemensamma inriktningar för 
stadsdelscentrum
• Stadsnoder ska utvecklas med en myck-

et hög koncentration av bostäder, handel, 
verksamheter samt annan offentlig och 
kommersiell service, samt som knutpunk-
ter för kollektivtrafik och cykelstråk. 

• Stadsnoderna och närområdet ska ut-
vecklas med en mycket hög bebyggelse- 
täthet. För att markera stadsnoderna 
och stärka orienterbarheten eftersträvas 
bebyggelse med högre höjd närmst 
nodernas centrala delar.

• Stadsnoderna ska fungera som mötes-
plats och servicepunkt för människor i 
närområdet, staden och dess omland.

• Platsernas långsiktiga utveckling som 
attraktiva stadsnoder med en mångfald 
av stadslivskvaliteter, service, näringsliv, 
kultur och bostäder behöver beaktas vid 
lokalisering av olika funktioner, komplet-
tering av bebyggelse samt utformning, 
anpassning och utveckling av strukturer.

Stadsnoder är stadsdelscentrum som bedöms ha 
särskilt goda förutsättningar att fortsätta utveck-
las som livskraftiga, attraktiva och mer kompletta 
centrumområden och komplement till innerstaden. 

Utpekade stadsnoder har potential att utvecklas 
med en komplettering av funktioner och högre 
bebyggelsetäthet som skapar större närhet och 
tillgänglighet i vardagen för boende och besökare 
jämfört med regionala externhandelscentrum. 

I södra delarna av Linköping pekas stadsdelscen-
trumen i Djurgården och Ekholmen ut som 
stadsnoder. I nordvästra Linköping har Skägge-
torps centrum tillsammans med västra delarna av 
Tornby handelsområde motsvarande potential att 
omvandlas till en tvåkärnig stadsnod. Det innebär 
att utvecklingen av Skäggetorp-Tornby behöver 
ske så att noden på längre sikt får en mer gemen-
sam tyngdpunkt kring Bergsvägen. Komplettering 
ska göras med hänsyn till befintligt utbud och 
behov, samt med ambitionen att öka kopplingarna 
mellan de två delarna. I nordöstra ytterstaden 
bedöms den framtida innerstadsdelen Stångebro 
täcka servicebehov och utbud, varför ingen annan 
stadsnod är utpekad. 

Stadsnoderna bör utvecklas med en hög koncentra-
tion av bostäder, handel, verksamheter och kom-
mersiell och offentlig service som ger invånarna 
närhet i vardagen och tillför ett gott och stabilt 
kundunderlag till lokala näringsidkare. Befintliga 
centrumbyggnader och yttre miljöer behöver i 
många fall rustas upp för att stärka sin position 

Stadsnoder
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Stadsdelsnoder utgörs av de befintliga stadsdelscen-
trum eller handelsetableringar som bedöms ha goda 
förutsättningar att fortsätta utvecklas till mer kom-
pletta stadsdelscentrum med ett gott utbud av bas-
service. Utpekade stadsdelsnoder har också potential 

Inriktningar för stadsdelsnoder
Se också gemensamma inriktningar för stads-
delscentrum
• Stadsdelsnoder ska utvecklas med en 

hög koncentration av bostäder samt 
basutbud av handel, verksamheter samt 
annan offentlig och kommersiell service för 
omgivande stadsdelar.

• Stadsdelsnoderna och dess närområde 
ska utvecklas med en hög bebyggelsetät-
het. För att markera stadsdelsnoderna 
och stärka orienterbarheten bör bebyg-
gelse med högre höjd eftersträvas närmst 
nodernas centrala delar.

• Stadsdelsnoderna ska fungera som mö-
tesplats och servicepunkt för människor i 
närområdet.

• Platsernas långsiktiga utveckling som 
attraktiva lokala mötesplatser och 
stadsdelsnoder med ett gott basutbud av 
närservice behöver beaktas vid lokalise-
ring av olika funktioner, komplettering av 
bebyggelse, utformning samt anpassning/
utveckling av strukturer.

att utvecklas som kvalitativa lokala mötesplatser och 
centrumområden med en koncentration av han-
del, service och bostäder och utveckling av nodens 
offentliga platser. Läget i anslutning till kollektiv-
trafikens stomlinjer skapar närhet och tillgänglig-
het till utbudet. I och i nära anslutning till samtliga 
stadsdelsnoder behöver en hög koncentration av 
bostäder eftersträvas, för att skapa stabilt underlag 
till lokala etableringar verksamheter samt närhet för 
människor till viktig vardagsservice.   

De befintliga stadsdelscentrumen i Johannelund, 
Tallboda, Ryd och Berga samt handelsetablering-
arna i Möjetorp och Södra Ekkällan pekas ut som 
befintliga eller framtida stadsdelsnoder. Lambohov - 
Mjärdevi pekas ut som en tvåkärnig, sammanlänkad 
stadsdelsnod. På sikt bör stadsdelsnoderna utvecklas 
till mer kompletta stadsdelsnoder med bland annat 
mer offentlig service, utvecklade attraktiva offentliga 
rum och stärkta gröna kvaliteter.

Lambohov-Mjärdevi: Utvecklingen behöver ske 
så att båda delarna också fortsatt ges förutsättningar 
för livskraftighet. Komplettering ska göras med 
hänsyn till befintligt utbud och utvecklingsbehov, 
samt med ambitionen att öka kopplingarna mellan 
de två delarna. 

Johannelund: Kring centrumet finns behov av 
särskild kulturhistorisk hänsyn. Kompletteringar i 

Stadsdelsnoder
denna stadsdelsnod bör därför koncentreras i rikt-
ning mot Braskens bro. Ett liknande förhållnings-
sätt som för Lambohov-Mjärdevi gäller här, det är 
viktigt att kompletterande utbud och bebyggelse 
vid Braskens bro bidrar till att koppla samman och 
stärka noden som helhet.

Ryd, Tallboda: Dessa stadsdelsnoder bedöms i hö-
gre grad än övriga ha betydelse också för omlandets 
servicebehov, vilket innebär att lokal och regional 
tillgänglighet för angöring till dessa behöver beaktas 
vid framtida utveckling. 

Berga: Centrumet har ett särskilt strategiskt läge 
nära innerstaden och i korsningen mellan två urbana 
stråk och kan ha en viktig roll som knutpunkt vid en 
framtida möjlig utveckling av ringlinje för kollektiv-
trafiken längs Söderleden. 

Södra Ekkällan: Även Södra Ekkällan har ett 
strategiskt läge kring en korsning. Det starka befolk-
ningsunderlaget i närområdet ger Södra Ekkällan 
stor potential för utveckling. Utvecklingen behöver 
dock balanseras med Berga stadsdelsnod samt när-
liggande Djurgården (stadsnod).
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Inriktning för urbana stråk
• De urbana stråken ska successivt omvandlas 

till stadsgator. Tillkommande bebyggelse ska 
bidra till att skapa attraktiva och sammanlän-
kande stads- och gaturum.

• En blandad stadsbebyggelse och tydliga 
inslag av närservice, kontor och andra lokaler 
eftersträvas kring noder, korsningspunkter och 
andra strategiska lägen. Tillkommande bebyg-
gelse ska ha högre täthet än omgivningen.

• Tillkommande bebyggelse ska ha hög arki-
tektonisk kvalitet och knyta an till omgivande 
bebyggelsekaraktärer, men bör ges ett eget 
uttryck präglat av sin samtid. Genomgående 
entréer och bullerskyddade gårdar ska efter-
strävas.  

• Befintliga värden och utpekade viktiga grön 
samband ska utvecklas samordnat med den 
täta bebyggelsen för att aktivera och skapa fler 
stadskvaliteter längs stråket. Mångfunktionella 
och yteffektiva lösningar för klimatanpassning 
så som dagvattenhantering behöver utvecklas.

• Gemensamma parkeringslösningar ska utveck-
las och markparkeringar undvikas. Lokalisering 
och utformning av bostäder, hållplatser och 
parkering bör i första hand ske så att avståndet 
från bostadsentré till hållplats blir närmre än till 
bilparkering.

• Framkomlighet för kollektivtrafik och cykel ska 
ges hög prioritet längs de urbana stråken. 

Utvecklingsstrategin för Urbana stråk omfattar en 
omvandling av dagens trafikleder och huvudgator 
samt kringliggande markområden. Genom förtät-
ning och ökade kvaliteter i utformningen längs med 
de urbana stråken kan de successivt omvandlas till 
aktiva och attraktiva gaturum som bidrar till att läka 
samman stadens olika delar.  De kan också rymma 
ett betydande tillskott av ytterstadens nya bebyg-
gelse.

Omvandling av leder och gator till urbana stråk kan 
ske: 
• dels genom förändring, tillägg och planering för 

kortare eller enskilda delar, 
• dels genom mer samlad planering och utveck-

ling av längre sträckor, i samband med översyn 
av gatusträckning, -sektion och trafiklösningar.

Enstaka eller punktvisa kompletteringar kan ske 
men behöver beakta stråkets utveckling i helhet.

Det finns goda förutsättningar till förtätning längs 
betydande delar av de utpekade urbana stråken. 
Utöver skyddsområden  och impediment utgör även 
befintliga ytkrävande markparkeringar en potential 
för ny bebyggelse, om nya mer yteffektiva parke-
ringslösningar tillskapas eller parkeringsbehovet 
kan minskas. Tillkommande bebyggelse ska bidra 
med nya kvaliteter för det offentliga rummet, stärkt 
befolkningsunderlag till hållbara färdmedel och en 

Urbana stråk
effektivare markanvändning, och behöver bland 
annat därför ha en högre täthet än den omgivande 
bebyggelsen.

Anpassning till exempelvis höga kulturmiljövär-
den, viktiga gröna samband och klimatanpassning 
kompletterar den täta bebyggelsen och utvecklas 
parallellt för att aktivera och skapa fler stadslivskva-
liteter längs stråket. Skyddszoner längs de urbana 
stråken tillför exempelvis idag ekosystemtjänster 
som dagvattenhantering vilket behöver beaktas och 
tillvaratas. Mer mångfunktionella och yteffektiva 
lösningar som bidrar till en levande och attraktiv 
livsmiljö behöver dock generellt utvecklas. 
Planeringen och utformningen av de urbana stråken 
och trafikutrymmet behöver anpassas för underlätta 
människors förutsättningar att i vardagen förflytta 
sig med cykel, gång och kollektivtrafik. Stomlinjer 
för kollektivtrafik och breda, effektiva cykelvägar 
behöver ges plats i gatusektionen. Det behöver också 
finnas gott om parkeringsplatser för olika typer av 
cyklar i anslutning till hållplatser, entréer och andra 
målpunkter i bebyggelsen. 

Utvecklingen av de urbana stråken omfattar om-
byggnation av trafikleder, utbyggnad av kollektivtra-
fiknät och cykelnät samt bebyggelseutveckling vilket 
behöver ses som en helhet. 

250ha
Ytan på skyddsområdena 

längs ytterstadens trafikle-

der utgör totalt ca 250 ha. 

Detta motsvarar ungefär 

ytan av stadsdelarna Va-

sastaden och Innerstaden  

tillsammans.
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Bilden illustrerar en principiell utveckling längs del av ett urbant stråk, med kompletterande bebyggelse, utveckling av kommunikationer och gröna funktioner och samband.
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I samband med omvandling och utveckling av 
urbana stråk finns flera faktorer som behöver tas 
hänsyn till och utredas vidare, exempelvis risk-, stör-
nings- och hälsoaspekter.  Det är viktigt att beakta en 
långsiktig förbättring av stadsmiljön, tillgänglighet 
och en hållbar utveckling när tillägg görs. 

Nedanstående trafikleder/huvudgator föreslås i 
delar eller helhet utvecklas till urbana stråk. Här be-
skrivs de faktorer som behöver beaktas särskilt i det 
fortsatta arbetet. Stråkens stadsbyggnadspotential 
utvecklas i avsnitt 6, Genomförandebeskrivning.

Vistvägen är den centrala ryggraden i sydöstra 
ytterstaden och kopplar ytterstad med innerstad. 
Lokala förutsättningar, kulturvärden och gröna sam-
band, exempelvis befintlig allé längs delar av sträck-
ningen behöver beaktas vid fortsatt planering och 
utveckling. I norr är Vistvägen del av det primära 
utryckningsnätet, vilket kan påverka gatusektionens 
utformning. På sikt är det möjligt att stråkets kapa-
citetstak för busstrafik nås, varför det sannolikt kan 
bli aktuellt att utveckla en kollektivtrafiklösning med 
ännu högre kapacitet och standard vilket behöver 
beaktas vid utvecklingen. 

Söderleden utgör idag del av Y-ring vilket medför 
stora barriäreffekter. På sikt kan en flytt av Y-ring, 
begränsning av genomfartstrafik och en framtida 

ringlinjefunktion för kollektivtrafik bli aktuell. 
Samtidigt behöver de gröna förbindelserna längs 
Tinnerbäcken bibehållas och stärkas. De västra 
och östra delarna av stråket är del av det primära 
utryckningsnätet vilket kan påverka gatusektionens 
utformning. 

Brokindsleden pekas ut som del av ny sträckning 
för Y-ring, vilket ger en fortsatt viktig funktion för 
olika typer av trafikrörelser. Emmalundsförbindel-
sen kan på längre sikt innebära större möjligheter 
för utveckling av de mer innerstadsnära delarna av 
stråket. Dagvattenhantering och utpekade gröna 
samband behöver beaktas särskilt. Hänsyn till kul-
turmiljö kan behövas kring Johannelunds centrum. 
Det förekommer också farligt gods klass 3 (brand-
farliga vätskor) längs Brokindsleden vilket behöver 
beaktas i vidare planering.

Längs Ålerydsvägen ska hög prioritet ges för nytt 
cykelstråk. Befintliga ekologiska och rekreativa kvali-
teter behöver beaktas vid utveckling. 

Haningeleden har en viktig funktion bl.a. för 
tillgänglighet till fritids- och rekreationsområdena 
kring Tinnerö, Vidingsjö och Smedstad dammar. 
Kring dessa delar behöver också viktiga gröna 
samband och funktioner beaktas, samt samman-
länkningen mellan Södra Ekkällan och utpekat 

tillägg sydväst om Haningeleden. Delar av leden är 
idag del av Y-ring men föreslås i helhet utvecklas 
som ett stråk med Y-ringsfunktion. Haningeleden 
har därför en fortsatt viktig funktion för olika typer 
av trafikrörelser. Hela sträckan är också del av det 
primära utryckningsnätet vilket behöver beaktas i 
planeringen. 

Malmslättsvägen (väster om Vallarondellen) är 
idag en större trafikled med statligt huvudman-
naskap som trafikeras av farligt gods (sekundär 
led). Utvecklingen förutsätter en samlad strukturell 
förändring som är beskriven närmare i översiktspla-
nen för Mjärdevi och Västra Valla (2019). Hänsyn till 
kulturmiljö kan behövas i höjd med Gamla Linkö-
ping.

Olaus Magnus väg har idag en lokal karaktär 
underordnad Universitetsvägen, men betydelsen 
kommer öka vid genomförandet av översiktsplanen 
för Mjärdevi och Västra Valla (2019) Där är stråkets 
utveckling beskriven närmare. 

Kunskapslänken har idag stomlinje för kollektiv-
trafik. På sikt är det möjligt att stråkets kapacitetstak 
för busstrafik nås, varför det på sikt sannolikt kan 
bli aktuellt att utveckla en kollektivtrafiklösning med 
ännu högre kapacitet och standard vilket behöver 
beaktas vid utveckling. Hög prioritet behöver ges för 
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stråkets funktion som kollektivtrafiklänk och cykel-
stråk också i framtiden, särskilt i mötet med Lambo-
hovsleden och Hertig Johans allé. Utpekade viktiga 
gröna samband, utveckling av entréer mot Tinnerö 
eklandskap samt dagvattenhantering är faktorer som 
särskilt behöver beaktas och utvecklas vid utform-
ning av gaturum och bebyggelse längs stråket.

Hertig Johans allé har idag stomlinje för kol-
lektivtrafik. Hög prioritet behöver ges för stråkets 
funktion som kollektivtrafiklänk och cykelstråk 
också i framtiden. Utpekade viktiga gröna samband, 
utveckling av entréer mot Tinnerö eklandskap samt 
dagvattenhantering är faktorer som särskilt behöver 
beaktas och utvecklas vid utformning av gaturum 
och bebyggelse längs stråket.

Bergsvägen har en viktig roll i den tvåkärniga, 
sammanlänkade stadsnoden Tornby – Skäggetorp 
där en sammanhängande stadsväv behöver utveck-
las. Vid planering och utveckling av södra Tornby 
behöver relationen mellan Bergsvägen och Rox-
torpsgatan studeras vidare, särskilt om en förläng-
ning och sammankoppling av Roxtorpsgatan med 
innerstaden kan bli aktuell i samband med utveck-
ling av Ostlänken. Hela den utpekade sträckan är del 
av det primära utryckningsnätet vilket kan påverka 
gatusektionens utformning.
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Tornbyvägen kantas idag av många verksamheter 
men få inslag av bostäder och service. Tätheten i be-
byggelsen är låg och betydande delar utgörs av ytkrä-
vande markparkeringar, vilket på sikt också är del av 
potentialen för kompletterande bebyggelse. Tornby-
vägen är del av utryckningsvägnätet samt sekundär 
led för transport av farligt gods. Vid planering och 
utveckling av södra Tornby behöver den framtida 
relationen mellan Tornbyvägen och eventuella nya 
kopplingar inom södra Tornby studeras vidare. Om-
rådena söder om stråket ligger inom planområdet 
för den fördjupning av översiktsplanen för Steninge/
södra Tornby som är under framtagande. 

Industrigatan utgör idag del av Y-ring, men en ut-
flyttning av Y-ring föreslås som möjliggör en annan 
utveckling av Industrigatan. På sikt kan en begräns-
ning av genomfartstrafik bli aktuell. I dagsläget är 
Industrigatan också del av utryckningsnätet. Det 
behöver utredas om funktionen ska kvarstå när Y-
ringsfunktionen flyttas. Vid utveckling av Industriga-
tan behöver viktiga gröna samband mellan Rydsko-
gen och innerstaden beaktas och tillgängligheten till 
Rydskogen bevaras. Vid Industrigatans avslut i söder 
behöver grönstråket mellan Rydskogen, Vallaskogen 
och vidare mot Tinnerö förstärkas.

Norrköpingsvägen trafikeras av såväl utryck-
ningstrafik som farligt gods (primär led) En ny 

koppling från Norrköpingsvägen mot sydost, 
Torvingeleden, är utpekad i översiktsplanen. 
Funktionen för olika typer av trafikrörelser, 
gods- och persontransporter behöver beaktas vid 
planering och utveckling. Hög prioritet behöver 
ges för stråkets funktion som kollektivtrafiklänk. 
Vid planering och utveckling av Stångebro och 
Kallerstad behöver stråkets framtida roll balanse-
ras i relation till andra möjliga kopplingar mellan 
innerstaden och nordöstra ytterstadens bebyg-
gelseområden. Kulturvärden i form av utblickar 
mellan stadskärnan och stadens omland behöver 
beaktas vid bebyggelseutveckling längs Norrkö-
pingsvägen. Kompletterande bebyggelse längs 
Norrköpingsvägen öster om Tallboda stadsdel-
snod kan på sikt skapa underlag för stomlinje för 
kollektivtrafiken. 

 Kallerstadsleden utgör idag och i förslaget 
del av Y-ring och har en fortsatt viktig funktion 
olika typer av trafikrörelser mellan nordvästra och 
nordöstra ytterstaden men byggnation av Ullevile-
den kan påverka Kallerstadsledens roll i trafiksys-
temet. Kallerstadleden har en viktig funktion för 
sammanläkning mellan Stångebro och Kallerstad. 
Leden trafikeras idag av farligt gods (sekundär 
led) och är del av utryckningsnätet. Det behöver 
utredas om funktionen behöver kvarstå vid ett 
genomförande av utpekade omvandlingsområden. 
Höga natur- och kulturvärden kring Kallerstad allé 
behöver beaktas och vidareutvecklas i den fortsatta 
planeringen. Områdena söder om stråket hör till 
den utvidgade innerstaden. Fortsatt planering och 
utveckling behöver studera eventuella nya kopp-
lingar mellan Stångebro och Kallerstad.

 (C) Banverket. Foto: Sky Movies AB

Norrköpingsvägen, till höger i bild, är en gammal förbindelse mellan Linköping och omlandet med flera viktiga utblickar mot stadskärnan.
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I ytterstaden finns två större områden, Djurgården 
och Kallerstad, som är lämpliga att utveckla som 
nya stadsdelar som viktiga steg i riktning mot en 
rundare mer sammahängande stad

Utvecklingen av Djurgården och Kallerstads 
mark- och vattenanvändning beskrivs närmare i 
Översiktsplan för staden Linköping (2010). I de nya 
stadsdelarna eftersträvas blandstad. Med blandstad 
menas att bebyggelsen består av både bostäder, 
service och verksamheter, samt har en variation av 
olika stadskaraktärer, från småhus till flerfamiljs-
hus, och upplåtelseformer. 

Vid utveckling av nya stadsdelar är det viktigt att 
potentialen för hållbar stadsutveckling tas till vara 
i områdena som helhet, och särskilt i stations- och 
hållplatsnära lägen. Vid planering och utbyggnad 
av områdena behöver därför kollektivtrafik- och cy-
kelnätet ges en strukturerande roll och samordnas 
med bebyggelsestrukturen med högre täthet invid 
stråk, bytespunkter och hållplatslägen. Service, 
offentliga platser och andra funktioner behöver 
planeras för att täcka behovet av den tillkommande 
befolkningen. 

Det är viktigt att de nya stadsdelarna utvecklas som 
områden med tydliga egna identiteter, genom-
tänkta stadskvaliteter och strukturer samt starka 

kopplingar till omgivande stadsdelar. Särskilt viktig 
är kopplingen mellan Kallerstad och Tallboda 
för att knyta Tallboda närmare övriga staden. 
Utvecklingen i Kallerstad ska även bidra till goda 
sammankopplingar mellan östra Tornby samt 
Stångebro med det nya stationsläget för Ostlänken. 
För utbyggnaden av Djurgården är det viktigt att 
stadsdelen förenas med Lambohov och kopplas 
mot bebyggelsen norr om Lambohovsleden. Som 
en del i att skapa identitet i dessa områden är det 
viktigt att ta hänsyn till befintliga gårdsmiljöer och 
känsliga naturmiljöer. 

I den fortsatta planeringen av de nya stadsdelarna, 
behöver utveckling och utbyggnad av framtidens 
tekniska försörjningsystem särskilt belysas och 
beaktas för att möta framtida behov och krav 

Utvecklingen av nya stadsdelar i Djurgården och 
Kallerstad innebär att jordbruksmark och natur-
områden tas i anspråk. En genomtänkt utveckling 
av nya stadsdelar av tät blandstadskaraktär i dessa 
lägen är dock av en stor strategisk betydelse för 
långsiktigt hållbar stadsutveckling i Linköping och 
ianspråktagandet bedöms utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse. Områdena har stöd i Översiktsplan 
för staden Linköping.

Nya stadsdelar

Inriktning för nya stadsdelar
• De nya stadsdelarna rymmer även utveck-

ling av stadsnoder, stadsdelsnoder och 
sammanlänkande urbana stråk. Blandstad 
med blandade bebyggelsetyper, upplåtel-
seformer och prisnivåer eftersträvas, med 
högre täthet vid strategiska lägen. I dessa 
lägen ska även potentialen för närservice 
och andra verksamheter tas tillvara.  

• Lokalisering och utformning av områdes- 
och infrastruktur ska bidra till att stärka 
stadens långsiktigt hållbara utveckling och 
ytterstadens attraktivitet och sammanlänk-
ning med en mångfald i utbud av stadslivs-
kvaliteter, service, näringsliv, kultur, idrott 
och rekreation.

• Utvecklingen ska bidra till att ta tillvara och 
utveckla områdenas ekosystemtjänster 
och viktiga funktioner och gröna samband. 
Nya stadsdelsparker och gröna stråk ska 
utvecklas i lämpliga lägen och stadsträd 
tillföras. 

• Höga kultur- och naturvärden är viktiga 
identitetsskapande element som bör tas 
tillvara och beaktas vid placering och 
utformning av bebyggelse och stadsstruk-
turer.

• Framtidens tekniska försörjningssystem 
behöver särskilt belysas och beaktas i den 
fortsatta planeringen.
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Inriktning för tillägg till befint-
liga stadsdelar
• Utpekade tillägg behöver tillvarata 

potentialen för hållbar stadsutveckling 
genom att tillföra täthet och underlag i 
kollektivtrafik- och servicenära lägen och 
komplettera med funktioner och boende- 
eller upplåtelseformer som inte finns i 
närområdet idag. 

• Goda kopplingar till stadsdelens befint-
liga serviceutbud och offentliga platser 
behövs. Eventuell kompletterande service 
så som förskolor kan behövas och be-
höver beaktas tidigt i planeringen för att 
tillräckliga ytor ska kunna tillgodoses. 

• Tilläggen rymmer även utveckling av 
stadsdelsnoder och urbana stråk, vars 
inriktningar kompletterar detta avsnitt.

Inriktning för bebyggelseområ-
den på lång sikt
• I utpekade, perifera bebyggelseområ-

den bör nya grupper med bebyggelse 
inte tillåtas under planperioden. Enstaka 
byggnader kan tillåtas om det har direkt 
anknytning till pågående verksamhet eller 
markanvändning.

Nya tillägg i anslutning till befintliga stadsdelar 
finns i Lambohov, Mjärdevi, Skäggetorp, Berga 
och väster om Haningeleden. Områdena har stöd 
i översiktsplanens mark- och vattenanvändnings-
kartor (Översiktsplan för staden Linköping samt 
Översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla), med 
undantag för området väster om Skäggetorp, som 
pekats ut i Planprogram för Skäggetorp (2017).

Utpekade tillägg behöver tillvarata potentialen för 
hållbar stadsutveckling genom att tillföra täthet och 
underlag i kollektivtrafik- och servicenära lägen. 
Tilläggen bör eftersträva att komplettera med funk-
tioner och boende- eller upplåtelseformer som inte 
finns i närområdet idag. Det är viktigt att de nya 
tilläggen utvecklas med tydliga kopplingar till den 
befintliga stadsdelen och knyter an till respektive 
områdes identitet och karaktär. Goda kopplingar 
till stadsdelens befintliga serviceutbud och of-
fentliga platser behövs. Eventuell kompletterande 
service så som förskolor kan behövas och behöver 
beaktas tidigt i planeringen för att tillräckliga ytor 
ska kunna tillgodoses. 

Tilläggen utgör på vissa platser även del i utveck-
lingen av urbana stråk, stadsnoder och stadsdelsno-
der, se även inriktningar för dessa avsnitt. 

I Översiktsplan för staden Linköping föreslås nya 
bostadsområden på jordbruksmark i mer perifera 
lägen i staden, öster om Tallboda och söder om 
Ullstämma. Perifer bostadsbebyggelse ökar stadens 
utglesning och avstånden. Jordbruksmark ska ses 
som en viktig resurs som inte ska tas i anspråk 
utan att alternativ prövas och att förändringen i 
markanvändningen utgör ett väsentligt samhällsin-
tresse. Inom de områden som markerats bör därför 
nya grupper med bebyggelse inte tillåtas under 
utvecklingsplanens horisont. Tillägg med enstaka 
byggnader bör också undvikas, om det inte har en 
direkt anknytning till pågående verksamhet eller 
markanvändning. Detta med hänsyn bland annat 
till behovet av att fokusera bebyggelseutvecklingen 
inom stadsbebyggelsens nuvarande utbredning och 
för att inte hindra en framtida utveckling av stadens 
och dess funktioner i ändamålsenliga strukturer.

Tillägg till befintliga stadsdelar Bebyggelseområden på lång sikt

546



47 FÖ
RD

JU
PN

IN
G 

AV
 U

TV
EC

KL
IN

GS
IN

RI
KT

NI
NG

EN

Inriktning för områden med 
potential för stadsomvandlling
• Utpekade områden har på sikt ökande 

förutsättningar att omvandlas till blandad 
stadsbebyggelse med fler person- och 
kunskapsintensiva verksamheter/kontor 
samt större inslag av bostäder. Om-
vandlingen behöver beakta befintliga 
verksamheters förutsättningar och behov, 
samtidigt som områdenas lägespotential i 
staden tas tillvara.

• I takt med omvandlingen behöver ny 
mark för de verksamheter som med tiden 
behöver lokalisering i ett långsiktigt mer 
lämpligt läge säkerställas.

• Den nya bebyggelsen kompletteras med 
kommunikationer, offentlig och kommer-
siell service, grönstruktur och allmänna 
platser, torg och stråk.

• Större stadsomvandlingar bör i övrigt i 
stort följa inriktningarna för Nya stads-
delar, med ökad koncentration och 
täthet i bebyggelsen kring hållplatser och 
stationsnära lägen.

• Byggnader med högt kulturhistoriskt 
värde samt för invånarna viktiga befintliga 
identitetsskapande funktioner behöver 
tas tillvara vid omvandling.

När staden och infrastrukturen successivt utveck-
las har vissa områden i staden potential för nya 
lägesegenskaper som inte fullt ut tas tillvara med 
befintlig markanvändning. Dessa pekas här ut som 
områden med potential för stadsomvandling. Dessa 
är östra Tornby, södra Tornby och Torvinge. Poten-
tialen behöver beaktas vid all förändring, utveckling 
och planering av områdena. En omvandling behö-
ver dock studeras i fördjupning av översiktsplan 
eller motsvarande. 

Östra Tornbys unika läge vid Stångån med 
närhet till innerstaden och nytt stationsläge har 
viktiga lägesegenskaper och resurser som inte tas 
till vara på bästa sätt med nuvarande markanvänd-
ning. Äldre byggnader med höga kulturhistoriska 
värden behöver tillvaratas. Viktiga funktioner som 
småbåtshamn och båtuppställningsplats kan även 
fortsatt bidra till stadsdelens identitet och utbud.

Södra Tornby ligger mellan viktiga målpunkter 
med koncentrationer av handel och arbetsplat-
ser. Om utbyggnaden av Ostlänken förläggs i ett 
underjordiskt läge kommer det aktuella området få 
betydligt stärkt potential för stadsutveckling som 
länkar samman norra delen av Linköping med in-
nerstaden.

Även västra delarna av Torvinge kan få ett mer 
centralt läge i staden och regionen genom närheten 
till ett nytt stationsläge och den tillhörande utveck-
ling som tillsammans kommer skapa en knutpunkt i 
staden och regionen. Torvinge kan vara lämpligt att 
utveckla med blandstad med fortsatt tyngdpunkt på 
verksamheter som har nytta av ett strategiskt läge 
med närhet till innerstad, station och flygplats samt 
kringliggande verksamheter med liknande inriktning.

Potentialen till förändring är stor i omvandlingsom-
rådena om parkeringslösningar kan effektiviseras 
eller behovet av parkering minskas.  Höga kulturhis-
toriska värden och miljöer att tillvarata och utveckla 
till gröna mötesplatser och stråk behöver beaktas i 
planeringen, liksom den stora andelen hårdgjorda 
ytor som kan innebära utmaningar för dagvattenhan-
tering.

Vid fortsatt planering och framtida omvandling 
behöver områdenas lägespotential i staden och en 
ändamålsenlig markanvändning främjas samtidigt 
som verksamheternas förutsättningar i form av t.ex. 
investeringar och långsiktig utveckling, behov av 
skyddsavstånd, transporter samt eventuella ersätt-
ningslägen beaktas. Det är viktigt att i kommande 
planering säkerställa ny mark för de verksamheter 
som med tiden behöver lokalisering i ett långsiktigt 
mer lämpligt läge.

Områden med potential för stadsomvandling
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Inriktningar för handelsområden
• I handelsområden ska en effektivisering av 

markanvändningen och en utveckling av vis-
telse- och mötesplatskvaliteter i strategiska 
lägen eftersträvas.

• Delar av Tornby som inte omfattas av andra 
inriktningar i planförslaget, samt Mörtlösa, 
kan fortsätta utvecklas med i huvudsak 
utrymmeskrävande sällanköpshandel.

• Handelsområdena behöver ha god lokal 
och regional tillgänglighet. Förändringar i 
handelsområdena ska bidra till att förbättra 
för tillgänglighet och angöring med gång- 
cykel- och kollektivtrafik för besökare och 
arbetande. Laddinfrastruktur för elfordon 
(cykel, bil och lastbil) behöver byggas ut. 
Tillgängligheten med bil och leveranser till 
handelsområdena behöver fortsatt vara 
god, bilparkering ska så långt som möjligt 
anordnas i samlade parkeringsanlägg-
ningar. 

• Förändringar ska bidra till att stärka och 
utveckla viktiga gröna funktioner och 
samband. Andelen grönytor för exempelvis 
klimatanpassning och andra ekosystem-
tjänster behöver öka.

• Platsernas roll som entrémiljöer till Linkö-
ping, samt viktiga prioriterade siktlinjer be-
höver beaktas vid utveckling, förändringar 
och tillägg

Handeln genomgår på ett övergripande plan en 
historisk betydande förändring i och med digitalise-
ring med ökad e-handel och ändrade konsumtions-
mönster. Till detta kan läggas människors ökade 
krav på tillgänglighet, enkelhet i vardagen och att-
raktiva miljöer att vistas i. Behovet av en effektivi-
sering av produkters och materials livscykler, av att 
minska den totala mängden transportarbete samt 
minska klimat- och miljöpåverkan bidrar också till 
förändringen. Det är viktigt för såväl handelns ut-
veckling som för kunder, invånare och verksamma 
att handelsområdenas utveckling följer med och 
bidrar positivt till den övergripande utvecklingen. 

Delar av Tornby föreslås utvecklas som mer 
komplett stadsnod med fler funktioner, service och 
bostäder tillsammans med Skäggetorp, se även 
avsnittet om Stadsnoder. Den föreslagna utveck-
lingen är en del av att möta den efterfrågade ut-
vecklingen av externhandelsområden. I östra delen 
föreslås en samlad stadsomvandling, se Områden 
med potential för stadsomvandling. Övriga Tornby 
och Mörtlösa kan fortsätta utvecklas med sällan-
köpshandel. Områdenas läge vid E4:an innebär 
bra skyltläge för sällanköpshandel vilket stärker 
handelsområdenas regionala funktion. När fler eta-
bleringar lokaliseras är det dock viktigt att beakta 
vissa viktiga siktlinjer från E4:an mot staden och 
Linköpings domkyrka. 

Utvecklingen av infrastrukturen i handelsområdena 
behöver ta höjd för en ökad andel cykel- och kollek-
tivtrafik samt en ökad elektrifiering av fordonsflot-
tan, liksom tillvarata en utveckling med ökad andel 
återanvändning, återförsäljning och återvinning av 
produkter och material. 

Handelsområdens helhetsupplevelse är idag stor-
skalig och byggnaderna är flacka och vidsträckta, 
med stora parkeringsytor. Plats för varuleveranser 
är också en vital funktion vilket ger tydlig uppdel-
ning mellan framsidor och baksidor. Stor potential 
finns för effektivisering i markanvändning och i hur 
handelsområdena möter andra stadsdelar. 

Handelsområdena har överlag låga vistelse- och 
mötesplatskvaliteter i det offentliga rummet. Dessa, 
liksom sammankopplingen och den upplevda 
närheten med den omgivande staden har utveck-
lingsbehov. Den stora andelen hårdgjorda ytor och 
platta mörka tak med låg andel grönska och träd 
kan bidra till ökade behov att tillföra energi för 
kyla/värme. Också andra negativa effekter kan upp-
stå till följd av klimatförändringarna. Hur handels-
områdenas fysiska miljö kan bidra till att minska 
och mildra effekterna av bland annat skyfall och 
värmeböljor genom exempelvis fler träd, dagvatten-
hantering och stadsgrönska, bör utredas vidare. 

Handelsområden
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Inriktning för evenemangsområ-
den och kommunala/regionala 
besöksmål
• Evenemangsområdena ska fortsatt utvecklas 

som unika och identitetsbärande mötesplatser 
för hela staden.

• Kommunala/regionala besöksmål ska ges 
förutsättningar att fortsätta utvecklas.

• God tillgänglighet ska eftersträvas för samtliga 
trafikslag, men för evenemangsområden 
bör framförallt gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras.

• Evenemangsområden behöver ha tillräcklig 
storlek och en infrastruktur som möjliggör att 
anordna och rymma större evenemang.

• Kompletterande bebyggelse eller infrastruktur 
som krävs för att kunna ordna evenemang 
kan vara möjlig, förutsatt att rekreativa värden, 
befintlig karaktär och viktiga gröna samband 
inte försämras. 

En levande och attraktiv stad behöver plats för 
evenemang och kultur. Det offentliga rummet 
spelar generellt en stor roll som arena för kultur-, 
idrott-, och fritidsutövning i olika skala. Mötes-
platser av värde för hela staden och regionen är 
viktiga att tillvarata och utveckla. Bland annat 
behövs evenemangsområden, platser vars storlek 
och utformning gör att de tål ett högre besökstryck 

och därmed möjliggör större evenemang såsom 
firanden, utomhuskonserter, motionsarrangemang 
etc. Evenemangsområdena ligger i områden med 
rekreativa gröna kvaliteter som gör dem till mål-
punkter av kommunal/regional karaktär. Det finns 
också platser i staden som är eller kan utvecklas 
som viktiga kommunala/regionala besöksmål.

Ytterstadens utpekade evenemangsområden är 
Ryds motionscentrum, Valla gård och Vidingsjö 
motionscentrum och Johannelunds badplats med 
intilliggande idrottsområde. Kompletterande be-
byggelse och infrastruktur som krävs för att ordna 
evenemang kan vara möjlig, förutsatt att rekreativa 
värden och viktiga gröna samband inte försämras. 

Friluftsmuseet Gamla Linköping (bestående av 
stadskvarteren, Vallaskogen och Valla gård) och 
Lambohovs säteri är platser som ska ges förutsätt-
ningar att fortsätta utvecklas som viktiga kommu-
nala/regionala besöksmål. 

Det är av stor vikt att tillgängligheten till evene-
mangsområden och kommunala/regionala be-
söksmål är fortsatt god för samtliga trafikslag. För 
evenemangsområden bör framförallt gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras. 

Inriktning för utveckling av an-
läggningar för idrott och fritid
• Inom utpekat område är det lämpligt med 

ersättningsanläggningar för befintliga idrotts-

anläggningar som behöver omlokaliseras, eller 

att etablera nya målpunkter som bidrar till att 

utveckla Linköpings idrotts- och fritidsverk-

samhet..

• Nya anläggningar och platser behöver utveck-

las med hänsyn och anpassning till landskaps-

karaktären och befintliga naturvärden. 

Området mellan Tinnerö eklandskap, Vidingsjö 
motionscentrum och Vidingsjö naturreservat och 
Haningeleden har ett strategiskt läge som är lämp-
ligt att fortsätta utveckla med målpunkter och verk-
samheter för idrott, fritid, turism eller natur- och 
friluftsliv. Här finns möjlighet att etablera ersätt-
ningsanläggningar för befintliga idrottsanläggning-
ar som behöver omlokaliseras, eller etablera nya 
målpunkter som bidrar till att utveckla Linköpings 
idrotts- och fritidsverskamhet. Nya anläggningar 
och platser behöver utvecklas med hänsyn och 
anpassning till landskapskaraktären och befintliga 
naturvärden.

Även vid utveckling av befintliga och nya stadsdelar 
behöver den lokala tillgången på ytor för idrotts- 
och fritidsändamål beaktas.

Större besöksmål Anläggningar för idrott och fritid
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Huvudinriktning för gröna platser 
och stråk
•      Grönstrukturen som resurs för biologisk 

mångfald, klimatanpassning, rekreation 

och andra ekosystemtjänster ska tillvaratas 

genom strategisk lokalisering och utveck-

ling av mångfunktionella grönytor.

• Utpekade nya och befintliga grönområ-

den och gröna stråk ska tillvaratas och 

vidareutvecklas utifrån stadens behov av 

rekreation, gröna mötesplatser och gröna 

samband för biologisk mångfald för att 

förstärka, tillgängliggöra och synliggöra 

ytterstadens gröna kvaliteter.

• I nya stadsdelar och stadsomvandlingsom-

råden behöver beaktande och säkerstäl-

lande av tillräckliga ytor för nya parker 

och stråk finnas med från tidigt skede. Ut-

vecklingen av platser och stråk ska sättas 

i relation till områdets planerade struktur, 

täthet och andra målpunkter.

• Kommunens kompensationsmodell 

ska användas för att minska negativa 

konsekvenser om park- eller naturmark i 

ytterstaden tas i anspråk för förtätning.

• Linköpingsbornas möjlighet att vara delak-

tiga i utvecklingen av ytterstadens parker 

och naturområden ska öka.

När Linköpings befolkning ökar behöver ytterstadens 
befintliga gröna kvaliteter tillvaratas och nya utveck-
las, liksom nya gröna platser och stråk tillkomma. 
Den generella inriktningen är att ytterstadens gröna 
platser och stråk i stor utsträckning ska bevaras och 
utvecklas för att tillvarata den gröna karaktär som är 
tongivande för stora delar av planområdet. Utveck-
lingsplanens förslag om en bebyggelsekoncentration i 
noder och stråk möjliggör i många lägen ett effektiva-
re markutnyttjande av de stora arealer skyddszoner 
som finns i ytterstaden, samtidigt som uppskattade 
och värdefulla parker och natur- och friluftsområden 
kan sparas för dagens och framtidens Linköpingsbor. 

Grönstrukturen är en viktig resurs för biologisk 
mångfald, klimatanpassning, rekreation och andra 
ekosystemtjänster, vilka behöver tillvaratas i yttersta-

dens utveckling. Ett utvecklat friluftsliv och tillgäng-
liga platser för rekreation ger ökade möjligheter att ta 
del av natur- och kulturupplevelser.

Strategisk lokalisering och ökad mångfunktionalitet 
gör att samma plats på sikt kan uppfylla flera behov 
och bidra till smart hushållning, användning och 
utveckling av Linköpings offentliga rum. För en 
varierad stadsmiljö behöver ytterstaden även fortsatt 
innehålla olika typer av gröna platser; platser för när-
rekreation, gröna mötesplatser för en större bredd av 
målgrupper liksom målpunkter för hela staden och 
större evenemang. Samband i form av gröna stråk 
eller spridningslänkar för biologisk mångfald binder 
samman de olika delarna och bidrar till att förstärka, 
tillgängliggöra och synliggöra ytterstadens gröna 
värden. 

Utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk

Grönstrukturen är en viktig resurs för  
klimatanpassning av staden.
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Ytterstadens utpekade gröna miljöer förnyas och vida-
reutvecklas med hög arkitektonisk kvalitet. Tillägg och 
kompletteringar av de gröna miljöerna bör sträva efter 
att ta tillvara och vidareutveckla platsernas identitet 
och karaktär samt tillföra kvalitet i de nya kapitel som 
adderas till ytterstadens berättelser. Karaktärsbärande 
element så som utsiktsplatser längs förkastningsbran-
ten, utblickar mot slättlandskapet eller Roxen, samt 
äldre ek- och tallmiljöer bör tas tillvara och integreras 
också vid utvecklingen av nya stadsdelar, stadsom-
vandling samt förtätning i befintlig bebyggelse.

Ökad delaktighet bidrar till känslan av tillhörighet 
och ökad användning av platserna. Människor ska 
ges möjlighet att vara delaktiga i ytterstadens parker, 
exempelvis genom dialog vid större omgestaltningar 
eller nyanläggningar, eller genom att ge möjlighet till 
medskapande och delaktighet i exempelvis stadsodling 
och andra tillfälliga förändringar. Vid förnyelse och 
upprustning av parker i ytterstaden bör plats- och 
identitetsskapande åtgärder, gestaltning som stärker 
och tydliggör det offentliga rummet, samt namnsätt-
ning av platser och stråk som bidrar till ökad tillhö-
righet och knyter an till ett områdes karaktär eller 
historia beaktas.

Den övergripande utvecklingsstrategin för gröna 
platser och stråk i ytterstaden fördjupas genom inrikt-
ningar på följande sidor.
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Grönområden

 Stadsdelspark

 Ny stadsdelspark,  schematiskt läge

 Närpark, närnatur och gröna mellanrum

 Stadsnära natur- och friluftsområden

 Koloniområden

 Gröna mötesplatser i Utvecklingsplan för 
 Linköpings innerstad (2019)

Gröna stråk och spridningslänkar

 Gröna stråk

 Nya gröna stråk, schematisk sträckning

 Spridningslänkar

Utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk

! ! !
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 Stadsdelspark

 Ny stadsdelspark,  schematiskt läge

 Närpark, närnatur och gröna mellanrum

 Stadsnära natur- och friluftsområden
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 Gröna mötesplatser i Utvecklingsplan för 
 Linköpings innerstad (2019)

Gröna stråk och spridningslänkar

 Gröna stråk

 Nya gröna stråk, schematisk sträckning

 Spridningslänkar

Utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk
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De formella plankartorna är digitala och nås via  

linkoping.se/ytterstaden eller med hjälp av QR-koden på 

planhandlingens baksida. Denna karta är främst avsedd som 

illustration för att underlätta läsning av planbeskrivningen.
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Inriktning för gröna stråk och sprid-
ningslänkar
• De gröna stråken ska vidareutvecklas med 

rekreativa och biologiska värden genom att 
stärka sammanhangen med de stadsnära na-
tur- och friluftsområdena och andra kopplingar 
ut i det omgivande landskapet. 

• Kring gröna stråk längs vattendragen Stångån, 
Tinnerbäcken och Smedstadbäcken bör till-
gänglighet och rekreativa samband utvecklas.

• Gång- och cykelvägars sträckning längs gröna 
stråk samt anslutningar till viktiga målpunkter 
bör utvecklas för att öka stråkens kontinuitet 
och orienterbarhet. Trafiksäkerhetshöjande åt-
gärder bör genomföras där gröna stråk korsas 
av trafikbarriärer.

• Spridningslänkar ska vidareutvecklas för 
att också fortsatt stärka viktiga ekologiska 
samband. 

• Kunskapen om luckor, brister och förbättrings-
åtgärder i den gröna infrastrukturen behöver 
öka genom landskapsekologiska analyser. 

• Vid korsningar med gröna stråk/spridnings-
länkar och urbana stråk eller stads- och 
stadsdelsnoder behöver de rekreativa och bio-
logiska värdenas spridningsfunktion beaktas. 
Gaturummet måste därför utformas med över-
lagrade funktioner i dessa korsningspunkter.

Gröna stråk
Linköpings gröna stråk ger värdefulla möjlighe-
ter för människor i olika delar av staden att nyttja 
utbudet av grönska och naturmiljöer. Visionen om 
att ytterstaden ska utvecklas i en hållbar riktning 
stärker vikten av gröna stråk både som brobyggare 
över stadsdelsgränser och för rekreation och motion. 
Stråken är dessutom betydelsefulla som spridnings-
vägar för växter, insekter och djur och har samma 
biologiska funktion som utpekade spridningslänkar. 
Sammanhängande gröna stråk bidrar både till ökad 
ekologisk funktionalitet och högre tillgänglighet till 
grönstrukturen för människor, bland annat genom 
upplevelsemässigt kortare avstånd till de parker och 
naturområden som görs nåbara via stråken.

Inriktningen för de gröna stråken är att de rekreativa 
och biologiska värdena bör vidareutvecklas genom 
att stärka hur stråken hänger samman och anslu-
ter till de stadsnära natur- och friluftsområdenas 
entréer och andra viktiga kopplingar ut i det omgi-
vande landskapet. De gröna stråken bör stärkas och 
utvecklas där orienterbarheten brister eller där de 
rekreativa och biologiska sambanden är svaga. Det 
finns behov av att öka kunskapen om de ekologiska 
sambanden, och identifiera förbättringsåtgärder i 
ytterstadens fortsatta utveckling. Detta bör göras 
genom exempelvis övergripande landskapsekolo-
giska analyser.

Gröna stråk och spridningslänkar

De gröna stråkens karaktär varierar i samspel med 
den kringliggande bebyggelsekaraktären och utifrån 
vilka värden det gröna stråket behöver bära. Det 
innebär att ett sammanhängande grönstråk ibland 
kan behöva utgöras av större park- eller naturmil-
jöer, och i andra fall av gator med funktionella gröna 
inslag i form av planteringar och träd, eller något 
däremellan. Vid exploatering i anslutning till ett 
grönt stråk är det viktigt att beakta hur projektet kan 
tillvarata befintliga och tillföra nya gröna värden. 

De gröna stråken i utvecklingsstrategin överens-
stämmer i stort med de som pekas ut i Översiktsplan 
för staden Linköping (2010). Ytterligare gröna stråk 
föreslås i norr mellan Skäggetorp och Stångån samt 
Skäggetorp och Roxen, och i söder mellan Vidingsjö 
och Stångån samt Ullstämmaskogen och Stångån. 
I stadsdelen Djurgården föreslås ett grönt stråk 
utvecklas längs befintligt vattendrag i stadsdelens 
västra delar med anslutning mot såväl Västra Valla i 
norr som Lambohov och Tinnerö eklandskap i söder. 
De nya sträckningar som särskilt behöver studeras i 
samband med att framtida stadsstrukturer planeras 
är markerade schematiskt.

Stångån, Tinnerbäcken och Smedstadbäcken  är 
viktiga karaktärsbärande vattendrag. Dessa gröna 
stråks utveckling bör prioriteras särskilt med ökad 
tillgänglighet och stärkta rekreativa samband. 
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Principiell illustration av hur de biologiska värdena behöver beaktas och förbli funktionella när gröna stråk eller spridningslänkar möter urbana stråk och noder. Platserna måste därmed utformas med överlagrade 
funktioner i dessa korsningspunkter.
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Spridningslänkar
Spridningslänkar är stråk av grönytor eller natur-
mark som utgör en oumbärlig miljö för spridning 
av vissa arter. Dessa länkar bör eftersträvas att 
hävdas som sammanhängande stråk men kan även 
bildas genom s.k. trampstenar/stepping stones i  
systemekologisk bemärkelse. Spridningslänkarna 

kan sammanfalla med gröna stråk, och kan med 
sina biologiska värden bidra till den rekreativa 
upplevelsen, men funktionen spridningslänk har i 
sig inga behov att utveckla rekreativa värden. 

Det finns behov av att stärka de ekologiska sam-
banden längs spridningslänkarna, men också att 
öka kunskapen om luckor och brister i den gröna 
infrastrukturen och identifiera förbättringsåtgär-
der. Detta kan göras genom landskapsekologiska 
analyser. Vid korsningar med spridningslänkar och 
urbana stråk eller stads- och stadsdelsnoder behö-

ver de biologiska värdena beaktas och förbli funk-
tionella. Gaturummet måste därmed utformas med 
överlagrade funktioner i dessa korsningspunkter.
 
Spridningslänkarna i utvecklingsstrategin över-
ensstämmer i stort med de som pekas ut i Över-
siktsplan för staden Linköping (2010). Några har i 
denna plan pekats ut som gröna stråk. Nya viktiga 
spridningslänkar pekas ut i norr för samband mel-

Stepping Stones

Staden och dess 

bebyggelse utgör ofta 

barriärer för många djur, 

och insekter som har 

behov av att röra sig över 

större avstånd. Stepping 

stones eller trampstenar 

är grönområden med 

gynnsamma förhållanden 

för dessa arter, som gör 

det lättare för dem att för-

flytta sig till mellan större 

naturområden.

lan Tornby och Mörtlösa samt med förtydligade 
kopplingar ut i det omgivande landskapet från 
Skäggetorp västerut mot Glyttinge, respektive från 
Tallboda österut mot Staby/Beatelund. Allt efter-
som kunskapen om ekologiska spridningssamband 
ökar kan spridningslänkarnas sträckning preciseras 
alternativt nya tillkomma och behöva beaktas i 
framtida planering.
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ett mångfunktionellt perspektiv i grunden. Här 
behöver finnas möjlighet till spontanidrott och ak-
tivitet såväl som rekreation och gröna upplevelser. 
Parken bör bidra till biologisk mångfald och vid 
behov kunna rymma klimatsäkrande åtgärder som 
ytor för att omhänderta dagvatten vid skyfall. 

Stadsdelsparkerna är mycket betydelsefulla i 
utvecklingen av Linköping som en sammanhållen 
stad. Stadsdelsparkerna förmedlar en del av varje 
områdes identitet och berättelse och utveckling 
och gestaltning behöver göras med hänsyn till 
varje områdes särart och karaktär. Den offentliga 
känslan i stadsdelsparkerna är viktig och kan 
åstadkommas via exempelvis publika stråk eller 
gestaltning som kräver en mer intensiv skötselin-
sats i entréområden. Inbjudande och tillgänglig-
görande visuella kopplingar till intilliggande noder 
eller urbana stråk där dessa sammanfaller bidrar 
till att stärka den offentliga karaktären. Närhet till 
hållplatsläge och möjlighet för cykelparkering bör 
finnas för god tillgänglighet. 

Nya stadsdelsparker ska ha en storlek om minst  
1 hektar för att rymma önskade vistelsevärden. 
Storleken behöver också relateras till stadsde-
lens befolkningsmängd, bebyggelsestruktur och 
täthet samt vilka andra funktioner och kvaliteter 
som behöver rymmas varför en större storlek ofta 

är nödvändig i mer folkrika stadsdelar. Det bör 
eftersträvas att befintliga större stadsdelsparker 
bevaras i storlek och ses som en resurs och mötes-
plats i staden.

Inriktning för stadsdelsparker
• Stadsdelsparken är varje stadsdels vikti-

gaste gröna mötesplats och behöver ha 
kvaliteter som gör den attraktiv för många 
målgrupper med möjlighet till spontan-
idrott och aktivitet såväl som rekreation 
och gröna upplevelser, bidra till biologisk 
mångfald och kunna rymma klimatsäk-
rande åtgärder.

• Stadsdelsparkerna publika stråk och 
entréområden utformas med en tydligt of-
fentlig gestaltning. Inbjudande och tillgäng-
liggörande visuella kopplingar utvecklas till 
intilliggande noder eller urbana stråk. 

• Utveckling och gestaltning ska göras 
med hänsyn till varje stadsdels särart och 
karaktär. 

• Nya stadsdelsparker ska ha en storlek om 
minst 1 ha, men större storlek kan krävas 
utifrån stadsdelens befolkningsmängd, 
bebyggelsestruktur och täthet samt vilka 
andra funktioner än vistelsekvaliteter som 
behöver rymmas.  

• Befintliga större stadsdelsparker bör 
bevaras i storlek.

Stadsdelsparker

Johannelundsparken från 1950-talet är en välfungerande och 
populär stadsdelspark.

Stadsdelsparken är varje stadsdels viktigaste 
gröna mötesplats och behöver ha kvaliteter som 
gör den attraktiv för många målgrupper. Utveck-
ling av ytterstadens stadsdelsparker ska göras med 
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ningslänkar, och kan tillsammans med närparker och 
närnatur dessutom även ha en rent teknisk funktion 
för staden, exempelvis för snöupplag eller dagvatten-
hantering. 

De utpekade områdena är stora, ibland odefini-
erade i sin utbredning, och har behov av fördjupade 
analyser i det efterföljande arbetet. Utvecklingsbeho-
ven är knutna till klimatanpassning och reglerande 
ekosystemtjänster (t.ex. rening av luft och vatten, 
temperatur- och vindreglering, dagvattenhantering), 
biologisk mångfald och rekreation. 

Inriktningen är att i den fortsatta grönplaneringen 
öka kunskapen och planera för områdenas utveck-
lingsbehov, exempelvis lokala strategiska platser för 
lek och rekreation, spridningsvägar för olika arter 
och artgrupper, samt lämpliga rinnvägar och ytor för 
fördröjning och rening av dagvatten. 
Bedömningen är också att vissa delar av de utpekade 
grönområdena i framtiden också kan övervägas för 
annan markanvändning, särskilt om de är knutna till 
strategiska områden så som urbana stråk och stads- 
och stadsdelsnoder eller på annat sätt bedöms bidra 
till att uppnå ytterstadens övergripande utvecklings-
inriktning, principer och ledord. 

Vid ett ianspråktagande ska grönytans funktion och 
ersättningsbehov inom ovan nämnda områden klar-

läggas. Principen om den sk. skadelindringshierar-
kin ska råda, ett förhållningssätt som bör tillämpas 
även för höga rekreativa och kulturhistoriska värden. 
Naturvärdekärnor av riksintresse ska så långt som 
möjligt undantas från ny bebyggelse och infrastruk-
tur. Kommunens riktlinjer för ekologisk kompensa-
tion ska följas och eventuella kompensationsåtgärder 
och förändringar hanteras i plan- och exploaterings-
skedet. 

För att utveckla grönytornas rekreativa värden och 
underlätta bedömningen om annan markanvändning 
ska följande riktvärden tillämpas:
• Närparker/närnatur bör vara minst 2000 m², 

men storleken behöver också relateras till när-
områdets befolkningsmängd, struktur och täthet 
samt de andra funktioner som behöver rymmas. 

• Mindre grönytor kan accepteras där tillgången 
till privata gröna miljöer är god, förutsatt att 
övriga kvaliteter uppnås. 

• Riktvärdet 10 m² grönyta/person på stadsdels-
nivå ska inte understigas, för att säkerställa att 
god nåbarhet och tillgång till grönytor bibehålls i 
den växande staden. 

• Människor bör nå närpark/närnatur inom 300 
meter, eller ca 5 minuters promenad (för barn, 
äldre och människor med funktionsnedsätt-
ningar.) Sträckan bör kunna nås utan att behöva 
passera över större trafikbarriärer.

Närparker och närnatur är grönytor med identi-
fierade höga naturvärden, eller vistelsevärden, sk. 
sociotopvärden, för rekreation eller lek på anlagd 
lekplats eller i varierad och inbjudande naturmiljö. 
Det är platser för den vardagliga, bostadsnära rekrea-
tionen. Flera av ytterstadens modernistiska stads-
delar är också karakteristiskt planerade med stora 
grönytor som gröna mellanrum främst mellan olika 
bostadsmiljöer. De är betydelsefulla ur kulturmiljö-
synpunkt och är ibland också utpekade som del av 
ytterstadens särskilt värdefulla bebyggelseområden. 
De gröna mellanrummen utgör ofta också sprid-

Inriktning för närparker,  
närnatur och gröna mellanrum
• Lokala platser för lek och rekreation ska 

inom markerade områden pekas ut för ut-
veckling i kommunens fortsatta planering. 

• Inom utpekade områden behöver kunska-
pen fördjupas om åtgärder för klimatan-
passning, stärkta ekologiska samband 
och rekreation. 

• Vissa ytor inom de utpekade områdena 
kan i framtiden övervägas för annan 
markanvändning, Grönytans funktion och 
ersättningsbehov behöver då klarläggas. 
Kompensationsåtgärder och eventuella 
förändringar ska hanteras i plan- och 
exploateringsskedet.

Närparker, närnatur och gröna mellanrum
Ekologisk kompensation 

innebär att funktioner och 

värden som försvinner vid en 

exploatering kompenseras. 

Det betraktas som ”sista ste-

get” enligt en s.k. skadelind-

ringshierarki, som anger att 

påverkan på naturvärden ska

1. Undvikas

2. Minimeras

3. Kompenseras på plats

4. Kompenseras på annan 

plats

Läs mer om sociotopvär-

den, ekosystemtjänster och 

särskilt värdefulla bebyg-

gelseområden i Bilaga 3: 

Planerings- och kunskaps-

underlag
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Inriktning för stadsnära natur- 
och friluftsområden
• Höga naturvärden inom utpekade områden 

ska skyddas från påtaglig skada och stärkas 
genom utveckling av naturvärden, stärkta 
gröna samband och ökade värden kopplat 
till turism, friluftsliv, fritid, kultur, rekreation 
och motion. 

• Områdenas entréer och kopplingar och 
samband sinsemellan ska stärkas och 
förtydligas.

• Områdena ska vara tillgängliga som utflykts-
mål och ha tydliga och inbjudande entréer, 
god tillgänglighet med gång, cykel och kol-
lektivtrafik, samt vid strategiska platser även 
ha goda parkeringsmöjligheter för de som 
behöver använda bil. 

Stadsnära natur- och friluftsområden

I ytterstaden finns stora sammanhängande stads-
nära natur- och friluftsområden som är viktiga 
komplement till de områden som är mer integrerade 
i stadsbebyggelsen. Mest utmärkande är den gröna 
kil som sträcker sig diagonalt genom Linköping, via 
Rydskogen, Vallaskogen, Tinnerö eklandskap och vi-
dare söderut med Änggårdshagen samt Ullstämma- 
och Vidingsjöskogarna. I norr och öster om Stångån 
är grönområdena färre och mer avgränsade, vilket 
gör de befintliga områdena Åbysäcken och Tallboda-
skogen viktiga att bevara och hålla tillgängliga. I norr 

kan ett nytt område utvecklas vid den f.d. lertäkten i 
Kallerstad.

Inom utpekade stadsnära natur- och friluftsområden 
i ytterstaden finns idag flera skogsområden med 
motionsspår och utflyktsmål, och stora delar utgörs 
också av områden med höga naturvärden.  Utöver 
att vara betydande områden för den gröna infra-
strukturen utgör de noder för utveckling av idrott 
och motionsaktiviteter. Områdena har därför stor 
betydelse lokalt och i många fall också regionalt. 
Utvecklingsstrategin är att höga naturvärden inom 
utpekade områden ska skyddas från påtaglig skada 
och stärkas genom utveckling av naturvärden och 
stärkta gröna samband. Områdena bör också ges 
förutsättningar att fortsätta utvecklas med värden 
kopplat till turism, friluftsliv, fritid, kultur, rekrea-
tion och motion. Genom att förstärka entréer och 
mellanrummen mellan områdena med kopplande 
gröna stråk kan sambanden stärkas och använd-
ningen av områdena öka.  

De stadsnära natur- och friluftsområdena ska vara 
tillgängliga som utflyktsmål och ha tydliga och in-
bjudande entréer, god tillgänglighet med gång, cykel 
och kollektivtrafik, samt vid strategiska platser även 
ha goda parkeringsmöjligheter för de som behöver 
använda bil. 

Ett antal av ytterstadens 

naturområden anses så 

värdefulla att de är av 

riksintresse. En samlad 

beskrivning av yttersta-

dens riksintressen ges i 

avsnittet Riksintressen i yt-

terstaden, där kartor över 

riksintresse för naturvår-

den, Natura 2000-områ-

den m.m. presenteras.
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Inriktning för koloniområden
• Områdesbestämmelserna för Linköpings 

koloniområden ska fortsätta gälla.
• Koloniområdena i Ullevi, Valla, Emmalund 

och Ådala, samt de i Översiktsplan för 
staden Linköping utpekade framtida om-
rådena för koloniområde/odlingslotter bör 
bevaras för detta ändamål. 

• Koloniområdena bör i högre utsträckning 
öppnas upp med gångvägar och integre-
ras med kringliggande bebyggelse.

• Nya koloniområden ska planeras med 
goda gång- cykel- och kollektivtrafikför-
bindelser. Tillgängligheten till befintliga 
koloniområden bör beaktas vid planering 
av exempelvis hållplatser för kollektivtrafi-
kens stomlinjer.

• Stadsodling bör också fortsatt kunna 
förekomma i ytterstadens parker och 
grönområden.

Koloniområden är en del av det svenska kulturarvet, 
bra för folkhälsa och den sociala sammanhållningen 
och bidrar också till den biologiska mångfalden.

Koloniområdena i Ullevi, Valla, Emmalund och 
Ådala, samt de i Översiktsplan för staden Linköping 
utpekade framtida områdena för koloniområde/od-
lingslotter bör bevaras för detta ändamål. 
För Linköpings koloniområden finns områdes-

bestämmelser som bland annat reglerar tillåtna 
byggnadsareor för kolonistugor, bodar och växthus, 
placering och utformning av byggnader, tak och 
plank, tillåten area för skärmtak samt att åtgärder 
som följer områdesbestämmelserna får uppföras 
utan bygglov. Dessa områdesbestämmelser ska 
fortsätta att gälla för Linköpings koloniområden. Där 
avvikelser från bestämmelserna uppstår ska frågan 
prövas med bygglov. 

Koloniområden och områden med odlingslotter 
kan upplevas som barriärer i sin närmiljö i de fall 
de är inhägnade och/eller låsta. För att minska 
barriäreffekterna är inriktningen att ytterstadens 
koloniområden bör öppnas upp i större omfattning, 
exempelvis genom lägre staket runt områdena, fler 
öppningar och grindar som ansluter gångvägar med 
omgivningarna.

Enligt plan- och bygg-

lagen 9 kap. 7 § får 

kommunen besluta att 

bygglov inte krävs för 

att uppföra, bygga till 

eller på annat sätt ändra 

kolonistugor om detta 

sker på det sätt som 

anges i detaljplanen 

eller områdesbestäm-

melserna. 

Koloniområden och stadsodling

Behovet av nya koloniområden bör övervägas i sam-
band med planering av nya stadsdelar och stadsom-
vandling. Vid nyanläggning av koloniområdena bör 
utgångspunkten vara att anlägga öppna områden i 
anslutning till exempelvis en allmän park och stråk 
för gång- och cykeltrafik, samt med god närhet till 
kollektivtrafik. Befintliga koloniområden är viktiga 
målpunkter att beakta vid planeringen av framtida 
stomlinjestråk för kollektivtrafiken.

I rätt lägen bör ytterstadens parker även fortsatt 
kunna användas för stadsodling. Förutsättningarna 
för detta är bland annat att det kan göras på ett 
sådant sätt att inte hela grönområdet ianspråktas för 
odling, så att ytor för andra värden och aktiviteter 
fortsatt ryms, och att området kan hållas allmänt 
tillgängligt och inte hägnas in.
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Utvecklingsstrategi för kommunikationer

Huvudinriktning för  
kommunikationer
• Linköping ska ha ett mångsidigt trafiksys-

tem som är snabbt, lättanvänt och flexibelt 
och som ger medborgarna tillgänglighet till 
staden och dess funktioner anpassat efter 
individuella förutsättningar och behov. 

• Trafiksystemet ska vara effektivt, robust, 
miljömässigt hållbart, öka stadens attraktivi-
tet och bidra till att förbättra medborgarnas 
hälsa.

• Kommunen ska verka för att minska parke-
ringsbehovet genom att stimulera och skapa 
förutsättningar för delade mobilitetstjänster 
och marknadsmässiga parkeringsavgifter.

Den generella inriktningen för ytterstadens kom-
munikationssystem är att skapa förutsättningar för 
ett hållbart och resurseffektivt trafiksystem som 
kan hantera den växande befolkningens resor och 
erbjuda fler valmöjligheter än idag för att möta 
invånarnas varierade behov och förutsättningar, 
samtidigt som staden knyts ihop till en bättre 
sammanhängande helhet. För att klara kapacite-
ten i trafiksystemet utan att behöva ta betydande 
och attraktiva ytor i anspråk för nya vägar behövs 
en omställning, dels till en mer praktisk stad som 
förtätas med bebyggelse, resurser och funktioner 

för att minska behovet av långa resor, dels med en 
omstrukturering av de färdmedel med vilka perso-
ner väljer att resa.

Ökade valmöjligheter skapar möjlighet till ett 
mer effektivt nyttjande av trafiksystemet och kan 
bättre stimulera till ett hållbart resande än om man 
endast är hänvisad till ett enda transportslag. De 
olika trafikslagen behöver därför utvecklas utifrån 
ett systemperspektiv. Kollektivtrafiken ska kunna 
erbjuda snabba och bekväma resor från ytterstaden 
till innerstaden och stadens större målpunkter och 
arbetsplatser. I lägen utanför kollektivtrafikens 

primära räckvidd och till mindre resmål är bil och 
cykel fortsatt viktiga för sina förmågor till individu-
ell anpassning av resan såväl i tid som geografiskt. 
Bilresor är fortsatt viktiga för exempelvis trans-
porter som inte kan lösas på annat sätt, eller för 
personer som behöver bil för sin mobilitet eller där 
andra transportslag inte är konkurrenskraftiga eller 
rimliga. I de fall där bilresan lätt kan ersättas av an-
dra transportslag är det dock viktigt att de hållbara 
transportslagen upplevs som mer attraktiva och 
lättillgängliga. 

Figuren illustrerar utvecklingen mot ett mer mångsidigt trafiksystem som kan hantera den växande befolkningens resor och erbjuda fler 
valmöjligheter än idag för att möta invånarnas varierade behov och förutsättningar. 
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De formella plankartorna är digitala och nås via  

linkoping.se/ytterstaden eller med hjälp av QR-koden på 

planhandlingens baksida. Denna karta är främst avsedd som 

illustration för att underlätta läsning av planbeskrivningen.
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terstaden kommer också högre krav på minskad 
miljöpåverkan från trafiksystemet. Utgångspunkten 
är att ett ökat antal resor inte får leda till en sämre 
miljö för stadens invånare. Trafiksystemet måste is-
tället genom en omfördelning av de olika färdmed-
lens andelar bidra till förbättrad hälsa och välbefin-
nande genom mindre buller, bättre luftkvalitet och 
färre barriärer som begränsar invånarnas rörelser. 
De negativa effekterna behöver minimeras på såväl 
global som lokal nivå och transportsystemet har en 
avgörande roll för att nå uppsatta mål. 

Trafiksystemet behöver också ta höjd för framtiden 
genom ökad resiliens i hänseende till potentiella 
framtida risker från ett osäkert omvärldsläge eller 
vid en klimatkris, samt en ny och mer diversifierad 
fordonsflotta. Ett yt- och energieffektivt trafiksys-
tem med en välutbyggd cykelinfrastruktur och ett 
kollektivtrafiksystem som i hög grad kan drivas 
med lokalproducerade drivmedel så som biogas 
eller el bidrar till detta. Lägre hastighetsgränser i 
det lokala bilvägnätet samt bredare cykelstråk som 
tillåter högre kapacitet är ett sätt att möta framtida 
stadsfordons behov. 

Den övergripande utvecklingsstrategin för kommu-
nikationer i ytterstaden fördjupas genom inrikt-
ningar på följande sidor. 

För ökad regional tillgänglighet behöver så kallade 
kopplade resor underlättas. Många på landsbyg-
den och från kringliggande tätorter kommer även i 
framtiden att behöva åka bil till Linköping på grund 
av att andra transportalternativ saknas eller är 
opraktiska. Inom Linköpings tätort kommer dock 
förutsättningarna för ett större urval av alternativa 
transportmedel vara bättre. Kommunen kan främja 
kopplade resor genom att utveckla bytesnoder, 
knutpunkter för byten mellan olika trafikslag. 

En stor andel av ytterstadens utbyggnadspotential 
består av markparkeringar i strategiska lägen längs 
urbana stråk och i stads- och stadselsnoder. Genom 
att minska parkeringsbehovet skulle dessa mark-
områden kunna användas på ett mer effektivt sätt 
för nya bostäder och andra verksamheter. Platser 
för bil- och cykelpooler samt samåkning, framfö-
rallt i ytterstadens stads- och stadselsnoder kan 
bidra till att stimulera detta. Även parkeringsavgif-
ter inom boendeparkeringssystem och på allmän 
platsmark bör justeras regelbundet för att bidra till 
att uppfylla färdmedelsfördelningsmålet i Trafik-
strategin. Kommunen kan också arbeta med fler 
gröna resplaner för att på så vis verka för mark-
nadsmässiga avgifter även hos privata arbetsgivare.

Eftersom Linköping växer och en stor del av den 
framtida befolkningsökningen planeras ske i yt-

En grön resplan är en 

handlingsplan för att 

öka andelen hållbara 

och effektiva pendlings-

resor till arbetsplatser, 

med syftet att minska 

utsläpp av koldioxid.

Kopplade resor innebär 

att resenären gör ett 

eller flera byten mellan 

olika fordon under sin 

färd från start till mål.
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Inriktning för stomlinjer för  
kollektivtrafik
• Kommunen ska verka för en snabb, bekväm, 

lättanvänd och lättillgänglig kollektivtrafik.

• Förutsättningarna för kollektivtrafikens konkur-

renskraft ska förbättras genom hög turtäthet i 

högtrafik samt genare och snabbare linjer. På 

sikt bör det utredas om stråk med särskilt hög 

turtäthet har förutsättningar för att utvecklas 

med spårbunden kollektivtrafik.

• Stomlinjestråken utvecklas för en rak och 

effektiv linjedragning med hög prioritet för 

busstrafiken i körfält och korsningspunkter, 

samt väl avvägda hållplatslägen.

• Stomlinjenätets hållplatser bör förses med för-

höjd servicenivå med exempelvis väderskydd 

och realtidsinformation om trafiken samt 

cykelparkering.

• Trafikmiljöer kring stomlinjestråken ska utfor-

mas för att minska barriäreffekter.

• Kollektivtrafikens betydelse för att tillgängliggö-

ra ytterstadens målpunkter för bebyggelse och 

rekreation och fritid ska beaktas vid utveckling 

av hållplatslägen.

• Behov och möjliga sträckningar för en kollektiv 

stomringlinje bör utredas.

Kollektivtrafik
En separat vägledning för 

kollektivtrafikstråk som 

tagits fram i samarbete 

mellan Linköpings kom-

mun och Östgötatrafiken 

ger ytterligare stöd för 

utvecklingen av stom-

linjestråken, utformning 

av hållplatslägen och 

korsningspunkter.

Linköpings kollektivtrafik behöver bli snabbare i ett 
effektivt nätverk med hög turtäthet för att kunna 
konkurrera med och komplettera andra trafikslag. 
Dagens busslinjer föreslås på sikt ersättas med ett 
utökat nätverk av stomlinjer och ett antal komplet-
terande linjer. För att stärka kollektivtrafikens kund-
underlag samtidigt som en majoritet av ytterstadens 
resenärer får närhet till god kollektivtrafik behöver 
bebyggelseutvecklingen i urbana stråk, nya stadsde-
lar, tillägg och omvandlingsområden koncentreras 
kring stomlinjestråken. På sikt bör det också utredas 
om stråk med särskilt hög turtäthet har förutsätt-
ningar för att utvecklas med spårbunden kollektiv-
trafik.

Längs stomlinjerna ställs stora krav på en rak och 
effektiv linjedragning med hög prioritet för busstra-
fiken i körfält och korsningspunkter och att det inte 
är för tätt mellan hållplatser. Där stombussar kör 
i blandtrafik måste det allmänna trafikflödet vara 
så lågt eller vägens kapacitet så hög att busstrafi-
ken inte riskerar att fastna i köer under högtrafik. 
Längs y-ring och infartsleder bör stomlinjerna alltid 
trafikera egna körfält.  Den fortsatta utvecklingen av 
de utpekade stomlinjestråken behöver göras i nära 
samarbete med Östgötatrafiken och med utgångs-
punkten att åstadkomma såväl attraktiva stadsrum 
och trafiksäkra miljöer för oskyddade trafikanter,  
som kapacitetsstark kollektivtrafik.
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Knutpunkter
utveckla fler knutpunkter kan resecentrum och 
vägnätet i ytter- och innerstad avlastas samtidigt 
som resenärerna kan få kortare restider och en 
bättre service.

Knutpunkter föreslås på strategiska platser i staden 
vid Malmslättsvägen, Braskens bro samt Tornby. 
Lägena är schematiskt markerade i kartan och 
exakt lokalisering behöver utredas närmare.
Ett nytt resecentrum på Stångebro utgör en fjärde, 
och stadens viktigaste knutpunkt. Stationsläget 
faller dock inom innerstadens avgränsning och in-
riktningarna i denna utvecklingsplan omfattar inte 
det nya resecentrumet. 

Knutpunkter utformas så att byten kan göras en-
kelt, snabbt och säkert. De behöver vara kopplade 
till cykellänkar eller huvudcykelstråk samt förses 
med bra och tillräcklig cykelparkering och andra 
mobilitetstjänster. Det bör också finnas möjlighet 
till byte från bil till annat trafikslag. Hyr- och pool-
fordonssystem bör också utvecklas med stationer 
vid lämpliga knutpunkter. Om knutpunkten ligger 
utmed en starkt trafikerad gata är det viktigt att ut-
formningen görs med målsättningen att minimera 
barriäreffekterna för gångtrafiken vid byten.

Inriktning för knutpunkter
• Knutpunkter föreslås på strategiska platser 

för att minska belastningen på resecentrum 

och underlätta kopplade resor för byten 

mellan olika trafikslag och från regional till 

lokal kollektivtrafik.

• Knutpunkter utvecklas i anslutning till 

stomlinjer och cykellänkar eller huvudcy-

kelstråk samt förses med bra och tillräcklig 

cykelparkering. 

• Knutpunkter ska utformas så att byten kan 

göras enkelt, snabbt och säkert.

• Knutpunkterna ska kunna utgöra lokalise-

ring för vissa servicefunktioner vilket behö-

ver beaktas vid utveckling och utformning.

• Utvecklingen av knutpunkter ska stödja 

förutsättningarna för framtida hyr- och 

poolfordonsystem.

Knutpunkter är viktiga platser i trafiksystemet som 
inte sammanfaller med stads- eller stadsdelsnoder 
men vars läge ligger strategiskt till där olika typer 
av infartsstråk och trafikslag möts. Knutpunkterna 
är primärt platser för byten mellan olika trafikslag 
eller för byten inom kollektivtrafikens regionala 
och lokala linjer. Beroende av knutpunktens storlek 
och genomflöde av resenärer kan det också finnas 
underlag för ett visst utbud av service. Genom att 

Stomlinjernas hållplatser är viktiga offentliga miljöer 
och noder längs de urbana stråken. Hållplatsernas 
servicegrad (exempelvis väderskydd, trafikinforma-
tion, cykelparkering) behöver utökas och platserna 
integreras med kringliggande bebyggelse. Vid stads- 
och stadsdelsnoder ska hållplatserna ligga nära 
och ha en god koppling till den kommersiella och 
offentliga servicen. Kollektivtrafiken har också stor 
betydelse för att öka tillgängligheten till rekreations-
möjligheter i Linköping. Hållplatslägen bör om möj-
ligt planeras i nära anslutning till viktiga målpunkter 
för rekreation och fritid.

Stomlinjenätsförslaget uppnår syftet att binda 
samman innerstaden med ytterstadens olika delar. 
Det är i dessa radiella stråk den största efterfrågan 
på resor finns. På sikt, i takt med utvecklingen mot 
en mer flerkärnig ytterstad kan även underlag för 
en ringlinje som knyter ihop bostadsmiljöer med 
större målpunkter, arbetsplatser och viktiga regio-
nala knutpunkter uppstå. Ingen ringlinje föreslås i 
utvecklingsstrategin men de delar av dagens y-ring 
där genomfartstrafik för biltrafik föreslås begränsas 
skulle kunna ingå i en sådan ringlinje. 
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Inriktning för gångtrafik
• Det ska vara lätt, tryggt och bekvämt att gå 

i Linköping. Förutsättningarna för attraktiv 

gångtrafik ska förbättras genom minskade 

barriäreffekter, funktionsblandning och 

förtätning av staden.

• Gångtrafik ska särskilt prioriteras kring 

stads- och stadsdelsnoder, skolor och 

förskolor samt större busshållplatser.

• Gångtrafik ska separeras från cykeltrafik 

längs cykellänkar och huvudcykelstråk. 

• Förutsättningarna för gångtrafik ska 

utvecklas med utgångspunkten att bidra 

till ökad tillgänglighet för alla, oavsett funk-

tionsvariation.

Gångtrafik

En stad med korta avstånd och goda gångmöjlig-
heter är grunden för en attraktiv och långsiktigt 
hållbar stad. Korta avstånd skapas framför allt ge-
nom förtätning och funktionsblandning av staden i 
strategiska lägen. Goda gångmöjligheter betyder att 
det är lätt att ta rakaste vägen mellan två målpunk-
ter och att det finns många alternativa vägval. Täta 
passager över starkt trafikerade gator, vattendrag 
etc. bidrar till att minska barriäreffekterna. 

I ytterstaden är det särskilt viktigt att skapa goda 
gångmöjligheter kring stads- och stadsdelsnoder, 

skolor och förskolor samt knutpunkter och hållplat-
ser för kollektivtrafiken. 

För ökad trygghet och mer attraktiva gångmiljöer 
bör större gångstråk planeras där många människ-
or normalt rör sig under stora delar av dygnet och 
anpassas till en mänsklig skala med en händelserik 
och varierande omgivning. En annan utgångspunkt 
är att utvecklingen av stråk för gångtrafik ska bidra 
till ökad tillgänglighet för alla, oavsett funktionsva-
riation. 

På sträckor med hög andel cykeltrafik eller där höga 
hastigheter är möjliga, framförallt cykellänkar och 

huvudcykelstråk, är det viktigt att gång- och cykel-
trafik separeras från varandra. Även längs skolvä-
gar eller andra ställen där många barn förväntas 
gå kan det finnas anledning att separera gång- och 
cykeltrafik. Vid korsningspunkter där gång- och cy-
keltrafik blandas måste utformningen bidra till att 
gångtrafikanterna kan känna sig trygga och säkra i 
förhållande till cykeltrafiken. Vid låga cykelflöden 
kan gemensamma gång- och cykelbanor nyttjas.
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Cykeltrafik

Inriktning för cykeltrafik
• Linköpings cykelvägnät ska bestå av 

cykellänkar, huvudcykelstråk samt lokala 

cykelstråk 

• Ytterstadens cykelnät utvecklas med fler 

kapacitetsstarka och gena cykellänkar i 

viktiga stråk med hög prioritet för cykel, 

separerade från andra trafikslag.

• Cykelvägnätet ska upplevas gent och 

effektivt samt ha en strukturerande roll vid 

stads- och bebyggelseutveckling.

• Cykellänkars bredd ska anpassas för ökad 

kapacitet och som förberedelse för ökad 

användning av bredare cykelfordon och 

andra typer av fordon för mikromobilitet.

• Attraktiva cykelparkeringar ska anordnas 

vid ytterstadens stora målpunkter, så som 

stads- och stadsdelsnoder, stadsdelspar-

ker, skolor, arbetsplatser samt hållplatser 

och målpunkter för rekreation och fritid.

För att öka cyklingens attraktivitet i Linköping 
behöver cykelvägnätet utformas gent och lättori-
enterat. Längs starka cykelstråk bör cykelvägen ha 
en strukturbildande funktion med bebyggelse som 
vänder sig mot stråket. Utvecklingsstrategin innebär 
att ytterstadens cykelnät utvecklas med fler kapa-

citetsstarka och gena cykelvägar. Utgångspunkten 
för utvecklingen är konceptet för cykellänkar, som 
sedan 2018 byggts på ett par platser i Linköping.

Cykellänkar ska framför allt koppla ihop stads- 
och stadsdelsnoderna med innerstaden och starka 
målpunkter och arbetsplatser. Längs cykellän-
karna ska cykel vara prioriterat trafikslag, och 
separeras från både bil-, kollektiv-, och gångtrafik. 
I korsningar med kollektivtrafikens stomlinjestråk 
prioriteras dock kollektivtrafiken framför cykel. 
I den fortsatta planeringen av cykellänkens stråk 
behöver kapacitet och utformning anpassas så att 
högre hastigheter och större/bredare cykelfordon 
kan klaras med bibehållet trafiksäkerhet för andra 
trafikanter. Utvecklingen kan kräva en omför-
delning av gatusektioners utrymme när bredare 
cykelstråk ska planeras i befintliga gaturum och 
längs befintliga cykelstråk. I takt med utvecklingen 
av cykelfordon som möjliggör längre cykelavstånd 
behöver även cykelkopplingar mellan staden och 
omlandets närliggande orter fortsätta utvecklas. 

Även längs skolvägar på bostadsgator eller andra 
ställen där många barn förväntas cykla, samt på 
gator med kollektivtrafik eller gator med hastig-
hetsgräns över 30 km/h, bör cykeltrafiken där så 
är möjligt gå längs cykelbana separerad från andra 
trafikslag. 

God cykelparkering är en viktig del av cykelvägnä-
tet. Vid ytterstadens målpunkter som stads- och 
stadsdelsnoder, arbetsplatser, skolor, hållplatser, 
stadsdelsparker och rekreationsområden är det 
viktigt att attraktiva cykelparkeringar anordnas. 
God cykelparkering ska också finnas vid stombuss-
hållplatser och knutpunkter, och planeras nära bo-
stadsentréer för tillkommande bostadsbebyggelse.
Väderskydd, möjlighet att låsa fast cykelns ram, 
nära gångavstånd till målpunkten och hög synlig-
het är exempel som gör cykelparkeringen attrak-
tiv. Vid utformning av cykelparkeringsplatser 
måste hänsyn även tas till större cykelfordon som 
t.ex. lådcyklar. 

Cykellänken är ett 

koncept för cykelvägar i 

Linköping som innebär 

snabba stråk med hög 

kapacitet.

Cykellänkar ska framför allt koppla ihop 
stads- och stadsdelsnoderna med innerstaden 
och starka målpunkter och arbetsplatser.
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förändringar längs vissa befintliga delar av Y-ring 
vara nödvändig efter hand som funktionen flyttas 
utåt. Planförslaget innebär en begränsning av ge-
nomfartstrafik på Universitetsvägen/Olaus Magnus 
väg, Söderleden mellan Vistvägen och Ödegårdsga-
tan samt Industrigatan mellan Vallarondellen och 
Grenadjärgatan. 

Nya förbindelser kan bli aktuella för att stötta fram-
tida stadsutveckling. Torvingleden mellan Mörtlö-
sarondellen och väg 35 öster om flygplatsen kan bli 
aktuell vid framtida utveckling av området kring 
Råbergaleden och Stångebro. Emmalundsförbindel-
sen mellan Brokindsleden och väg 35 kan bli aktuell i 
samband med utveckling av Johannelunds stadsdel-
snod och Braskens bro. Mellan Nya Ledbergsvägen 
och Ullevi trafikplats kan en framtida trafikled bli 
aktuell för att avlasta E4:an om genomfartstrafiken 
begränsas längs del av Industrigatan och området 
väster om Skäggetorp bebyggs.

I samband med att framtida förbindelser byggs kan 
en utvidgning av Y-ring ske till dessa. Utvecklingen 
av nya huvudstråk bör göras på ett långsiktigt stra-
tegiskt sätt som gynnar stadsutveckling och så långt 
som möjligt håller nere barriäreffekter och fragmen-
tering av jordbrukslandskapet.

Behovet av övriga möjliga nya huvudgator/för-
bindelser som pekas ut i Översiktsplan för staden 
Linköping bedöms i dagsläget som litet.

färdmedelsfördelning är särskilt viktigt att nå med 
en växande befolkning och ett därmed ökat antal 
resor. Ökad andel hållbart resande kommer gynna 
staden och dess invånare i form av en bättre miljö, 
minskat behov av trafikytor och ett attraktivare 
stadsrum, men också ge bättre förutsättningar för 
de kvarvarande, nödvändiga bilresorna i form av 
mindre trängsel i bilvägnätet.

I biltrafikens huvudstråk ska den fysiska utform-
ningen bidra till att hålla angivna hastigheter 
och skapa trafiksäkra miljöer för alla trafikanter 
samtidigt som biltrafikens framkomlighet beaktas. 
Utformningen av huvudstråken ska även syfta till 
att minska biltrafikens negativa effekter så som 
barriäreffekter och buller. Hastighetsbegränsningen 
på 40 km/h som introducerades i Översiktsplanen 
för staden Linköping (2010), föreslås även gälla 
innanför den utvidgade y-ring vilket innebär att fler 
gator än tidigare omfattas. Bostadsgator utformas 
och anpassas till låg hastighet, från cykelfart till 30 
km/tim beroende på typ av bostadsgata.

Förändringar i huvudstråk för biltrafik: 
För att möjliggöra bostadsbyggnation och fortsatt 
utveckling av staden, och samtidigt säkerställa god 
tillgänglighet i vägnätet behöver Y-ring på sikt flyttas 
utåt i takt med att ytterstaden utvecklas och inner-
staden växer. För att säkerställa en god stadsmiljö 
och tillgänglighet inom staden i stort kan också 

Biltrafik

Inriktning för biltrafik
• För att säkerställa Y-rings långsiktiga funk-

tion och möjliggöra bostadsbyggnation 

och fortsatt utveckling av staden behöver 

y-ring på sikt flyttas utåt. En begränsning av 

genomfartstrafik på vissa delar av nuvarande 

y-ring bedöms vara nödvändig efterhand 

som y-ringsfunktionen flyttas utåt

• Mellan Nya Ledbergsvägen och Ullevi 

trafikplats, mellan Mörtlösarondellen och 

väg 35 öster om flygplatsen, samt mellan 

Brokindsleden och väg 35 reserveras plats 

för eventuella framtida trafikförbindelser.

• Hastighetsbegränsningen innanför den 

utvidgade y-ringen ska justeras till 40 km/h. 

Bostadsgator utformas och anpassas till låg 

hastighet från cykelfart till 30 km/tim bero-

ende på typ av bostadsgata.

Huvudstråken för biltrafik är fortsatt viktiga för-
bindelser för de som reser till och från Linköping 
men också för resor som inte lätt kan överflyttas till 
cykel, kollektivtrafik samt godstransporter. Plan-
förslaget innebär en förändring av huvudstråk för 
biltrafik, den så kallade Y-ring (Yttre ring). Syftet 
är att nå målet om en förändrad och mer hållbar 
färdmedelsfördelning samtidigt som en fortsatt 
god tillgänglighet ska finnas för de resor som också 
fortsatt behöver ske med bil. Målet om en förändrad 
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Inriktning för regionala förbin-
delser och omlandets kopplingar
• Regionala förbindelser ska säkerställa god 

tillgänglighet till hela ytterstaden för regional 
bil- och kollektivtrafik.

• Behov och möjliga lägen för pendlarparke-
ringar bör utredas i anslutning till regionala 
förbindelser och huvudstråk för kollektiv-
trafik.

• Omlandets tillgänglighet och angöring till 
stads- eller stadsdelsnoder och utpekade 
knutpunkter behöver beaktas i den fort-
satta planeringen.

• Till omlandets tätorter bör goda och trygga 
förbindelser för såväl bil-, cykel- som kol-
lektivtrafik tillvaratas och vidareutvecklas.

Linköping utgör kärnan i det lokala arbetsmark-
nadsområdet kring Linköping och god tillgänglighet 
regionalt är av stor vikt för fortsatt attraktivitet. 

Regionala förbindelser och mer lokala kopplingar till 
omlandet är utpekade i planförslaget. Den regionala 
kollektivtrafiken samt goda omstigningsmöjligheter 
till lokal kollektivtrafik är viktiga för att bibehålla och 
utveckla den regionala tillgängligheten. Anslutningar 
till det föreslagna huvudstråket för biltrafik (Y-ring) 
syftar till att säkerställa god tillgänglighet till ytter-
staden för regional bil- och busstrafik.  

I framtiden bör behov och möjliga lägen för pend-
larparkeringar utredas i anslutning till de regionala 
förbindelserna och huvudstråk för kollektivtrafiken, 
i de fall att utpekade knutpunkter inte kan tillgo-
dose detta.

Södra stambanan och Tjust-/Stångådalsbanan är 
viktiga stråk för pendeltågstrafik som bidrar till att 
stärka regionen. Linköping är en viktig tillväxtmo-
tor i Östergötland och den regionala tillgänglighe-
ten till stadens arbetsplatstäta målpunkter behöver 
bibehållas och utvecklas genom att också utveckla 
stadens stomlinjer och knutpunkter. Planförslaget 
innebär inga nya ställningstaganden för den regio-
nala pendeltågstrafiken jämfört med tidigare planer 
(framförallt Gemensam översiktsplan för Linköping 
och Norrköping, samt Översiktsplan för staden 
Linköping). I Översiktsplan för staden Linköping 
pekas alternativa sträckningar för Stångådals-/
Tjustbanan ut öster om flygplatsen. (Se kartan un-
der rubrik ”Översiktsplan för staden Linköping”.) 
Inriktningen för detta kvarstår. Frågan om ny 

Regionala kommunikationer

sträckning behöver behandlas i det fortsatta arbetet 
med järnvägsfrågor kopplat till Ostlänken.

Kopplingarna med stadens omland utgörs av mer 
lokalt viktiga stråk för boende i boende i yttersta-
dens omland eller kringliggande orter. Tillgäng-
lighet och angöringsmöjligheter från omlandets 
kopplingar till närmaste stads- eller stadsdelsnod 
och knutpunkt behöver beaktas i den fortsatta pla-
neringen för att stärka möjligheterna för kopplade 
resor, med omstigning till annat färdmedel. Här 
finns också en viktig potential att utöver bilför-
bindelse också tillvarata och vidareutveckla goda 
kollektivtrafik- och cykelkopplingar till tätorterna 
i omlandet. Mot Malmslätt och Ekängen som är de 
mest närliggande tätorterna finns föreslagna cykel-
länkar. I takt med utvecklingen av cykelfordon som 
möjliggör längre cykelavstånd behöver även befintliga 
och nya cykelkopplingar mellan staden och omlandets 
övriga närliggande orter fortsätta utvecklas

Kopplingarna med stadens omland utgörs av 
mer lokalt viktiga stråk för boende i boende i 
ytterstadens omland eller kringliggande orter. 
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Inriktning för utredningsområden
• Utpekade områden behöver utredas vidare 

utifrån möjligheten att förbättra sambanden 

och sammanläkningen av staden, tillvarata 

potentialen för bebyggelseutveckling samt 

beakta platsens roll i det framtida trafiksys-

temet.

Strukturomvandlingar i trafiksystemet

I vissa delar av trafiksystemet kan strukturella om-
vandlingar behövas för att bättre stödja utvecklingen 
mot en hållbar färdmedelsfördelning och möjlig-
göra en bättre sammanläkning av stadsväven. I den 
fortsatta planeringen behöver dessa lägen avgränsas 
och utredas vidare utifrån möjligheten att förbättra 
kopplingarna inom staden, tillvarata potentialen för 
bebyggelseutveckling och skapa en mer ändamålsen-
lig stadsstruktur.  Områdenas avgränsningar i kartan 
är schematiska.

Norra Djurgården: Utredningsområdet utgår från 
Översiktsplan för stadens inriktning om en ombygg-
nation där Lambohovsleden möter Haningeleden. 
En översyn av ett större område inklusive en alterna-
tiv dragning av Kunskapslänken kan ge möjlighet för 
mer effektiv kollektivtrafik och sammanlänkning av 
bebyggelsen i Vallastaden och Djurgården med in-
nerstaden, samtidigt som ledens roll i trafiksystemet 
omhändertas. 

Norra Vistvägen/Brokindsleden: En omvand-
ling av trafikplatsen skulle kunna minska barriäref-
fekter, understödja utvecklingen av kollektivtrafi-
kens stomlinjer såväl som cykellänkar, samtidigt 
som mötet med innerstaden förbättras.

Södra Vistvägen/Haningeleden: Vid en utflytt-
ning av Y-ringsfunktionen kan korsningen behöva 
ses över för att understödja ett bättre flöde, samtidigt 
som möjligheten för kompletterande bebyggelse på 
impediment och lågt nyttjade ytor bättre kan tas 
tillvara.

Malmslättsvägen/Universitetsvägen/Rydsvä-
gen: Vid en flytt av Y-ringsfunktionen kan områ-
dets storskaliga struktur med flera parallella vägar 
behöva ses över för att minska barriäreffekter och 
möjliggöra sammanlänkande stadsutveckling.

Bergsvägen/Tornbyvägen: En översyn av hur 
den storskaliga trafikstrukturen kan anpassas för 
att beakta platsens framtida roll i trafiksystemet och 
stadsutvecklingen behöver göras i samband med att 
utveckling kring Bergsvägen påbörjas.

Braskens Bro: Platsen kan få en förändrad roll i 
och med de förändringar som föreslås i trafiksyste-
met. Dagens storskaliga struktur med starka barriä-
rer behöver då anpassas för att stödja nya kopplingar 
och potentialen för bebyggelseutveckling.
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Inriktning för omgestaltning av 
urbana stråk
Se också inriktningar under Bebyggelse
• Utpekade urbana stråk omgestaltas till 

antingen stadsboulevarder för bil- och kol-
lektivtrafik, eller stadsgator med antingen 
kollektivtrafik eller biltrafik.

• Störnings- och hälsoaspekter liksom 
tillgänglighet och en långsiktig förbättring 
av stadsmiljön behöver beaktas i samband 
med utveckling av urbana stråk.

• Efterhand som omvandlingen av stadens 
trafikleder genomförs behöver behov och 
lämpligt läge för de enskilda sekundära 
lederna för farligt gods utredas närmare.

Huvudinriktningen för omgestaltning av de urbana 
stråken är att dagens större infartsleder (Brokinds-
leden, Malmslättsvägen, Bergsvägen och Norrkö-
pingsvägen) omgestaltas till stadsboulevarder som 
inrymmer både kollektivtrafik och biltrafik, medan 
de något mindre trafiklederna föreslås omvandlas till 
stadsgator med ett smalare gaturum och två körfält 
för antingen biltrafik eller kollektivtrafik.
Tidpunkten för när en omgestaltning kan vara 
aktuell skiljer sig mycket åt mellan de olika stråken, i 
vissa fall kan förändringen behövas mer i närtid men 
fler fall föreslås förändringen ske först på lite längre 
sikt, se även under kapitel 6, Genomförandebeskriv-
ning.

I samband med omvandling och utveckling av ur-
bana stråk finns ett flertal aspekter som behöver tas 
hänsyn till och utredas, exempelvis störnings- och 
hälsoaspekter. Det är viktigt att beakta en långsiktig 
förbättring av stadsmiljön, tillgänglighet och en håll-
bar utveckling. Här behöver också, när omvandling 
ska ske, behovet av de enskilda lederna för farligt 
gods utredas närmare.
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  i ytterstaden
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riksintresseområdena för naturvård har också skett, 
som riksintresset för Eklandskapet Linköping – Åt-
vidaberg 2014. Naturvårdsverket har också under 2016 
fattat beslut om delvis nytt innehåll och avgränsning av 
riksintresse för friluftslivet, Kinda kanal samt Göta ka-
nal som numera benämns Stångåns vattensystem och 
Göta kanals vattensystem. Dessutom har riksintresse 
för dricksvattenförsörjning tillkommit. Under 2020 
fick också flera myndigheter i uppdrag av regeringen 
att se över sina riksintressen, i syfte att minska riksin-
tressena både vad gäller antal och sammantagen area. 

I Aktualitetsförklaring av kommunens översikts-
planer (2020) anser Linköpings kommun att de 
ställningstaganden som gjordes 2010 fortfarande är 
aktuella. Länsstyrelsen anser att nya rekommenda-
tioner behövs med tanke på att riksintressena har 
uppdaterats. Linköpings kommun kommer att ta 
ställning till det fortsatta arbetet med riksintressen 
efter att en översyn av nuvarande riksintresseområ-
den har genomförts och ökad klarhet i frågan nåtts.

Inom planområdet för ytterstaden finns ett flertal 
utpekade riksintresseanspråk. Nedan beskrivs hur 
Linköpings kommun förhåller sig till berörda riksin-
tressen i samband med inriktningarna för ytterstadens 
utveckling. Riksintressen som ligger inom Linköpings 
kommun, men inte berör planområdet redovisas inte 
här. 

Särskilda områden eller anläggningar som be-
döms ha så höga värden att de är av vikt för hela 
landet kallas riksintressen. Dessa regleras enligt 
3 och 4 kap miljöbalken. Översiktsplanen ska 
redovisa hur kommunen har tagit hänsyn till riks-
intressena så att dessa inte påtagligt skadas, vil-
ket innebär att skydda riksintressen från åtgärder 
som antingen har bestående negativ inverkan 
eller tillfälligt har mycket stor negativ påverkan 
på riksintresset. Att ett område är redovisat som 
riksintresse innebär inte ett ovillkorligt skydd utan 
det är först i en juridiskt bindande plan eller i en 
tillståndsprövning som frågan om dess använd-
ning slutligen avgörs.

Kommunen har redovisat sin syn på riksintressena 
i bilagan Riksintressen i Linköpings kommun, som 
hör till den 2010 antagna översiktsplanen Gemen-
sam översiktsplan för Linköping och Norrköping.

Sedan kommunens beslut 2010 har några förändringar 
skett avseende statens anspråk på riksintressen, ex-
empelvis har Trafikverket beslutat om val av korridor 
för Ostlänken (mellan Linköping och Norrköping, 
sträckan genom Linköping pågår) samt redovisat 
ändringar beträffande avgränsning av riksintresset 
Saabs flygfält (riksintresse för luftfart). Försvarsmak-
ten har redovisat nya beskrivningar och avgränsningar 
av Totalförsvarets riksintressen. Vissa förändringar av 

Naturvården
Enligt miljöbalkens 3 kap 6§ ska områden som är av 
riksintresse för naturvården skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada naturmiljön.

Eklandskapet Linköping - Åtvidaberg 
Riksintresset är knutet till de värdekärnor som finns i 
Linköpings södra delar, kring Stångån och i områdena 
mot Åtvidaberg och Ekenäs. Dessa bildar den största 
samlade arealen med ek i Sverige. Inom eklandska-
pet finns ett mycket rikt och delvis unikt växt- och 
djurliv. Totalt har påträffats flera hundra rödlistade 
arter, varav drygt 350 arter bara i Tinnerö eklandskap. 
Huvuddelen är knuten till ek och då speciellt de grova, 
ihåliga ekarna. Bland arterna kan nämnas läderbagge, 
gammelekslav, rosa eklav, ekoxe och dårgräsfjäril. Ek-
landskapet med sitt artrika och i många stycken unika 
växt- och djurliv utgör följaktligen en utomordentligt 
värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Kommunen bedömer att förutsättningarna för att bi-
behålla och stärka riksintresset vid genomförandet av 
utvecklingsplanen är goda. Eklandskapet är en viktig 
del av ytterstadens karaktär och planförslaget lyfter 
behovet av att vidareutveckla och stärka naturvärdena 
inom planområdets naturområden samt längs gröna 
stråk och spridningslänkar inom den sammanhäng-
ande bebyggelsen, vilket bedöms bidra till att stärka 
riksintresset. 

Kartor över riksintressen 

redovisas tillsammans 

med planförslagets övri-

ga kartor på webben, se 

planhandlingen baksida 

för mer information.
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Föreslagen bebyggelseutveckling längs vissa urbana 
stråk (Brokindsleden, Vistvägen, Haningeleden, 
Söderleden, Kunskapslänken, Hertig Johans allé) och 
stadsnoder (Ekholmen, Djurgården) samt inom stads-
delen Djurgården berör riksintressets värdekärnor. 
Värdekärnorna ska så långt som möjligt undantas 
från ny bebyggelse och infrastruktur, skäl för avsteg 
kan dock finnas inom stadsnodernas avgränsning. Det 
blir således en bedömning i varje enskilt fall där en 
avvägning fortsatt behöver göras mellan de utpekade 
naturvärdena, möjligheten för bostadsförsörjning 
samt att stärka respektive nods utbud och underlag. 
Vidare utredning kommer att krävas i efterföljande 
planerings- och lovskeden. Planförslaget kan således 
lokalt innebära negativ påverkan på naturvärdena 
men bedöms inte påtagligt skada riksintresset.

En ny cykelkoppling genom Tinnerö eklandskap 
föreslås i utvecklingsplanen för att skapa förutsätt-
ningar för bättre förbindelser mellan de bostads- och 
arbetsplatsintensiva delarna av ytterstaden. På sikt 
kan det bli aktuellt att justera Lambohovsleden och 
Kunskapslänkens sträckning i anslutning till den ut-
vidgade innerstaden för att ta tillvara den stora poten-
tialen för bebyggelseutveckling, förbättra sambanden 
mellan ytterstad och innerstad samt beakta platsens 
funktion i trafiksystemet. Vid ett genomförande av 
projekten krävs att naturvärden och ekologiska sam-
band i området studeras närmare. 

Västra Roxen
Riksintresseområdet omfattar översvämningsmar-
kerna kring Svartåmynningen, nedre delarna av 
Motala ström, Svartån och Stångån som är mycket 
värdefulla för fågellivet och även som lekområden 
för flera fiskarter. Med undantag för norra delen av 
Stångån ligger riksintresset utanför planområdet, 
men hela riksintresset kan påverkas av sådant som 
berör och påverkar Stångån och Stångåns mynning 
i Roxen.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Området ska skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Vid omvandling och stads-
utveckling kring Stångån behöver naturvärdenas 
bevarande tas i beaktande, samt åtgärder vidtas så 
att inte vattenkvaliteten påverkas negativt, för att 
inte påverka lekområden för fiskar eller ge negativ 
påverkan på fågellivet inom riksintresseområdet. 
I utvecklingsplanen föreslås en stadsomvandling 
av Östra Tornby som ligger väster om Stångån. 
Omvandling av Östra Tornbys verksamhetsområde 
bedöms kunna leda till potential för förbättrad vat-
tenkvalitet jämfört med dagens situation. Fortsatta 
avvägningar behöver dock göras mellan riksintres-
sets utpekade värden, möjligheten för bostadsför-
sörjning samt att stärka respektive stadsdels utbud 
och underlag. Vidare utredning kommer att krävas i 
kommande planerings- och lovskeden.

Natura 2000-områden
Natura 2000-områden utgör naturområden av 
särskilt stort värde sett i ett europeiskt perspektiv. 
Även Natura 2000-objekten betraktas enligt miljö-
balken sedan år 2001 som områden av riksintresse 
för naturvården (MB 4 kap) Inom Linköpings ytter-
stad finns följande Natura 2000-områden
• Tinnerö eklandskap
• Ullstämmaskogen
• Vidingsjöskogen
Strax utanför planområdet finns också Natura 
2000-områdena Kärna mosse och Västra Roxen. 
Bevarandeplaner för Natura 2000-områden 
fastställs av länsstyrelsen. För de aktuella Natura 
2000-områdena är bevarandeplanerna integrerade 
i skötselplanerna för områdena som också är kom-
munala naturreservat.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Bevarandeplaner för Natura 2000-områden finns 
hos Länsstyrelsen Östergötland. Inom Natura 
2000-områdena är det förbjudet att utan tillstånd 
bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett be-
tydande sätt kan påverka miljön inom eller utanför 
området eller skada områdenas bevarandestatus. 
För lov och förhandsbesked gäller förordnande 
enligt 12 kap 4§ plan- och bygglagen. Bevarande-
planerna ger ledning för dessa bedömningar. Även 
åtgärder utanför markerade områden kan innebära 

576



77 RI
KS

IN
TR

ES
SE

N 
OC

H 
AN

DR
A 

VÄ
RD

EN
 I 

YT
TE

RS
TA

DE
N

skada vilket ska beaktas vid tillståndsprövning.
Föreslagen bebyggelseutveckling i stadsdelen Djur-
gården samt den föreslagna cykelkopplingen genom 
Tinnerö eklandskap berör Natura 2000-området 
Tinnerö. Inriktningarna för gröna platser och stråk 
beskriver förhållandet mellan den byggda miljön 
och ytterstadens närparker, närnatur och gröna 
mellanrum och ger förutsättningar för att tillvarata 
och skydda de höga naturvärdena. Vidare utredning 
kommer att krävas i efterföljande planerings- och 
lovskeden för Djurgården. Vid ett genomförande av 
cykelkopplingen krävs att naturvärden och ekolo-
giska samband i området studeras närmare. Kom-
munen bedömer att planförslagets inriktningar inte 
riskerar att skada Tinnerö eklandskap, om frågan 
utreds noggrant i nästkommande skeden.

Inom Natura 2000-områdena är det förbjudet att utan tillstånd bedriva 
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
inom eller utanför området eller skada områdenas bevarandestatus.  
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Kulturmiljövården 
Enligt miljöbalkens 3 kap 6§ ska områden som är 
av riksintresse för kulturmiljövården skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Kommunens allmänna målsättning är att kulturhis-
toriska värden ska vårdas och bevaras. Riksintres-
set får dock inte innebära generellt förbud mot nya 
byggnader eller förbud mot varsamma förändringar. 
Kulturmiljöerna vårdas bäst genom att de får brukas 
och leva. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsens 
bedömning av riksintresseområdena delas med någ-
ra undantag, av kommunen. Statens avgränsningar 
av riksintressen redovisas i den digitala kartan. 
Kommunen anser att de föreslagna avgränsningarna 
i några fall är alltför omfattande och att de bör ses 
över i samband med att detaljplaneläggning eller 
andra åtgärder aktualiseras. Vissa preciseringar har 
gjorts i överenskommelse mellan Länsstyrelsen och 
kommunen, beträffande riksintresset Linköpings 
stadskärna samt för Kinda kanal, sträckan Kaller-
stadsbron-Tannefors Kvarnby. Dessa ligger dock i 
innerstaden, utanför planområdet. 

Utvecklingsplanens utgår delvis från ledord, däri-
bland tillvarata. Principen att koncentrera tillkom-
mande bebyggelsetäthet kring noder och stråk 
gör att mycket av ytterstadens och planområdets 
befintliga kvaliteter kan tillvaratas och utvecklas. I 
detta ligger också att de kulturhistoriska värdena 
ska brukas och ses som en tillgång. I många fall 

ges förutsättningar för att stärka riksintresset för 
kulturmiljövården. Även andra kulturvärden (såsom 
särskilt värdefulla bebyggelseområden) ges förut-
sättningar att stärkas.

Kinda kanal
Riksintresset utgörs av Kinda kanal och kanalmiljön 
genom Linköpings kommun med omgivande land-
skap och bebyggelse, sluss- och brovaktarboställen 
samt slusstrappor vid Tannefors och Hovetorp.

Hänsyn och bedömning av påverkan
För att bibehålla kanalområdets värde från kul-
turhistorisk synpunkt ska byggnader och tekniska 
anläggningar från den tid då kanalen anlades eller 
hade betydelse för varutransporter och som hört 
samman med kanalverksamheten bevaras och un-
derhållas. Säkerställande ska ske genom byggnads-
minnesförklaring eller planläggning. Flera områden 
har inventerats och pekas i kommunens interna da-
tabas ut som särskilt värdefulla inför fortsatt arbete.

Avvägningar mellan Kinda kanal/riksintresse för 
kulturmiljövården och Ostlänken/riksintresse för 
kommunikationer kommer att göras i det fortsatta 
arbetet med bl.a. järnvägsplan och detaljplaner. 
Kommunens bedömning är att utbyggnaden av 
Götalandsbanan/Ostlänken inte får hindras av mot-
stående riksintressen. 

Tinnerö odlingslandskap
Ett av landets främsta exempel på ett fossilt od-
lingslandskap från järnåldern med synnerligen väl 
bevarade lämningar från äldre järnålderns odlings-
landskap. Vidsträckta hagmarker med omfattande 
stensträngssystem med fossila åkrar, husterrasser, 
gravfält, ensamliggande stensättningar och ett stort 
antal boplatser från denna tid. Området är relativt 
opåverkat av aktiviteter från senare tid då det mest 
tjänat som betesmark och under 1900-talet som 
militärt övningsområde.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Utvecklingsstrategin beskriver en utbyggnad av 
hela den nya stadsdelen Djurgården som till viss 
del berör riksintresseområdet för Tinnerö odlings-
landskap. Området finns med i översiktlig planering 
sedan tidigt 2000-tal och utvecklingsplanen ändrar 
inte dessa inriktningar. Kommunens syn på hänsyn 
till riksintresset för kulturmiljövård finns redovisat i 
översiktsplanen för övningsområdet (2003). 

En ny cykelkoppling genom Tinnerö eklandskap 
föreslås i utvecklingsplanen för att skapa förutsätt-
ningar för bättre förbindelser mellan de bostads- 
och arbetsplatsintensiva delarna av ytterstaden. På 
sikt kan det också bli aktuellt att justera Lambo-
hovsleden och Kunskapslänkens sträckning i anslut-
ning till den utvidgade innerstaden för att ta till-
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Vårdsberg kyrka i bakgrunden. Foto: Alexandru Babos
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vara den stora potentialen för bebyggelseutveckling, 
förbättra sambanden mellan ytterstad och innerstad 
samt beakta platsens funktion i trafiksystemet. 

Vidare utredningar av hänsyn till kulturmiljön 
kommer att krävas i efterföljande planerings- och 
lovskeden för utbyggnad av Djurgården samt 
genomförande av infrastrukturprojekten. Fornläm-
ningarna inom området är skyddade enligt Kultur-
minneslagen. Området är också naturreservat och 
Natura 2000-område. I det pågående arbetet med 
detaljplan för Djurgårdens första etapper har bland 
annat anpassningar gjorts för att säkerställa att 
fornlämningarna inom planområdet kan bevaras. 

Tift
Fornlämningsmiljö med ett av Sveriges största grav-
fält med en varierad gravsammansättning, mer än 
600 synliga anläggningar från både äldre och yngre 
järnålder och successivt utbyggt från centrala delen. 
Gravarna utgörs främst av runda stensättningar 
med olika utseende men även fyrsidiga förekommer. 
Vidare troliga kammargravar, domarringar, treud-
dar samt ett antal högar.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Fornlämningarna är skyd-
dade enligt Kulturminneslagen. 

Utvecklingsplanen föreslår inga åtgärder som 
bedöms påverka riksintresset negativt. Utvecklingen 
av gröna samband mellan Skäggetorp, Rydskogen 
och stadens omland, där Tift ingår, bedöms bidra 
till att synliggöra och stärka riksintresset.

Slaka - Lambohov
Riksintresset utgörs av 1700-talsherrgård, byggd ef-
ter ritningar av Jean Eric Rehn, med värdefullt och 
enhetligt utformat byggnadsbestånd och engelsk 
park. Slaka 1700-tals kyrka med medeltida torn. 
Kyrkby med prästgård från 1856 och tre generatio-
ner av skolhus. Gammal häradstingsplats och en 
stor domarring samt järnåldersgravfält. Delar av 
riksintresset ligger utanför planområdet.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Området ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön. Fornlämningarna 
och kyrkan är skyddade enligt Kulturminneslagen. 
Lambohovs herrgård utgör byggnadsminne. Husens 
yttre får inte förändras. Vissa byggnader har ett 
inre skydd. Parken och delar av området omfattas 
av skyddsbestämmelserna. Ytterligare skyddsbe-
stämmelser behövs inte för Lambohovs herrgård 
med parkanläggning. Utvecklingsplanen föreslår 
att Lambohovs herrgård på sikt tillvaratas och ut-
vecklas som besöksmål, vilket bedöms bidra till att 
stärka riksintresset.

Vårdsberg - Landeryd
Centralbygd med förhistorisk bosättnings- och 
brukningskontinuitet med en av landskapets tätare 
fornlämningsmiljöer från järnåldern.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Planområdet för ytterstaden gränsar till riksintres-
set för Vårdsberg- Landeryd. Området ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. 
Lagen om kulturminnen m.m. ger ett långtgående 
skydd för såväl fornminnena som kyrkobyggna-
derna. 

Utvecklingsplanen föreslår inga åtgärder som 
bedöms påverka riksintresset negativt. Utvecklingen 
av gröna stråk mellan Stångån och kringliggande 
naturområdena, samt strategin att begränsa stadens 
utbredning och förtydliga övergången mellan stads-
bygd och landsbygd, bedöms bidra till att stärka 
riksintresset.
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Friluftslivet 
Enligt miljöbalkens 3 kap 6§ ska områden som är av 
riksintresse för friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

Stångåns vattensystem 
Stångåns vattensystem med Kinda kanal som flyter 
fram genom ett omväxlande och attraktivt landskap 
är en betydelsefull vattenled för bl.a. det båtburna 
friluftslivet. För att tillgodose riksintresset för fri-
luftsliv ska möjligheterna att röra sig på vattnet samt 
utmed stränderna, t.ex. genom strandpromenader, 
bibehållas och utvecklas inom planområdet, samt 
tillgodoses i samband med utbyggnad av staden. 
Strandskyddsbestämmelserna utgör tillräckligt skydd 
för friluftsintresset. 

Hänsyn och bedömning av påverkan
Utvecklingsplanen föreslår att stråket samt platser 
längs med Stångån Kinda kanal ska utvecklas, och 
föreslår också att på sikt knyta samman stråket med 
kringliggande naturområden. Sammantaget bedöms 
utvecklingsplanens förslag stärka riksintresset. Kom-
mande detalj- och översiktsplanering ska beakta att 
möjligheterna att röra sig på och längs vattnet inte 
försämras.

581



82RI
KS

IN
TR

ES
SE

N 
OC

H 
AN

DR
A 

VÄ
RD

EN
 I 

YT
TE

RS
TA

DE
N

Hänsyn och bedömning av påverkan
Inga åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjan-

det av riksintresseområdet bör tillåtas. Även verk-

samheter utanför själva området av riksintresse 

kan innebära påtaglig skada på riksintresseansprå-

ket genom att föroreningar i vattnet når intags-

punkterna vid anläggningarna i sådan omfattning 

att beredningen av dricksvatten vid vattenverket 

påtagligt försvåras. Det är således av stor vikt att 

vattenkvaliteten inom respektive vattentäkt beak-

tas i kommande planering, förhandsbesked och 

lovgivning.

Havs- och vattenmyndigheten har inte preci-

serat något område för omgivningspåverkan, 

utan bedömning av verksamheters påverkan på 

riksintresseanspråket behöver göras från fall till 

fall. Linköpings kommun ställer sig bakom denna 

bedömning.

Värdefulla ämnen och mineral 
Enligt miljöbalkens 3 kap 7§ ska områden som inne-
håller fyndigheter av ämnen eller material som är av 
riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra utvinningen av dessa.

Lerförekomster i Kallerstad-Mörtlösa
Inom Linköpings kommun finns ett område som 
innehållit fyndigheter av värdefulla ämnen och mi-
neraler och som av staten hävdats som riksintresse. 
Fyndigheten bestod av lera som användes som 
råvara vid lättklinkertillverkning. Den var belägen 
söder om väg E4 i Kallerstad-Mörtlösa. 

Hänsyn och bedömning av påverkan
Länsstyrelsen har framfört att lerfyndigheten vid 
E4:an och Mörtlösa nu är utvunnen och därför inte 

länge är av betydelse för planeringen.

Anläggningar för vattenförsörjning
Linköpings dricksvattenanläggningar
Linköpings dricksvattenanläggningar med tillhö-
rande infrastruktur samt Ljungsjön/Motala ström 
samt Stångån är av Havs- och vattenmyndigheten 
utpekade områden som bedöms vara av riksin-
tresse för vattenförsörjning. Det innebär att dessa 
områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada dess värden eller försvåra möjlighe-
terna att använda områdena för avsett ändamål. I 
riksintresset ingår både Berggårdens och Råberga 
vattenverk med tillhörande infrastruktur, samt 
intagspunkt och närområde vid Ljungsjön/Motala 
ström. Då de båda vattenverken är sammankopp-
lade och kan fungera som reserv för varandra, ska 
de betraktas som ett riksintresse. 

I riksintresset ingår också ett område för möjlig 
framtida expansion av Berggårdens vattenverk. 
Linköpings kommun har i avsaknad av digitala 
underlag från Länsstyrelsen tagit fram ett eget 
schematiskt kartunderlag för Råberga vattenverk 
med råvattenintag, Berggårdens vattenverk med 
anläggningar samt intagspunkt, infrastruktur och 
vattenområde i Ljungsjön/ Motala ström (utanför 
planområdet). Av säkerhetsskäl redovisas inte hela 
riksintressets exakta utbredning i karta.
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Anläggningar för kommunikationer 
Enligt 3 kapitlet 8§ miljöbalken ska områden som är 
av riksintresse för kommunikationer skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.

Väg 
Inom eller i direkt anslutning till planområdet 
anges vägarna 34, 35 samt E4 vara av riksintresse. 
E4 ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-
T, riksväg 34 och 35 utgör förbindelser mellan 
regionala centra vilket innebär att vägarna är av 
särskild regional betydelse. 

Befintliga och planerade vägar av riksintresse ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Detta innebär att vägarnas funktioner ska skyddas 
avseende möjligheterna att erhålla
• god transportkvalitet och god nåbarhet till 

andra regioner
• god tillgänglighet för samtliga trafikanter, vil-

ket bl.a. innefattar att undvika lokaliseringar 
som innebär att vägen ger ökade barriäref-
fekter

• god trafiksäkerhet
• god miljö, både ur hälsosynpunkt, skydd av 

stads- och landskapsbild samt strävan efter 
estetisk utformning

• ett jämställt transportsystem

Hänsyn och bedömning av påverkan
Ny bebyggelse och nya verksamheter bör inte 
lokaliseras i anslutning till transportlederna på ett 
sätt som kan äventyra deras funktion. I utvecklings-
planen föreslås på sikt en förflyttning av yttre ring 
till delar av väg 34 och väg 35. Planförslaget innebär 
dock att tillgänglighetsbehovet längs dessa vägar för-
tydligas och åtgärderna bedöms bidra till att andelen 
bilresor i Linköping kommer minska enligt målet om 
en förändrad färdmedelsfördelning, varför riksin-
tressena inte bedöms påverkas negativt. 

Järnväg
Järnvägarna Södra stambanan samt Tjust-/Stångå-
dalsbanan inklusive terminalanläggningar och ban-

gårdar, samt planerade och framtida korridorer för 
Ostlänken och Götalandsbanan utgör riksintressen. 
Riksintresseanspråket omfattar också de störnings- 
och riskzoner som omger de kommunikationsan-
läggningar som är av riksintresse.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Järnvägarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dem. 
Utvecklingsplanens strategier och inriktningar och 
kommunens arbete måste bidra till utbyggnaden av 
hållbar infrastruktur i Sverige. Kommunens bedöm-
ning är att utbyggnaden av Ostlänken/Götalandsba-
nan inte får hindras av motstående riksintressen. 
När sträckningen för Götalandsbanan har klarlagts 
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Totalförsvaret 
Enligt 3 kap 9§ miljöbalken ska områden som är av 
riksintresse för totalförsvaret skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnytt-
jandet av anläggningarna. Riksintresset för totalför-
svarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. De senare har ofta 
koppling till spanings-, kommunikations- och under-
rättelsesystem. 

Inom planområdet finns Malmens flottiljflygplats. På 
Tinnerö finns också ett s.k. Övrigt påverkansområde. 
Dessutom är FOI:s anläggning i Västra Valla utpekat 
som ett område av betydelse. 

Malmens flottiljflygplats
Väster om Linköping finns Malmens flottiljflygplats 
redovisat som riksintresse för totalförsvaret. För att 
säkerställa att funktionen för totalförsvarets anlägg-
ning vid Malmen inte skadas ska utöver riksintres-
seområdet även omgivande påverkansområden, dvs. 
hinderfrihets- och flygbullerområden skyddas. Delar 
av riksintresseområdet (mark som direkt används för 
flygverksamheten) ligger inom det geografiska om-
rådet för Linköpings ytterstad. Delar av planområdet 
är också beläget inom Försvarsmaktens anspråk på 
påverkansområde kring Malmens flottiljflygplats. 
Kommunen delar statens synsätt gällande avgräns-
ning av riksintresseområdet, men inte synsättet 
gällande påverkansområdet, enligt beslut i översikts-
planen 2010. 

är det denna som kommer att utgöra riksintresse. 
Då gäller samma rekommendationer för Göta-
landsbanan som för befintliga järnvägar, vilka 
innebär att själva banan samt tillhörande termi-
nalanläggningar och bangårdar utgör riksintresse.

Luftfarten
Saab/Linköping City Airport är av Trafikverket ut-
pekat som riksintresse. Grunden för utpekandet av 
flygplatsen som riksintresse enligt 3 kap miljöbal-
ken är att flygplatsen har en fundamental regional 
betydelse.

Riksintresseområdet kring en flygplats utgörs av 
mark som direkt används eller kan komma att 
användas för luftfartens behov. För att säkerställa 
att funktionen luftfartsanläggning inte skadas 
ska utöver riksintresseområdet även omgivande 
influensområden skyddas. Influensområdet består 
av området för hinderfrihet och det område som 
påverkas av flygbuller.

Hänsyn och bedömning av påverkan
Inga åtgärder som hindrar flygtrafik enligt gällande 
tillstånd tillåts inom riksintresseområdet (mark 
som direkt används för luftfartens behov). För 
influensområdet avseende flygbuller, tillämpas 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader vid planering och byggande enligt 

plan- och bygglagen. För plan- och bygglovsären-
den inom influensområdet avseende hinderfrihet 
tillämpas de flyghinderhöjder som redovisas i TÖP 
Miljö- och Riskfaktorer (2019) samt i utvecklings-
planens digitala karta. Vid avsteg från hinderfri-
hetsnivåerna ska en särskild riskbedömning göras 
och samråd ske med Transportstyrelsen och Saab/
Linköping City Airport. Samråd ska också ske med 
Luftfartsverket vid alla ärenden om höga objekt 
högre än 20 meter över marken eller vattenytan.

Kommunen delar statens synsätt på avgränsning 
av influensområden för luftfarten kring Saab/
Linköping City Airport enligt beslut 2010 samt 
enligt det nu gällande miljötillståndet för flygplat-
sen, men har inte fattat nytt beslut om sin syn på 
avgränsning av själva riksintresseområdet sedan 
2010, då ett mindre område var utpekat som an-
språk. Linköpings kommun avvaktar ökad klarhet i 
riksintressefrågan innan ett samlat grepp beträf-
fande riksintressena på nytt kan tas. Kommunen 
kommer då att se över och fatta beslut om sin syn 
på aktuella riksintressen. Tills vidare redovisas 

både kommunens och Trafikverkets syn.
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Kring Malmen är ett område med en radie om 40 
km också utpekat som generellt stoppområde för 
höga objekt. Detta inkluderar hela planområdet. 
Med höga objekt avses 20 m och högre utanför 
samlad bebyggelse och över 45 m inom samlad 
bebyggelse, enligt Lantmäteriets översiktskarta i 
skala 1:250 000. Plan- och bygglovsärenden som rör 
sådana höga objekt ska remitteras till Försvarsmak-
ten. Kommunen har inte accepterat att hela kom-
munen är påverkansområde för höga objekt. 

Hänsyn och bedömning av påverkan
Plan- och bygglovsärenden som rör höga objekt el-
ler som är lokaliserade inom de av Försvarsmakten 
utpekade påverkansområdena ska remitteras till 
Försvarsmakten. Inga åtgärder som hindrar den mi-
litära flygverksamheten vid Malmen (enligt gällande 
tillstånd) bör tillåtas inom riksintresseområdet. För 
påverkansområdet kommer Boverkets allmänna 
råd (2009:1) att tillämpas beträffande flygbuller. 
För militärt flyg innebär Boverkets allmänna råd att 
bostäder inte tillåts om bullernivån överstiger FBN 
55 dBA. Råden avser fysisk planering enligt plan- 
och bygglagen.

Viss bostadsbebyggelse föreslås i planförslaget kunna 
tillkomma inom Försvarsmaktens anspråk på påver-
kansområde kring Malmens flottiljflygplats. Kommu-
nen bedömer dock inte att all form av störningskäns-

lig bebyggelse inom det av Försvarsmakten utpekade 
påverkansområdet är förenligt med påtaglig skada 
på riksintresset. Kommunen bedömer att Boverkets 
allmänna råd 2009:1 är en lämplig avvägning mellan 
hänsyn till bullerstörningar, hänsyn till försvarsrela-
terad verksamhet, kommunens bostadsförsörjnings-
uppdrag och hållbar utveckling av staden Linköping. 
Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås inom avgräns-
ningen för FBN 55 dBA. 

Övrigt påverkansområde
För det övriga påverkansområde av intresse för 
totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas 
i översiktsplanen kommer kommunen vid frågor om 
planläggning, förhandsbesked eller lov att samråda 
med Länsstyrelsen. 

Område av betydelse för totalförsvaret 
Försvarsmakten beslutade i december 2018 om nya 
anspråk för riksintressen och områden av betydelse 
för totalförsvarets militära del. Beslutet innebar att 
ett nytt område av betydelse tillkom inom planom-
rådet, FOI Verksamhetsområde. Området bedöms 
av Försvarsmakten utgöra område av betydelse med 
anledning av den verksamhet som bedrivs på platsen 
och som svårligen kan omlokaliseras. 

Påverkansområdet berör utvecklingen av stadsde-
len Djurgården samt områden kring universitetet i 
Västra Valla. Vid frågor om planläggning, förhands-
besked eller lov enligt Plan- och bygglagen som berör 
påverkansområdet har kommunen haft, och avser 
även i framtiden att ha samråd med verksamhetsutö-
varen. 

Kring Malmen är ett område med en radie av 
40 km också utpekat som generellt stoppområ-
de för höga objekt vilket inkluderar hela plan-
området.
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Genomförande av utvecklingsplanen - en del av en kontinuerlig och innovativ process
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är en del 
av kommunens kontinuerliga översiktsplanering, 
och kan tillsammans med andra styrdokument och 
policys ge förtydliganden och visa riktningsföränd-
ringar inför framtiden. För att successivt kunna nå 
önskad struktur och övergripande mål kan och be-
höver många olika aktörer bidra samt insatser och 
investeringar samordnas. Följande avsnitt utgör 
ytterligare stöd för att underlätta prioriteringar och 
samordning av insatser över tid. För att lyckas med 
utvecklingen behövs både samverkan och innova-
tiva arbetssätt och lösningar.

Innovation i genomförandestrategier
Ett affärsmässigt förhållningssätt till genomförande 
behövs för att ge bra förutsättningar för att många 
aktörer ska kunna och vilja vara med och bidra till 
Linköpings utveckling. Vallastaden är ett exempel 
på en stadsdel där en stor grupp av marknadens 
aktörer erbjöds att vara med och bygga i en given, 
tät struktur. Erfarenheterna från Vallastaden visar 
att det är möjligt att vända ett område som ansetts 
marknadsmässigt svagt till ett attraktivt område att 
bosätta sig i.

Genomförandeavsnittet i utvecklingsplanen 
fördjupas genom framtagande av en marknads-
strategi för vissa strategiska områden i ytterstaden 
som prioriteras under det första utvecklingssteget. 

Tillsammans bäddar det för samordning av investe-
ringar och skapandet av synergier.

Innovation i detaljplan och markanvisning
Linköpings kommuns modell för planering, mark-
anvisning och genomförande i större stadsbygg-
nadsprojekt bygger på erfarenheterna från Valla-
staden. Modellen utgår från ambitionen om högre 
kvalitet i stadsbyggandet och innebär medvetet 
arbete med att skapa goda idéer, tydlighet och följa 
förslag från idé till verklighet inom planerad tid.

Innovativa dialogprocesser 
I genomförandet av utvecklingsplanen bör nya 
arbetssätt prövas i strategiska skeden och stadsut-
vecklingsprojekt. Nya former av dialog, samtal och 
medskapande med invånare, aktörer, kulturutö-
vare, barn och unga, intresseföreningar o.s.v. kan 
öka intresset och deltagandet inom ramen för den 
lagstadgade samrådsprocessen och även ge projekt 
en bredare bild där nya aspekter, synsätt och idéer 
får komma in i processerna och berika resultatet.

Innovativ formgivning av staden
Framtidens stadsbyggande ställs inför både 
tekniska och utformningsmässiga krav. Innovativ 
formgivning av ytterstadens tillägg innebär både 
en strävan efter såväl klassiska kvaliteter som 
lösningar för nya funktionskrav, men också ett ny-

tänkande för kompletteringar i befintlig bebyggelse 
och hur de ska bidra för att möta ytterstadsplanens 
målsättningar. Tekniska innovationer kommer att 
vara avgörande för att klara många av ytterstadens 
utmaningar. 

Översiktsplanen och dess tillägg har en viktig roll 
i att ange riktningen, vikten och behoven av att 
skapa tekniska innovativa lösningar för att möta 
framtidens behov, även om utveckling av olika 
lösningar inte styrs av eller görs inom ramen för 
översiktsplanen. 

Marknadsstrategin kom-

mer tillsammans med 

detta avsnitt ge stöd för 

var och hur kommunen 

prioriterar insatser för 

att stödja och stimu-

lera till utbyggnad. Där 

utvecklingsplanen ger 

en övergripande bild 

av utvecklingssteg och 

insatser samt inriktning 

för utvecklingen av 

noder, stråk och andra 

områden, fördjupar 

marknadsstrategin 

utvecklingen inom stra-

tegiskt viktiga områden. 
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Tematiska fokusområden för insatser
Följande tematiska aspekter bedömas särskilt viktiga att hantera i stadsutvecklingen överlag under utvecklings-
planens genomförandeperiod, och kan kräva särskilt fokus eller insatser i den utveckling som beskrivs under 
utbyggnadsordningen. Listan är utan inbördes ordning. 

• Möta det stora behovet av bostäder, inte minst vad det gäller prisrimliga bostäder i olika lägen.  

• I tidigt skede och med aktuella prognoser identifiera långsiktiga behov och reservera lämpliga och tillräckliga 
ytor för etablering av nya förskolor och skolor. 

• Satsningar på utbyggnad av infrastruktur för cykel, mikromobilitet och kollektivtrafik för fortsatt utveckling av 
tillgänglig och hållbar mobilitet och en mer sammanlänkad stad. 

• Insatser och stadsutveckling för en klimatsmart stad vars läge, utformning och innehåll långsiktigt gynnar 
ekosystemtjänster. 

• Övergripande insatser och utredningar för att med framförhållning kunna utveckla en långsiktigt hållbar grönst-
ruktur med mötesplatser och grönstråk.  

• Nya verksamhetsområden som möjliggör stadsomvandling samt etablering och omflyttning av nya och befint-
liga verksamheter. 

• Möta och ta till vara de strukturomvandlingar som sker i handel och beteendemönster för att fortsätta skapa ett 
attraktivt och mer hållbart Linköping.

• Skapa inriktning och förutsättningar för utveckling av framtidens tekniska försörjningssystem för den växande 
stadens behov.

Stegvis utveckling, prioritering 
och samordning behövs
I en snabbt växande stad uppstår behov av såväl nya 
bostäder och arbetsplatser som av teknisk och social 
infrastruktur för att bibehålla och stärka stadens att-
raktivitet och kvaliteter. För att nå önskad struktur 
samt övergripande mål behöver utvecklingen av sta-
den och ytterstaden ske stegvis med tydliga priorite-
ringar och samordning mellan olika delsteg, projekt 
och insatser. När, var och hur mycket det byggs 
påverkar såväl behov av kapacitetsförstärkningar, 
möjligheten att samordna och bära investeringar 
samt vilka mervärden som kan tillskapas.

För att skapa bra förutsättningar för synergier och 
mervärden samt få en ekonomisk balans i stads-
utvecklingen behöver huvuddelen av utvecklingen 
kraftsamlas till vissa delar av staden och ytterstaden 
under olika tidsperioder, samtidigt som utvecklingen 
ändå kan fortsätta ske i olika delar av staden. Det är 
viktigt att de delsteg och projekt som genomförs inte 
försvårar eller omöjliggör, utan snarare möjliggör, 
att efterföljande steg kan tas i önskad riktning. Om 
flera successiva eller större steg tas som inte har rikt-
ning mot önskad struktur eller övergripande mål kan 
detta bli svårt eller rent av omöjligt att nå. 

I följande avsnitt beskrivs en möjlig utbyggnadsord-
ning och huvudinriktning för utvecklingssteg i ytter-
staden som kan möta behoven i ett snabbt växande 
Linköping.

Det är viktigt att de delsteg och projekt som  
genomförs inte försvårar eller omöjliggör, 
utan snarare möjliggör, att efterföljande 
steg kan tas i önskad riktning.
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Utbyggnadsordning till 2060 
Bostadsbehovet i kommunen, staden och  
ytterstaden 
Linköping beräknas enligt befolkningsprognoser 
nå en befolkning på ca 250 000 invånare kring år 
2060. Det innebär en ökning med ca +90 000 invå-
nare under de 40 kommande åren, eller i snitt drygt 
2000 invånare per år. Utvecklingen kan beroende 
på olika omvärldsfaktorer, konjunkturförändringar 
m.m. både ta längre tid eller gå snabbare.  
Bedömningen är att ca 1000-1200 bostäder behö-
ver byggas per år i kommunen för att möta denna 
utveckling, med något fler bostäder per år  
(ca 1 500) de första åren från 2021 för att hantera 
befintligt underskott i bostadsutbudet. 

För ytterstaden kan detta innebära uppemot  
+45 000 nya invånare under perioden vilket totalt 
sett innebär att omkring 20 000-25 000 nya bo-
städer behöver tillskapas inom planområdet under 
hela planperioden. Över tid motsvarar detta en 
utbyggnad av ca 500-600 bostäder per år. Tak-
ten kommer att variera beroende bland annat på 
inriktning och omfattning på aktuella projekt samt 
rådande förutsättningar. Det behöver också finnas 
beredskap i planeringen för nära dubbelt så många 
bostäder, i snitt ca 800-1000 bostäder per år. Be-
redskapen behövs för att se till att tillräckligt många 
bostäder kan byggas ut, även om vissa planerade 
projekt inte kan förverkligas fullt ut eller försenas. 

En högre beredskap behövs också för att vid behov 
kunna möjliggöra en snabbare utvecklingstakt. 

Tre övergripande steg  
Det finns både utrymme och potential för att täcka 
behovet av nya bostäder inom stadens befintliga 
gränser, men det kräver en stegvis utbyggnad med 
avvägda prioriteringar. På följande sidor beskrivs ett 
sätt att nå den önskade utvecklingen och visionen 
för ytterstaden och skapar förutsättningar för en 
hög och jämn byggtakt i den snabbt växande staden. 
Visionen kan nås på flera olika sätt, utbyggnadsord-
ningen beskriver ett möjligt huvudspår. 

Utvecklingen fram mot år 2060 har delats in i 
tre övergripande utvecklingssteg som redovisas i 
följande avsnitt. Varje steg motsvarar ca 10-15 års 
utveckling och anger övergripande bostadsbehov och 
en rekommenderat fokus för ytterstadens  
successiva utveckling. För varje utvecklingssteg ges 
en övergripande beskrivning av viktiga områden för 
stadsutveckling, det övergripande behovet av bostä-
der och investeringar som bedöms som särskilt bety-
delsefulla för ytterstadens och Linköpings utveckling 
inom respektive tidsperiod. 

Beskrivningarna under de olika delstegen baseras på 
rådande lägesbild inklusive kända förutsättningar, 
samt arbetet med kommunens riktlinjer för bostads-
försörjning. 

Alternativ till huvudinriktningen
Den långa horisonten för utvecklingsplanen, ca 40 
år, gör att omvärldsfaktorers och lokala förutsätt-
ningars utveckling inte fullt ut kan förutses. Om 
större förändringar sker, exempelvis om nya förut-
sättningar försenar utbyggnaden av något område, 
eller om potential till snabbare eller nödvändig 
utveckling uppstår i ett annat område, kan det be-
hövas alternativ till huvudspåret för utveckling.

Initiativ för bostadsutveckling som uppstår på plat-
ser i ytterstaden som inte ligger inom föreslagna 
utvecklingsområden eller i de fokusområden som 
föreslås prioriteras i respektive steg kan behöva 
prövas om de bedöms bidra till övergripande ut-
vecklingsinriktning, principer och ledord, se kapitel 
3. En stor omfattning av såna projekt kan dock på-
verka utbyggnadstakten inom prioriterade områden 
i huvudinriktningen. 

Samordning mellan projekt inom varje steg och 
med andra initiativ är nödvändigt för att hantera 
och anpassa utvecklingstakten i stadens olika 
delområden. Framförhållning genom planering och 
utredning av större projekt och infrastrukturinves-
teringar är också en förutsättning som tar höjd för 
justeringar mellan och inom de olika stegen.
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Bostadsutveckling
Nedan ges en beskrivning av uppskattat behov och 
möjlighet till bostads- och bebyggelseutveckling 
under steg 1. 

Bostadsbehov i ytterstaden under steg 1
I ytterstaden behövs kapacitet i bostäder och till-
hörande system för upp mot 15 000 nya invånare 
under denna period. Tillsammans med befintligt 
underskott i bostadsutbudet är bedömningen att 
det totala behovet av bostäder är ca 9 000-12 000 
under tidsperioden, motsvarande i genomsnitt  ca 
600-800 nya bostäder per år.

Pågående detaljplaner och befintliga/planerade 
planuppdrag inom ytterstaden omfattar en bety-
dande del av det ovan redovisade bostadsbehovet 
under steg 1. Utöver dessa planer, samt för att ta 
höjd för de projekt som av olika anledningar inte 
förverkligas fullt ut, är bedömningen att ytterligare 
planering för ca 3000-6000 bostäder kommer 
behövas.

Potential i fokusområden samt övriga delar 
av ytterstaden 
De redovisade fokusområdena för bostadsutveckling 
under period 1 bedöms ha potential för ca 12000-
13000 bostäder. Därutöver finns ytterligare utrymme 
för planering av bostäder, vilka till del utgörs av redan 

Steg 1
påbörjade eller tilltänkta planprojekt och i andra fall 
av andra områden med utvecklingspotential inom 
planområdet, vilket behöver balanseras mot utpekade 
fokusområden. 

Fokusområden för ytterstadens utveckling 
under steg 1
Västra ytterstaden
Fortsatt utveckling av Mjärdevi och Västra Valla, 
först med fokus kring Kunskapslänken i Östra 
Vallastaden (1-A), följt av om- och nybyggnationer 
kring Universitetsvägen och Olaus Magnus väg 
(1-B). De första etapperna av Djurgården byggs ut 
kring Djurgårdens stadsnod (1-C) där detaljplane-
ring redan pågår. Cykelstråken längs Kunskapslän-
ken och Hertig Johans allé (1-D) utvecklas till cykel-
länksstandard. Utvecklingen kring Kunskapslänken 
behöver ta höjd för och samordnas med planering 
för utvecklade stomlinjer för kollektivtrafik. Längs 
Hertig Johans allé kan utvecklad stomlinjetrafik 
byggas ut i samband med byggnationerna kring 
Djurgårdens centrum.

Redan framtagna eller pågående detaljplaner 
bidrar till att öka bostadsutbudet i Ryd. Det största 
bebyggelsetillskottet sker enligt nyligen framtagen 
detaljplan för de sydöstra delarna av Ryd (1-E).

Under perioden förbereds Linköping för Ostlänken, 
en ny station och anslutande bebyggelse. Parallellt 
med ytterstaden utvecklas innerstaden och stads-
kärnan utifrån antagna och pågående planer. 

Utbyggnaden av Ostlänken kommer innebära 
behov av anpassningar av befintlig trafikinfra-
struktur i stora delar av staden. Sådana frågor 
behandlas samlat inom de projekt som kommunen 
och Trafikverket bedriver för Ostlänken. Särskilda 
infrastrukturåtgärder och utveckling som behöver 
utredas i relation till Ostlänken är bland annat: 
• Planering och utbyggnad av Staby trafikplats 

och verksamhetsområden vid Gärstad-Distorp 
för att skapa förutsättningar för Ostlänken, 
långsiktig stadsomvandling samt bra förutsätt-
ningar för näringslivets utveckling. (OL-1)

• Planering och möjlig utbyggnad av Torvinge-
leden med ny sträckning för väg 35 öster om 
Linköpings flygplats. Sträckningen kommer 
påverka framtida bebyggelsestrukturer i exem-
pelvis Torvinge och Kallerstad.  (OL-2)

• Stångådalsbanan, nuvarande och framtida 
sträckning. Vid omdragning öster om staden 
bör samordning ske mellan sträckningen av 
Stångådalsbanan samt framtida läge för väg 
35/Torvingeleden. (OL-3)
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Schematisk redovisning av huvudfokus för genomförande under steg 1, 
bebyggelseutveckling samt utveckling av ny infrastruktur. 
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Södra ytterstaden
Berga (1-F) bör utvecklas genom satsningar på nya 
bostäder och utveckling av centrumet med tillhö-
rande ytor och funktioner. Utvecklingen samordnas 
med planering och ombyggnation av Vistvägen som 
urbant stråk med utvecklad stomlinje för kollektiv-
trafik och cykellänk (1-G). Tillskott av ny bebyggelse 
längs Vistvägen bedöms endast möjligt i vissa lägen, 
det blir därför viktigt att dessa och andra strategiska 
platser längs stråket nyttjas genomtänkt och sam-
ordnas med planering och utveckling av stomlinjen 
och dess hållplatser. 

Bebyggelseutveckling kring Södra Ekkällans stads-
delsnod (1-H) fortsätter och behöver samordnas med 
utvecklingen i Berga. I samband med detta flyttas 
Y-ringsfunktionen från Söderleden till Haningele-
den (1-I), som är bättre anpassad för den typen av 
biltrafik. I samband med detta bör behovet av Em-
malundsförbindelsen (1-J) utredas.
Genomfartstrafik begränsas på en del av Söderleden 
vilket ger förbättrade boendemiljöer och möjlig-
het att utveckla stadskvaliteter och en ny cykellänk 
längs Söderleden (1-K). Detta bör i görligaste mån 
samordnas med utvecklingen av Berga stadsdelsnod. 
Dessa delar av staden förses med bättre koppling 
mot västra Linköping genom att den redan plane-
rade cykellänken längs Ålerydsvägen förlängs genom 
Tinnerö och ansluts mot Mjärdevi (1-L).

Redan framtagna, pågående samt vissa nya detalj-
planer bidrar till att öka bostadsutbudet i Ekhol-
men (1-M). Kring Ekholmens stadsnod ligger fokus 
under perioden på kompletteringar på västra sidan 
om Brokindsleden. 

Norra ytterstaden
Detaljplaner i linje med intentionerna i Planpro-
gram för Skäggetorp tas fram med fokus inom 
stadens nuvarande utbredning (1-N). De första 
stegen i att bättre länka samman Skäggetorp och 
Tornby kan tas under i slutet av perioden, framfö-
rallt genom bebyggelsetillskott invid Bergsvägen. 

Utvecklingen bör samordnas med byggnation av 
cykellänk längs Tornbyvägen från Skäggetorp mot 
innerstaden (1-O). 
Pågående planer för ny bebyggelse i närheten av 
befintligt centrum i Tallboda norr om Norrkö-
pingsvägen byggs och bidrar till att öka Tallbodas 
bostadsutbud och underlag för närservice (1-P).

I norr byggs också Ullevileden under perioden 
(1-Q), och en cykellänk som förbinder Linköping 
med Ekängen kan också var aktuell nu och samord-
nas med detta (1-R).

592



93 GE
NO

M
FÖ

RA
ND

EB
ES

KR
IV

NI
NG

Under steg 2 kommer sannolikt ett stort fokus ligga 
på fortsatt innerstadsutveckling kring stadens nya 
resecentrum. Detta kan påverka förutsättningarna 
för stads- och bostadsutveckling även i ytterstaden 
som behöver balanseras med utvecklingen kring 
nytt resecentrum. Ostlänken öppnar även möjlighe-
ter för stadsutveckling kring tidigare spårområden i 
ytterstad och innerstad. Under den andra utveck-
lingsperioden görs förberedelser för att fortsatt ta 
tillvara att dessa möjligheter genomförs. 

I samband med att Ostlänken färdigställs: 
• kan Tjust-/Stångådalsbanan flyttas öster om 

staden, förutsatt att en sådan lösning valts och 
finansierats i samband med tidigare planering. 
Vid en dragning öster om staden bör sträck-
ningen av järnvägen samordnas med framtida 
läge för väg 35/Torvingeleden så långt som 
möjligt. Om Tjust-/Stångådalsbanan ligger 
kvar genom staden uppstår andra behov av 
åtgärder som sannolikt behöver utföras senast 
under denna period. (OL-2,OL-3)

• kan förutsättningar skapas för Gamla Tanne-
forsvägen att utvecklas som ett urbant stråk 
som binder samman viktiga målpunkter kring 
Braskens bro och Saab med det nya resecen-
trumet. (OL-4)

Bostadsutveckling
Vid början av steg 2 kommer sannolikt de flesta av 
de detaljplaner som var pågående eller planerade 
kring år 2020/21 att vara utbyggda. Kapacitet för 
fortsatt bebyggelseutveckling i ytterstaden under 
steg 2 bedöms dock kvarstå i vissa av dagens an-
tagna och pågående fördjupningar av översiktspla-
nen samt godkända planprogram (se s. 11). Nedan 
beskrivs övergripande ett uppskattat behov och 
möjlighet till bostads- och bebyggelseutveckling 
under steg 2.

Bostadsbehov i ytterstaden under steg 2 
I likhet med steg 1 behövs i ytterstaden kapacitet 
i bostäder och tillhörande system för upp mot 15 
000 nya invånare under denna period. Det innebär 
att ca 7000-8000 nya bostäder behöver byggas i 
ytterstaden under perioden. Om bostadsbyggandet 
kunnat upprätthålla en högre takt de närmsta åren 
efter 2020 kan behovet av nya bostäder nu antas 
stabiliseras kring i snitt ca 500-600 bostäder per år 
i ytterstaden. 

För att säkra att tillräckligt antal bostäder kan 
byggas är bedömningen att det totala planeringsbe-
hovet för en god beredskap under steg 2 är upp mot 
10-15 000 bostäder.

Potential i fokusområden samt övriga delar 
av ytterstaden 
De redovisade fokusområdena för bostadsutveck-
ling i ytterstaden under steg 2 bedöms ha potential 
att ge ett tillskott på ca 13-14 000 bostäder, vilket 
motsvarar i princip hela det uppskattade plane-
ringsbehovet. 

Om behov uppstår av att prioritera mellan de olika 
fokusområdena är områdenas strategiska betydelse 
för stadens och bostadsbeståndets utveckling samt 
deras förmåga att bära och möjliggöra nödvändiga 
följdinvesteringar viktiga aspekter att väga in. Om 
bebyggelse- och bostadsutvecklingen går snabbare 
i övriga delar av staden kan utbyggnadstakten i hu-
vudfokusområdena också behöva påverkas i olika 
omfattning. 

Steg 2
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Fokusområden för ytterstadens utveckling 
under steg 2
Västra ytterstaden
Utvecklingen i Djurgården står även under steg 
2 för en betydande och viktig del av bostads- och 
bebyggelseutvecklingen i staden. Efter att detaljpla-
nerna för de två första etapperna byggts ut fortsätter 
utbyggnaden med tyngdpunkt kring Djurgården 
stadsnod samt vidare norrut. (2-A) Kunskapslän-
ken kan under perioden byggas ut med utvecklad 
kapacitetsstark stomlinje (2-A). En förlängning av 
stomlinjen mot en pendeltågstation i Malmslätt blir 
en viktig del i utvecklingen av stadens och regionens 
samlade transportsystem. 

Utvecklingen av Mjärdevi fortsätter med fokus som 
successivt förskjuts från Östra Vallastaden mot 
Universitetsvägen/Olaus Magnus väg. En omdis-
ponering och ombyggnation av Olaus Magnus väg 
och Universitetsvägen bör göras nu om den inte 
skett under steg 1, vilket skapar förutsättningar för 
bebyggelseutveckling kring det urbana stråk (2-C) 
som kopplar samman Ryd, Mjärdevi, universite-
tet och Lambohov. I samband med detta flyttas 
Y-ringsfunktionen från Universitetsvägen till Nya 
Kalmarvägen (2-D), som är bättre anpassad för den 
typen av biltrafik. Längs stråket byggs stomlinje 
för kollektivtrafiken samt en ny cykellänk mellan 
Lambohov-Mjärdevi/universitetet och vidare mot 

Ryd-Skäggetorp (2-E).  I väster fortsätter också 
Linköping Science Park (2-F) att utvecklas. 

Ryds stadsdelsnod (2-G kan under steg 2 utvecklas 
och stärkas med utveckling av ny bebyggelse samt 
bättre vistelseytor genom omdisponering av exten-
siva parkeringsytor till parkeringshus. 

Lambohovs centrum (2-H) kan kompletteras med ny 
bebyggelse på obebyggda ytor samt om-/tillbyggna-
tioner av befintliga centrumbyggnader. Utvecklingen 
samordnas och balanseras med utvecklingen av 
centrumfunktioner i Mjärdevi. 

Nordvästra ytterstaden
När Ostlänken byggts finns förutsättningar att 
utveckla ytor kring Bergsvägen (2-I) med bebyg-
gelse som bidrar till att förbättra kopplingarna med 
innerstaden, samt utvecklar Bergsvägen som sam-
manlänkande urbant stråk med ny cykellänk. Fokus 
för utveckling av Tornby/Skäggetorp stadsnod (2-J) 
ligger sannolikt väster om Bergsvägen, men de första 
stegen till att utveckla delar av Tornby med för-
stärkta vistelsekvaliteter, stadsnodsfunktioner och 
bostäder kan eventuellt ske under steg 2. 

Under perioden kan utveckling med stadsförnyelse 
med kompletterande bebyggelse ske i de södra 
delarna av östra Tornby (2-K) samtidigt som valda 

delar av befintliga byggnader, ytor och funktioner 
sparas och fortsatt utgör en kvalitet och resurs för 
staden, dess invånare och aktörer. Utvecklingen 
kan dra nytta av, men är inte helt beroende av den 
samtida utvecklingen på Stångebro

Nordöstra ytterstaden
Kring Tallboda stadsdelsnod (2-L) kan om-/tillbygg-
nationer av befintlig centrumbebyggelse samt kom-
pletteringar på omgivande öppna ytor kring Norr-
köpingsvägen bidra till stadsdelsnodens utveckling 
under steg 2. Utvecklingen behöver också samspela 
med planeringsarbete för Torvinge och Torvingele-
den. Bebyggelsetillskott kan även prövas öster om 
noden, främst söder om Norrköpingsvägen (2-M). 
Det kan i samband med det vara aktuellt att se över 
stomlinjens sträckning efter Tallboda centrum. 

Mer innerstadsnära områden kring Norrköpings-
vägen är beroende av innerstadsutveckling på 
Stångebro och nytt resecentrum. Första stegen i ett 
urbant stråk kring Norrköpingsvägen kan eventuellt 
vara aktuellt under slutet av steg 2. En ny cykellänk 
mellan nya resecentrum och Tallboda/Torvinge/
Östra Malmskogen kan vara en del av den utveckling 
som påbörjas nu (2-N).
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Södra ytterstaden
Braskens bro (2-O) kan utvecklas med ny bebyg-
gelse samt anpassning av trafikstrukturer för att 
stärka platsen som en viktig knutpunkt i staden. 
Utvecklingen sker i huvudsak mellan Stångån och 
Brokindsleden som en del utvecklingen av Johan-
nelund stadsdelsnod, men även kompletteringar på 
östra sidan om Stångån kan bidra till att skapa en 
bra sammankoppling mellan de södra delarna av 
Linköping upp mot nytt resecentrum. 

Söderledens cykellänk kan nu få en fortsatt utveck-
ling upp mot ett nytt resecentrum. Om behovet 
och utbyggnaden av Emmalundsförbindelsen inte 
utretts i steg 1 bör det göras nu.

Utveckling kring Ekholmen stadsnod (2-P) kan 
fortsätta med om/-tillbyggnader av befintligt 
centrum och kompletteringar på ytor kring Järdala-
vägen söderut mot Ullstämmarondellen, samt öster 
om Brokindsleden vid korsningen med Ekholmsvä-
gen. Denna utveckling behöver ske med förutsätt-
ningar för Brokindsledens fortsatta utveckling och 
funktion, vilken i huvudsak antas ske först i steg 3. 
Längs sträckor som inte är lämpliga för ny bebyg-
gelse görs andra åtgärder för att höja stads- och 
vistelsekvaliteter i det urbana stråket. 

Kring Möjetorp stadsdelsnod (2-Q) kan utveckling-
en av ny flerbostadsbebyggelse väster om Brokinds-

leden bidra till ett kompletterande bostadsutbud 
i området. Den utveckling som under steg 1 skett 
av Vistvägen kan under steg 2 fortsätta i de södra 
delarna av Vistvägen (2-R). Ålerydsvägen (2-S) 

som under steg 1 utvecklats med en ny cykellänk 
kan nu kompletteras med ny bebyggelse på vissa 
strategiska platser. 
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Steg 3 
Under tidsperioden kommer sannolikt ett visst 
fortsatt fokus ligga på innerstadsutveckling på 
Stångebro, men utvecklingstrycket börjar nu mer 
påtagligt sprida sig till angränsande områden. 
Stomlinjer, cykellänkar och andra viktiga stråk 
ansluter resecentrumet med omgivande stadsde-
lar och ytterstaden. I och med att stora delar av 
Stångebro antas vara bebyggt, ökar möjligheterna 
och trycket på utveckling och omvandling i de 
anslutande områdena i ytterstaden vilket gör att 
ytterstadens utveckling i slutet av steg 2 och under 
steg 3 förskjuts från stadens sydvästra del till de 
norra delarna. Steget ligger i slutet av planperio-
den, fram till ca år 2060 då Linköpings kommun 
beräknas nå omkring 250 000 invånare. Hur 
prioriteringarna av åtgärder och utbyggnad gjorts 
under de föregående utvecklingsstegen kan antas 
ha stor betydelse för stadens utvecklingsförutsätt-
ningar under steg 3.

Bostadsutveckling
Vid inledningen av den tredje utvecklingsperio-
den har sannolikt stora delar av den kapacitet för 
bebyggelseutveckling som finns i befintliga och 
pågående översiktsplaner och program byggts ut i 
ytterstaden. Större delen av utvecklingspotentia-
len i området inom Översiktsplan för Steninge/
södra Tornby, som vid 2021 är under framtagande, 
kvarstår troligen att börja utveckla under steg 3. 

Bostadsbehov i ytterstaden under steg 3
Även under steg 3 behövs kapacitet i bostäder och 
tillhörande system för minst 15 000 nya invånare 
i ytterstaden vilket innebär att ca 7000-8000 nya 
bostäder behöver byggas. 

För att säkra tillräckligt många bostäder under de 
inledande två utvecklingsstegen bör planering ha 
skett för fler bostäder än det faktiska behovet. Be-
roende på hur stor del av dessa som byggts ut, och 
fortfarande är aktuella att bygga, kan behovet och 
förutsättningarna för utveckling inom övriga delar 
av ytterstaden under steg 3 komma att påverkas. 
Bedömningen är att det i ytterstaden finns behov 
av att planera för ca 10-15 000 bostäder även under 
utvecklingssteg steg 3. 

Potential i fokusområden samt övriga delar 
av ytterstaden 
De områden som utgör fokusområden för bostads-
utvecklingen i ytterstaden under steg 3 bedöms to-
talt kunna ge ett tillskott på ca 12-14 000 bostäder, 
vilket motsvarar en stor andel av periodens upp-
skattade planeringsbehov av bostäder i ytterstaden. 

Om behov uppstår av att prioritera mellan de olika 
fokusområdena är områdenas strategiska betydelse 
för stadens och bostadsbeståndets utveckling samt 
deras förmåga att bära och möjliggöra nödvändiga 

följdinvesteringar viktiga aspekter att väga in. Om 
bebyggelse- och bostadsutvecklingen går snabbare 
i övriga delar av staden kan utbyggnadstakten i hu-
vudfokusområdena också behöva påverkas i olika 
omfattning. 

Fokusområden för ytterstadens utveckling 
under steg 3
Nordöstra ytterstaden
Under steg 3 kan den nya stadsdelen Kallerstad  
(3-A) börja byggas ut med bostäder samt andra 
(i vissa fall ytkrävande) funktioner som behövs i 
staden, men som inte ryms i de mest centrala och 
stationsnära lägena. Förändring i delar av Torvinge 
(3-B) kan eventuellt också påbörjas nu, detta i 
samklang med de befintliga verksamheternas och 
fastighetsägarnas utvecklingsbehov.

Norrköpingsvägen (3-C) kan nu utvecklas med 
ny bebyggelse och anpassning av gaturummet 
mellan ovanstående områden, vilket tillsammans 
med utvecklingen på Stångebro ger en ny entré till 
Linköping. Sträckan blir del av ett urbant stråk med 
stomlinjetrafik, som knyter samman Tallboda och 
Torvinge med innerstaden och Kallerstad. Utveck-
lingen förutsätter att beskrivna åtgärder i steg 1 
och 2 (exempelvis utbyggnad av Torvingeleden/
väg 35) genomförts och minskat trafikmängden på 
Norrköpingsvägen. Beroende på vilka val som görs 
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för gatu- och bebyggelsestruktur i området kan det 
urbana stråket komma att följa Norrköpingsvägens 
nuvarande sträckning eller anpassas till en annan 
sträckning i den framtida strukturen.

Norra ytterstaden
Den utveckling som skett till följd av Ostlänken och 
innerstadsutveckling, samt i delar av Skäggetorp/
Tornby under steg 1 och 2 har tillsammans med 
handelns förändringar skapat förutsättningar och 
behov av att utveckla Tornby (3-D) med större 
inslag av bostäder. Vistelsekvaliteterna i Tornby 
utvecklas genom bland annat fler och bättre sam-
mankopplade torg- och grönytor, vilket även bidrar 
till att hantera klimatförändringar i området. 

Den omvandling och komplettering med ny bebyg-
gelse som påbörjades i södra delarna av östra 
Tornby under steg 2 fortsätter under steg 3 längs 
Tornbyvägen (3-E) samt i viss omfattning även 
norrut. Delar av befintlig bebyggelse sparas och 
skapar förutsättningar för mindre verksamheter att 
utvecklas i samklang med inslag av nya bostäder.

Västra ytterstaden
Den dominans som sydvästra/västra ytterstaden 
hittills haft i tillskottet av ytterstadens nya bebyg-
gelse kan antas minska under steg 3 även om 
utveckling av norra Djurgården (3-F) kan kvarstå. 

Innerstaden och den sydvästra ytterstaden kan 
nu länkas samman på ett sätt som de aldrig varit 
tidigare, samtidigt som två av stadens viktigaste na-
turområden, Tinnerö eklandskap och Vallaskogen, 
ges en förbättrad sammankoppling som en central 
del av områdets utveckling.

I Mjärdevi fortsätter under steg 3 utvecklingen kring 
Universitetsvägen och Olaus Magnus väg samt i 
delar av Linköping Science Park. En viktig del är att 
genom tillskott av ny bebyggelse stärka samman-
länkningen mellan Mjärdevi och Lambohov (3-G).

Områdena kring Malmslättsvägen och Industriga-
tan (3-H) kan under steg 3 kan utvecklas med ny 
bebyggelse och anpassning av gaturummens funk-
tion och sektion. I samband med detta flyttas Y-ring 
från dessa sträckor till väg 34 och vidare runt staden 
(3-I), och kan i samband med det kopplas med 
Ullevileden i norr. Detta bidrar till att möjliggöra 
utveckling längs Tornbyvägen och Kallerstadleden 
(3-J). Den exakta sträckningen behöver utredas i 
samband med en eventuell utveckling av området 
väster om Skäggetorp. (3-K) 

Industrigatans (3-L) sektion anpassas och ger för-
utsättningar för utbyggnad av en ny cykellänk samt 
en eventuell utveckling av ringlinje för kollektivtra-
fiken. 

Södra ytterstaden
Satsningarna på tillgänglighet och hållbara trans-
porter fortsätter under utvecklingssteg 3. Den kapa-
citetsstarka kollektivtrafiken längs Brokindsleden 
(3-M) utvecklas under steg 3, eller påbörjas möjli-
gen redan i slutet av steg 2, och därmed omvandlas 
sträckan till ett urbant stråk. De bebyggelsetillskott 
som gjorts under föregående utvecklingssteg bidrar 
till detta. Åtgärder behöver stärka stråkets förnyade 
roll i staden samt dess fortsatta roll för olika typer 
av trafik. En viktig fråga blir bland annat hur den 
ytkrävande trafikplatsen i mötet med Vistvägen/
Folkungavallen (3-N) behöver anpassas. Om 
förändringar inte gjorts under tidigare steg kan de 
behövas under steg 3.

Handelsetableringarna i Möjetorp (3-O) har nu 
funnits flera decennier. I takt med att behov av 
förnyelse och utveckling av byggnader och verk-
samheter uppstår tar utveckling av stadsdelsnoden 
också fart med ett större inslag av bostäder, breddat 
serviceutbud samt bättre stads- och vistelsekvali-
teter.
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Stadsnoder enligt planförslag

Stadsdelsnoder enligt planförslag

Utbyggnadsområden enligt planförslag

Fokusområde stadsutveckling

Möjlig start stadsutveckling

Utbyggnad av cykellänk

Utbyggnad/utveckling stomlinjestråk 

Möjlig utveckling av ringlinje (buss)
(schematisk markering)

Planering av väg
Möjlig utbyggnad av väg

Flytt av Y-ring

Järnväg, planering/möjlig utbyggnad

Steg 3
Fokusområden

3-A

3-D

3-F
3-G

3-H

3-I

3-M

3-N

3-L

3-K
3-E

3-J

3-B

3-O

3-C

Schematisk redovisning av huvudfokus för genomförande under steg 3, 
bebyggelseutveckling samt utveckling av ny infrastruktur. 
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Handlingsprogram med särskilda insatser de kommande åren 
Föregående avsnitt ger vägledning till en möjlig 
utvecklingsordning för ytterstaden. Nästa plane-
ringsnivå handlar i huvudsak om detaljplanering, 
utredningar och program för detaljplaner samt 
utredningar för exempelvis större infrastruktur-
omvandlingar.  För att genomföra de inriktningar 
som utvecklingsplanen ger behöver kommunen 
och andra aktörer göra aktiva insatser inom en rad 
områden. Insatserna kan handla både om att ge 
stöd för fysisk förändring men innebär ofta också 
utvecklade arbetssätt och samarbeten. Många av 
insatserna bör göras med samverkan mellan olika 
aktörer.

Nedan listas utredningar och program som bedöms 
viktiga att arbeta med för ett genomförande av Ut-
vecklingsplan för Linköpings ytterstad de närmaste 
åren och på längre sikt. Först listas program för 
geografiska delområden, där strukturutred-
ningar, urbana stråk med stomlinjer och cykel-
länkar, utredningar inför flytt av Y-ring samt andra 
infrastrukturella utredningar ingår. Därefter listas 
tematiska utredningar och program. Hänvis-
ning ges också till i vilket utvecklingssteg utred-
ningarna bör genomföras för att klara den utveck-
lingsordning som beskrivs i föregående avsnitt.

Program för urbana stråk (med stomlinjer, 
cykellänkar och Y-ring)
Det förslag till nytt stomlinjenät som tagits fram i 
samarbete mellan Region Östergötland och Linkö-
pings kommun utgör en viktiga del för utvecklingen 
av flera av planförslagets urbana stråk. Förbere-
dande utredningar kring utvalda sträckor säkrar ett 
samordnat och bra genomförande av både stomlin-
jestråk och stadsutveckling. Viktiga gemensamma 
frågor att utreda inför genomförande är exempelvis 
typ av kollektivtrafiksystem på respektive stråk, 
utformning av gaturummet, passager vid hållplat-
ser och andra strategiska lägen som samspelar med 
bebyggelseutvecklingen, gatukonstruktion samt 
ledningsdragningar, etc.

Utvecklingen av urbana stråk behöver också sam-
ordnas med utveckling av nya cykellänkar eller med 
andra infrastrukturåtgärder så som omflytt av Y-
ring, eller konsekvenser av annan ny infrastruktur. 

Utredningar inför flytt av Y-ring
Listade utredningar behöver föregå den föreslagna 
flytten av Y-ring. Gemensamma frågor att utreda är 
eventuellt behov av ombyggnationer i ny sträckning 
för att möjliggöra flytt, omskyltning och eventuella 
andra åtgärder i ny och gammal sträckning. Även 
eventuella behov av ombyggnation av gatusektion 
i den gamla sträckningen för att möjliggöra ett ut-

vecklat urbant stråk, kan utgöra del av utredningen, 
eller hanteras som gränssnitt.

Övriga utredningar för delområden 
Med hänvisning till den möjliga utbyggnadsordning 
som redovisats tidigare finns behov av att studera 
flera delområden  närmare. Det rör sig både om 
utredningar inför utbyggnad av ny infrastruktur 
liksom övergripande strukturutredningar samt 
planarbeten inom ramen för PBL. 

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar 
för framtagande av fördjupade översiktsplaner och 
program för delområden. Utöver de kommunala 
nämnderna är bland annat fastighetsägare, verk-
samhetsutövare och bolag, statliga och regionala 
myndigheter samt boende i områdena viktiga 
nyckelaktörer som bör engageras i olika delar av de 
fortsatta utredningarna.
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Delområde för fortsatt utredning Beskrivning Stomlinje Cykellänk
Övr. infra- 
struktur

Struktur- 
utredning

Steg

Kunskapslänken Urbant stråk X X X 1

Vistvägen Urbant stråk X X X 1

Hertig Johans allé Urbant stråk X X 1

Universitetsvägen, Nya Kalmarvägen Flytt Y-ring, Urbant stråk X X X
(Fördjupning av 

ÖP finns)
1

Söderleden, Haningeleden, del av Vistvä-

gen och Brokindsleden
Flytt Y-ring, Urbant stråk X X X 1

Torvingeleden/väg 35 Annan infrastrukturutveckling X X 1

Emmalundsförbindelsen Annan infrastrukturutveckling X 1 alt. 2

Stångådalsbanan Annan infrastrukturutveckling X 1

Norra Djurgården Delområde X X X X 1

Lambohov/Mjärdevi stadsdelsnod Delområde X 1

Skäggetorp/Tornby stadsnod Delområde X 1

Braskens Bro Delområde X 1

Torvinge Fördjupning av översiktsplanen X 1

Östra Tornby Fördjupning av översiktsplanen X 1

Steninge/Södra Tornby Fördjupning av översiktsplanen X 1

Brokindsleden Urbant stråk, Y-ring X X X 2

Norrköpingsvägen Urbant stråk X X 2

Tornbyvägen Urbant stråk X X 2

Malmslättsvägen, Industrigatan och väg 

34 och vidare runt staden
Flytt Y-ring, Urbant stråk X X X 2

Kallerstadsleden Urbant stråk X 2

601



102GE
NO

M
FÖ

RA
ND

EB
ES

KR
IV

NI
NG

Tematiska utredningar och program
För genomförande av Utvecklingsplan för Linkö-
pings ytterstad och dess utvecklingsstrategi, som 
ligger på en övergripande principiell nivå, behöver 
ett antal tematiska utredningar och program tas 
fram. Ansvar, upplägg och nyckelintressenter för 
dessa skiljer sig åt beroende på frågeställning. I 
tabellen beskrivs övergripande de olika program 
och utredningar som bedöms behövas för att säkra 
genomförande.

Listade program och utredningar bör påbörjas 
under det första utvecklingssteget.

Tematiska utredningar Nyckelfrågor

Utveckling av ytterstadens 
närparker och närnatur

Fortsatta prioriteringar och detaljerad utveckling av ytterstadens grönområden.

Landskapsekologiska 
samband

Fördjupat underlag för Linköpings gröna infrastruktur som ger stöd för utveck-

ling och avvägningar kring gröna stråk och spridningslänkar.

Framtidens tekniska för-
sörjningssystem

Skapa inriktning för framtidens tekniska försörjningsystem som tar höjd för 

befolkningsutvecklingen och behov av att nå långsiktiga mål, bidrar med en 

genomtänkt strategi för lösningar i de större nya bebyggelseområdena samt 

skapar förutsättningar för nödvändiga investeringar i befintliga system.

Strukturplan för dagvatten-
hantering 

Övergripande plan för avrinningsvägar och platser för uppsamling och fördröj-

ning. 
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Referenser och medverkande

Beställare
Beställare av Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är kommunstyrelsen i Linköping.

Organisation
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är upprättad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneavdelning. Politiskt har arbetet letts av kommun-

styrelsens strategiska utskott. Ansvariga tjänstepersoner är kommundirektör, samhällsbyggnadsdirektör och översiktsplanechef. 

Planarbetet har bedrivits i projektform och letts av översiktsplanerare. I arbetet har ett flertal tjänstepersoner ingått. Från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

följande kompetenser ingått: Bygglovarkitekt, driftingenjör, exploateringsingenjör, exploateringsstrateg, förrättningslantmätare, grafisk formgivare, kommunekolog, 

kommunikatör, landskapsarkitekt, miljöplanerare, miljösamordnare, miljöskyddsinspektör, planarkitekt, projektledare, stadsantikvarie, stadsarkitekt/strateg arkitektur 

och stadsträdgårdsmästare.

Representanter från Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 

Tekniska verken, Östgötatrafiken, Visit Linköping och Räddningstjänsten Östra Götaland har också deltagit i projektet. 

Foto
Där ingen annan information anges kommer bilderna från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bildarkiv.

Tryck 
Elanders Sverige AB 2021

Vilka har jobbat med översiktsplanen?
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Linköpings kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
linkoping.se

VI VILL HA DINA SYNPUNKTER SENAST SÖNDAG DEN 29 AUGUSTI 2021

Märk synpunkterna UTVECKLINGSPLAN FÖR LINKÖPINGS YTTERSTAD och skicka dem till:

Linköpings kommun

KS Registrator

581 81 Linköping

eller med e-post till:

kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Upplysningar lämnas av:
Kontakt Linköping, telefon 013-20 60 00

Översiktsplanerare Christina Lagneby, christina.lagneby@linkoping.se

LÄNK TILL DIGITAL KARTA

Plankartorna till Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad finns tillgängliga via länk på: 

www.linkoping.se/ytterstaden. QR-koden tar dig direkt till kartorna.

Synpunkter på planförslaget välkomnas!
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Inledning 
I detta dokument sammanfattas planerings- och kunskapsunderlag samt förutsättningar 
och befintliga förhållanden inom planområdet som legat till grund för utformningen av 
planförslaget Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. En del av innehållet 
redovisades i utvecklingsplanens samrådshandling men har därefter lyfts ur till denna 
bilaga. Andra delar har tagits fram i de utredningar och kartläggningar som gjorts 
inom ramen för planarbetet. 

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till gällande Översiktsplan för 
staden Linköping. Detta dokument kompletterar således de planeringsförutsättningar 
som redovisats tillsammans med den gällande översiktsplanen. Tillsammans utgör de 
förutsättningar för fortsatt planering och utveckling av Linköpings ytterstad. 

Utredningar och kunskapsunderlag i projektet har tagits fram i syfte att utveckla 
kunskapen om de utvecklingsteman som utvecklingsplanen har i uppdrag att belysa. 
Dessa är: 

• Stadskvaliteter 
• Grönstruktur 
• Social sammanhållning 
• Kommersiell och offentlig service 
• Hållbar utveckling  
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Stadsutveckling enligt redan antagna delar av översiktsplanen 

 

Figur 1 – Markanvändningskartan för Översiktsplan för staden Linköping (2010). Kartan finns också 
återgiven digitalt tillsammans med planförslagets kartor, samt i planbeskrivningen. 

2010 antog Linköpings kommun två delar av den kommunövergripande 
översiktsplanen: Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, samt 
Översiktsplan för staden Linköping. Se figur 1. Båda planerna har i sin tur sin grund i 
ett inriktningsbeslut som Linköpings kommunfullmäktige fattade 2005, där besluten i 
huvudsak omfattade att skapa förutsättningar för regionförstoring genom 
infrastruktursatsningar och utbyggnad i orter med särskilt goda förutsättningar för 
kollektivtrafik, att utveckla ortsstrukturen enligt en pärlbandsprincip, att utveckla 
staden Linköping och stadskärnan med fler bostäder och arbetsplatser samt att 
utveckla vattennära lägen för rekreation och bebyggelse. Inriktningsbeslutet 
vidareutvecklades i de två översiktsplanerna. För översiktsplan för staden Linköping 
mynnade arbetet ut i ett antal huvudstrategier, illustrerade i figur 2.  
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Figur 2 - Huvudstrategier i Översiktsplan för staden Linköping. 

Översiktsplanen för staden utgår från perspektivet att kommunen folkmängd ska öka 
från cirka 143 000 invånare (då planen antogs) till ca 170 000 invånare, men planen 
har även en utblick mot en ökning till 200 000 invånare. Med samma 
befolkningsfördelning mellan staden och övriga kommunen motsvarar det en ökning 
från cirka 100 000 invånare i staden till 120 000 respektive 140 000 invånare. 
Tidsperspektivet vid översiktsplanens antagande antogs vara att 120 000 invånare 
skulle kunna vara uppnått ca år 2030, eller tidigare. 

Tillkommande bebyggelsekompletteringar och utbyggnadsområden för bostäder och 
arbetsplatser lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga staden, 
exempelvis i södra Ekkällan, Djurgården, Ullstämma, Harvestad och Kallerstad, eller 
genom omvandling av exempelvis östra Tornby. Därmed blir Linköping på sikt en 
tätare, rundare och mer sammanhållen stad jämfört med idag. I planen finns också 
förslag på kompletteringar och förnyelse i den befintliga staden, särskilt utmed 
kollektivtrafikstråk.  

Huvudstrategierna anger att resor inom staden med kollektivtrafik, cykel eller till fots 
prioriteras framför bilresor. Genomfartsresor med bil genom centrala delar av staden 
föreslogs minskas genom ombyggnation av fyrfältiga gator med höga tillåtna 
hastigheter innanför Y-ring, till tvåfiliga stadsgator med lägre hastighet, och med 
separata filer för kollektivtrafik. Planen beskriver också att ett högeffektivt 
kollektivtrafiksystem ska byggas i staden. 

Stadens parker och naturområden som är viktiga för rekreation och/eller biologisk 
mångfald ska bevaras och förädlas. Särskilda insatser ska göras för att höja 
rekreations- och besöksvärdet längs Stångåstråket och i Tinnerö eklandskap.  

Översiktsplan för staden Linköping förutsätter att Ostlänken byggs och att ett nytt 
resecentrum lokaliseras på andra sidan Stångån. Innerstaden ska växa på östra sidan av 
Stångån på områden kring det nya resecentrumet. Den nya innerstaden ska bebyggas 
med bostäder, arbetsplatser, handel och lokaler för kultur och nöjen. Efter 
Översiktsplan för staden Linköpings antagande har strategierna för utvecklingen av 
innerstaden vidareutvecklats, först med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 
(2016), som anger huvudinriktningen för hur Linköpings innerstadskvaliteter ska 
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utvecklas. Därefter har Arkitekturprogram för innerstaden (2018) antagits, samt en 
strategisk plan för utvecklingen av innerstadens parker och torg, Linköpings 
mötesplatser – innerstadens parker och torg (2019). Arbete pågår med Trafikplan för 
Linköpings innerstad. 

En fördjupning av översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla antogs 2019. 
Översiktsplanen anger hur de karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med 
bland annat Linköpings universitet och Linköping Science Park, ska ges möjlighet att 
utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö med en 
blandning av service, bostäder och verksamheter. Förslaget ger förutsättningar för 
såväl mer verksamhetsyta som nya bostäder inom stadsdelarna. 

Ytterstadens befolkning och planområde i siffror 
Linköpings befolkning ökar i snabb takt. En stark befolkningstillväxt är naturligtvis en 
positiv faktor, samtidigt som den ställer krav på att tillskapa nya bostäder för att inte 
öka den bostadsbrist som råder, liksom möta upp med annan social och teknisk 
infrastruktur i takt med den växande befolkningen. Befolkningen i ytterstaden uppgick 
2018 till drygt 80 000 invånare. Det innebär att ungefär hälften av Linköpings 
kommuns befolkning är bosatt i ytterstaden. Framskrivningar av kommunens 
befolkningsprognoser visar att Linköpings kommun omkring år 2060 väntas ha vuxit 
till 250 000 invånare, en ökning på ca 90 000 människor, se också figur 3. Förutsatt att 
fördelningen mellan innerstad, ytterstad och övriga kommunen är densamma idag 
innebär det att ca 45 000 av dessa tillkommande kommer att bo i Linköpings ytterstad.  

 

Figur 3 - Diagram över befolkningstillväxt och befolkningsprognos för Linköpings kommun åren 
1950-2060 

Planområdet ytterstaden upptar en yta på drygt 90 km2. I jämförelse är stadsdelen 
innerstaden (innanför c-ring) 1,5 km2 till ytan. Drygt hälften av planområdets yta 
utgörs av tätorten, resterande del är i huvudsak jordbruks- och naturmark i stadens 
omland.  
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År 1900 upptog Linköpings tätort en yta av ca 1,4 km², år 1960 hade staden vuxit till 
omkring 12 km² och idag omfattar staden en yta av ca 48 km². Under samma tid har 
Linköpings befolkning blivit ungefär tio gånger större. Trots att befolkningen har 
vuxit kraftigt har stadens ökade utbredning gjort att befolkningstätheten minskat, från 
ca 100 invånare/hektar i tätorten år 1900 till i genomsnitt ca 2 4 invånare/hektar inom 
tätorten. För enbart ytterstadens planområde är siffran lägre, med i genomsnitt en 
täthet på 14,5 invånare/hektar. Inom enskilda stadsdelar kan befolkningstätheten 
variera från väldigt låg i stadsdelar där stor del av marken används för annat ändamål 
än bostäder (exempelvis Hackefors 4,9 inv/ha, Jägarvallen 6,5 inv/ha och Västra Valla 
8,7 inv/ha) till högre i stadsdelar med stor andel flerbostadshus (Skäggetorp 47,8 
inv/ha, Garnisonen 37,5 inv/ha, Johannelund 36,9 inv/ha). Se också figur 4 som är en 
täthetskartering över hela tätorten. 

Ytterstadens täthet kan jämföras med de principer som FNs initiativ UN-Habitat har 
tagit fram för hållbara städer. Principerna ska tillsammans bidra till att skapa städer 
som är kompakta, integrerade och sammanhängande. En av de fem principerna är 
”hög täthet”, med riktvärdet att städer bör ha åtminstone 150 invånare/ha.  

 

Figur 4 - Kartan visar tätheten (antal boende) i Linköpings tätort. Varje pixel motsvarar 100x100 
meter, 1 hektar. Befolkningsstatistik från 2017. 
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Tema: Hållbar utveckling  

Vad innebär en hållbar utveckling? 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har 
i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. 

Begreppet hållbar utveckling skapades i sin tur av FN:s världskommission för miljö 
och utveckling år 1987 och gavs följande definition: Hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. 
De Globala målen innefattar alla tre dimensioner. Linköpings kommun har ställt sig 
bakom Agenda 2030 genom Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern, 
fastställd 2018-06-18. Policyn innebär att kommunen delar definitionen av hållbar 
utveckling. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom 
lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de 
globala målen. 

Hur kan fysisk planering bidra till en hållbar utveckling? 
Genom fysisk planering kan kommunen skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling genom att stadens och samhällets utformning ger mer eller mindre bra 
förutsättningar för människor att leva hållbart. 

Det finns ingen entydig definition av vad en hållbar livsstil är, då livsstilar som anses 
hållbara kan vara väldigt olika. Viktiga delkomponenter är exempelvis konsumtion 
och livskvalitet, hälsa och välmående och gemensamt ansvar. Hållbara livsstilar 
handlar om individens personliga val och agerande i kombination med förutsättningar 
och sammanhang, vilka underlättar livsstilen, enligt forsknings- och kunskapscentret 
Mistra Urban Futures, 2016. 

I aktuell forskning publicerad i tidskriften Land Use Policy 2016 undersöks 
kopplingen mellan urban form och hållbart beteende, alltså beteenden av miljömässiga 
anledningar i motsats till att en individ råkar leva hållbart av ekonomiska anledningar 
eller att det förenklar vardagen. I artikeln konkluderas att hållbart beteende i vardagen 
främst är beroende av personliga faktorer såsom socioekonomisk status och det 
personliga engagemanget i miljöfrågor. Stadens fysiska form i förhållande till de 
personliga faktorerna har blygsam påverkan på hållbart beteende. Två faktorer som 
dock lyfts fram avseende relationen mellan individers hållbara beteende och urban 
form är tillgång till natur- och grönområden samt täthet (främst befolknings-). Enligt 
forskning finns koppling mellan tillgång till kvalitativa grönområden av tillräcklig 
storlek och hållbara livsstilar. Orsakssambandet är dock oklart. Dels ses ett samband i 
att människor som redan har ett hållbarhetstänk väljer att bosätta sig med närhet till 
kvalitativa naturområden och dels att generös tillgång till kvalitativa grönområden har 
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potential till att stärka hållbara beteenden. Kopplingen mellan täthet och hållbart 
beteende beskriver Lo i artikeln beror på att ju bättre underlaget är (antal personer) för 
exempelvis återvinningsstationer, ekologiska matmarknader, kollektivtrafik etc., desto 
mer benägna är människor att också aktivt anamma hållbara beteenden just för att de 
erbjuds fler smarta lösningar i sitt närområde. På så sätt krävs det inte lika stora 
personliga ansträngningar att omvandla värderingar till livsstil. Intressant är dock 
dessa två faktorers förhållande till varandra. Ofta behandlas täthet och grönområden 
som konkurrerande användningar av mark. En bra balans mellan faktorerna är alltså 
att eftersträva i hållbar stadsplanering, vilket har varit en utgångspunkt i arbetet med 
planförslaget. 

Ett resilient samhälle 
Ett systems, exempelvis ett jordbruks eller en tätorts, resiliens är dess förmåga att ta 
smällar och förbli fungerande (Rockström & Klum, 2015). I samrådshandlingen för 
Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 (2016) definieras resiliens 
som ”ett systems långsiktiga förmåga att hantera väntade och oväntade störningar och 
förändringar, samt att återuppbygga viktiga funktioner och vidareutvecklas, utan att 
systemet kollapsar. För ett samhällssystem kan det exempelvis handla om förmågan 
att hantera naturkatastrofer, världsoro eller större olyckor”.  

Hållbarhet och resiliens är inte synonymer. Skillnaden från hållbar utveckling är att 
resiliensbegreppet inte förutsätter en linjär utveckling (Stockholms läns landsting, 
2016) utan också behöver vara förberedd för plötsliga förändringar i ett eller flera 
system som påverkar staden. Resiliens torde kunna ses som en förutsättning för 
hållbarhet med en acceptans för att vi inte kan veta vad systemet staden kommer att 
utsättas för i framtiden. Exempelvis behövs både dämpande åtgärder av 
klimatförändringarnas effekter men också anpassningsåtgärder till dess oundvikliga 
effekter (IPCC, 2014). För att inte tappa siktet på hållbarhetsmål behöver staden ha 
egenskaper att anpassa sig till ett förändrat klimat och ändå fortsatta utvecklas i en 
hållbar riktning. 

Välutvecklade ekosystemtjänster kan bidra till en stads resiliens exempelvis genom att 
mildra effekterna av skyfall m.m., alltså plötsliga händelser. Dock handlar resiliens i 
en stads avseende inte bara om ekosystem utan också sociala och ekonomiska system. 
Resiliens är systemets förmåga att stå emot kraftiga svängningar vilket för staden kan 
vara ekonomiska rubbningar, politiska förändringar, social oro eller konsekvenser av 
ett förändrat klimat.  

Hur kan fysisk planering bidra till en mer resilient ytterstad? 
Resilient stadsbyggande kan kopplas till både ekologi, ekonomi och sociala frågor. 
Vad som anses kunna vara en resurseffektiv och resilient region i framtiden är en som 
har en effektiv energi- och resursanvändning, välutvecklade ekosystemtjänster, väl 
utvecklad förmåga till förebyggande och hanterande av kriser, och sist men inte minst 
social sammanhållning i samhället där alla bidrar med resurser och erfarenheter. 
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Social sammanhållning är en förutsättning för att mycket annat i samhället ska 
fungera. Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär det att ekonomin tjänar samhället och 
samhällsutvecklingen sker inom ett utrymme som definieras av de ekologiska 
ramarna. 

Resiliens handlar också om systemtänk. Inom ett system finns massvis av kopplingar 
på olika nivåer och ett flexibelt systemtänk är viktigt för att inte delar av systemet 
utesluts och därmed skadar systemet som helhet. Avgörande kopplingar finns mellan 
ekosystem och människor, kopplingar och beroenden som ofta underskattas. Det finns 
nästan inga ekosystem där människan inte är inblandad och vi människor är beroende 
av ekosystemen.  

Ett system som består av ett stort antal beståndsdelar är generellt mer resilient än ett 
som består av många likartade beståndsdelar. Detta talar för att variation och mångfald 
även i fysisk planering är att föredra. För att staden ska ha utrymme att klara 
rubbningar och ha möjlighet att återhämta sig behövs alltså en flexibilitet, en mångfald 
och redundans, med det menat ett visst överskott eller säkerhet. Redundans ger en 
form av försäkring i ett system då det finns möjlighet till kompensation för en förlust. 
Särskilt viktig blir redundans i system som är beroende av nyckelarter eller 
nyckelaktörer.  

Klimatförändringar 
Enligt den senaste IPCC-rapporten (SR15) behöver koldioxidutsläppen halveras efter 
år 2030 för att nå noll omkring 2050 om maximalt 1,5 graders uppvärmning ska kunna 
nås. Transportsektorn står i nuläget för ca 40 % av Sveriges koldioxidutsläpp. 
Trafiksystemet spelar en mycket viktigt roll i att begränsa Sveriges framtida utsläpp. 
Sverige har antagit nationella miljömål för att reducera koldioxidutsläppen, två av 
dessa är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av koldioxid samt att 
fordonsflottan senast 2030 skall vara fossilfri. Linköpings kommun har dessutom 
antagit målet att vara koldioxidneutral år 2025. En viktig faktor för att nå målet är att 
målet om en förändrad färdmedelsfördelning uppnås (antaget i samband med 
Översiktsplan för staden Linköpings antagande 2010). 

Den globala uppvärmningen medför konsekvenser som påverkar den befintliga miljön, 
exempelvis genom högre temperaturer och förändrade nederbördsmängder. Det är 
svårt att veta hur omfattande konsekvenser klimatförändringarna kommer att leda till 
men det är väsentligt att skapa förutsättningar för att hantera dessa konsekvenser i 
ytterstadens fysiska miljö. 

Linköpings trafiksystem – en del av en hållbar utveckling 

Trafiknäten 
Linköping växte snabbt framförallt under den andra halvan av 1900-talet. I och med 
motorfordonens stora intåg i samhället började staden utvidgas och utglesas. Med bil 
kunde invånarna förflytta sig tiofaldigt snabbare än till fots och det blev plötsligt 
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möjligt att bosätta sig i större bostäder i stadens utkant, utan att restiderna för den 
sakens skull blev längre trots ökade avstånd. För att till fullo kunna utnyttja bilens 
potential som snabbt transportmedel gjordes också omfattande utbyggnader av stadens 
infrastruktur. 

Ytterstadens trafikseparerade infrastruktur, byggd enligt SCAFT-modellen1 är idag 
kännetecknande för stora delar av planområdet. Fördelar som trygga, tysta och 
barnvänliga insidor av stadsdelarna behöver ses i relation till de strukturella 
utmaningar som också medförs. Avstånden är ofta långa mellan stadens olika delar då 
bilen skulle vara det främsta transportmedlet i vardagen. Avstånden orsakas också dels 
av att trafiksystemet byggts ut med breda och utrymmeskrävande vägar, dels av den 
trafikseparerade hierarkin där mycket mark också används som buffertzoner mellan 
exempelvis en trafikled och en matargata. De stora trafikytorna delar upp stadsväven 
och bidrar till barriäreffekter och rumslig segregation stadsdelar emellan.  

Linköpings tradition som cykelstad är lång. Med tanke på den stadigt ökande 
arbetspendlingen med cykel, elcykelns stigande popularitet och ett bredare utbud av 
fordonstyper som trafikerar cykelvägarna finns dock fortsatt behov av att utveckla 
cykelnätet avseende bredd och utformning för att kunna omhänderta en framtida 
ökning av cykeltrafiken. Högre hastigheter och bredare fordon innebär också att risken 
för otrygga situationer i samspel med gångtrafik kan väntas öka. Det är därför av stor 
vikt att hantera gång- och cykeltrafik som två separata trafikslag, framförallt i stråk 
där höga flöden är att förvänta. 

Kollektivtrafiken i Linköping trafikerar ett relativt stort och omfattande nät i 
förhållande till stadens storlek men är dock generellt ofta ett långsamt alternativ 
jämfört med andra transportslag. Det finns utvecklingsmöjligheter framförallt vad 
gäller linjernas genhet och snabbhet, dvs. medelhastigheten längs sträckan. 

Resvanor och målet om en förändrad färdmedelsfördelning 
Stadens form och bebyggelsestruktur samspelar med transportnätet och avspeglas 
därmed också i resvanorna i en stad. En gles, utspridd och uppdelad stad ger bland 
annat stora avstånd till många vardagsfunktioner samt svagt underlag till lokalt 
näringsliv, service och kollektivtrafik. Det ger också större behov av resor, inte minst 
med bil, vilket påverkar den samlade trafikbelastningen på stadens gatusystem i 
allmänhet, och särskilt vid uppsamlande stråk och korsningar. Detta i sin tur påverkar 
såväl stadsmiljön, sambanden i staden, utsläppsnivåer som behovet av mark och 
kommunala investeringar för trafiklösningar. 

Enligt kommunens senaste resvaneundersökning görs i Linköpings kommun ca 340 
000 privata personresor per dygn, vilket motsvarar ungefär 2,3 resor per person. Bilen 

                                                 

1 SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) var en modell 
för stadsplanering som utvecklades på 1960-talet, där separering av gående, cyklister och bilister är ett av 
kännetecknen. Gång- och cykelbanor skulle skiljas från bilvägar och bilvägarna skulle ha olika ändamål.  
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används vid ungefär 61 % av dessa resor, ca 28 % är cykelresor och omkring 12 % 
sker med kollektivtrafik. Utöver personresorna sker även en stor mängd varu- och 
godstransporter samt arbetsrelaterade resor under dygnet. I Trafikstratregi för 
Linköping som godkändes av fullmäktige i samband med antagandet av Översiktsplan 
för staden Linköping 2010 sattes målet att förändra färdmedelsfördelningen i 
kommunen genom att öka andelarna för cykel- och kollektivtrafik och minska andelen 
bilresor. Trenden har sedan slutet av 90-talet varit att bilåkandet konstant ökat något 
varje år medan andelen resor med cykel och kollektivtrafik minskat. I den senaste 
resvaneundersökningen (Linköpings kommun, 2019b) minskade bilresandet dock 
något samtidigt som cykelresandet ökade i motsvarande grad.  

Genomsnittsbilen används ca 4 % av dygnet och står parkerad resten av tiden. För 
samhället innebär en låg utnyttjandegrad ett ökat behov av ytor för parkeringsplatser, 
t.ex. både vid bostaden och vid arbetet eller övriga målpunkter. Att äga en bil 
inklusive parkeringsplats är dessutom ofta en betydande kostnad för ett hushåll, vilket 
utestänger många från att ha tillgång till bil. Gratis parkering vid arbetsplatsen är 
också en av de faktorer som påverkar resandet med bil allra mest och minskar de 
hållbara transportmedlens konkurrenskraft (WSP 2018b). 

Framtidsscenario, om färdmedelsfördelningen inte förändras 
I arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har kommunen låtit simulera 
framtidsscenarier med utgångspunkten att befolkningen ökar men en lika stor andel av 
resorna (ca 60 %) skulle ske med bil som i dagsläget. Simuleringarna visar att behov 
då uppstår av att bygga ut vägnätet för att klara de ökade trafikmängderna. 
Kostnaderna för att bygga nya trafikleder, bredda befintliga leder, bygga nya 
planskildheta korsningar, tunnlar, och parkeringsanläggningar beräknades, i samband 
med att kommunens trafikstrategi antogs 2010 uppgå till ca 3 miljarder kronor. Ökade 
kostnader för drift och underhåll av vägnätet tillkommer utöver detta.  

Även om trafiksystemet byggs ut visar samma simuleringar att den ökade mängden 
biltrafik skulle medföra ökade restider med bil i staden i framtiden jämfört med idag. 
En stor del av stadens gator är dessutom inte möjliga att bygga om eller bredda för 
ökad framkomlighet. En större utbyggnad av bilvägnätet för att öka bilens 
framkomlighet riskerar därför att slå tillbaka och förvärra trafiksituationen eftersom 
den ökade biltrafik det skulle leda till inte kan hanteras i de övriga delarna av vägnätet 
som inte enkelt kan byggas ut. 

Framtidsscenario med en förändrad färdmedelsfördelning 
I de simuleringar som gjorts enligt Trafikstrategins mål om en minskad andel biltrafik 
och ökade andelar resor med kollektivtrafik och cykel blir restiderna med bil2 inte lika 
mycket längre som i ovanstående scenario, där en större utbyggnad av bilvägnätet 

                                                 

2 Analyserna har gjorts från respektive stadsdel till ett antal större målpunkter i staden. 
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genomförs. De något längre restiderna uppstår framför allt av lägre hastighet eller en 
längre körsträcka och inte på grund av köbildningar i rusningstid.  

Kostnadseffektiv trafik 
Biltrafiken kräver ett stort gatunät som kommunen måste sköta och underhålla. 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av drygt 440 hektar gata för 
motorfordonstrafik. Ytan motsvaras av att stadsdelarna Innerstaden, Vasastaden och 
Gottfridsberg endast skulle bestå av asfalt. Som jämförelse omfattade gatunätet år 
1900 uppskattningsvis 18 hektar gata. Det innebär att samtidigt som befolkningen ökat 
ca 10 gånger så har gatunätet blivit nästan 25 gånger större.  

Cykeln är efter gång ett av de mest miljövänliga transportmedlen i staden eftersom 
den är energieffektiv och har liten negativ påverkan på omgivningen. I en tät stad är 
cykeln även ofta ett snabbt transportmedel. Cykeln kräver dock också ett relativt stort 
och ytkrävande cykelvägnät som behöver byggas, skötas och underhållas; kommunens 
cykelvägnät är till ytan ca 140 hektar. Det är dock bara knappt hälften av den yta som 
behövs för biltrafik, räknat per person. Nybyggnation och vägunderhåll av cykelvägar 
är dock betydligt billigare än för biltrafik. I nuläget kostar drift och underhåll av en 
kvadratmeter cykelväg ca 7 kr/år, vilket kan jämföras med 19 kr/år för en bilväg.  

Drift och underhåll av samtliga kommunala bilvägar har de senaste åren kostat i 
genomsnitt ca 85 miljoner kronor per år. Motsvarande driftskostnad för samtliga 
kommunala cykelvägar är ca 9 miljoner kronor per år.  Om man därtill beaktar att 
cykelvägen har dubbelt så hög transportkapacitet som bilvägen, (se figur 5,) blir 
cykelvägen drygt 5 gånger mer kostnadseffektiv än bilvägen.  

 

Figur 5 – Diagrammet visar flödeskapacitet per timme och den yta som krävs per person, för olika 
trafikslag. Ytkravet innefattar de ytor som krävs för förflyttningar, gator och körbanor, samt 
parkering. 

Det finns också andra ekonomiska fördelar med ökad cykeltrafik. Utöver minskade 
kostnader för infrastrukturen innebär exempelvis cyklisternas förbättrade hälsa, på 
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grund av den ökade motion det ger, att samhällets kostnader för sjukvård blir lägre. 
Om andelen cykelresor i kommunen skulle öka från dagens ca 28 % till 40 %, som är 
målet enligt kommunens trafikstrategi, beräknas den samhällsekonomiska vinsten i 
Linköping bli ca 230 miljoner kr/år i form av minskad förtida död hos befolkningen.3  

Framtidsspaning 
Enligt en framtidsspaning gjord på uppdrag av Linköpings kommun (WSP 2018a) kan 
dagens trafiksystem stå inför fyra större förändringar som kan komma att 
revolutionera sättet vi förflyttar oss på; självkörande (autonoma) fordon, uppkopplade 
fordon, elektrifiering samt delningsekonomi.  

Sammantaget kan dessa trender leda till ett högre resursutnyttjande av trafiksystemet 
genom delning av transporttjänster och optimering av vägnätet. Genom delning kan 
fordon också utnyttjas mer effektivt och jämlikt. Elektrifieringen kan ge mer 
energieffektiva fordon och mindre utsläpp i stadsmiljön. Helt självkörande fordon 
skulle kunna ge en enorm påverkan på trafiksystemet om de främst nyttjas som 
allmänna taxifordon. Enligt vissa studier skulle fordonen då kunna utnyttjas så 
effektivt att endast en tiondel av dagens fordonsflotta skulle behövas för att utföra 
samma antal resor i en stad. En framtid där autonoma bilar används som taxitjänst i 
Linköping kommer att påverka kollektivtrafiken. De kapacitetsstarka stomlinjestråken 
kommer sannolikt inte ersättas av autonoma fordon utan tvärtom troligtvis få ökad 
betydelse som ryggraden i ett framtida, mer flexibelt mobilitetssystem. Mer 
lågtrafikerade kollektivtrafiklinjer skulle på sikt kunna ersättas alltmer av autonoma 
taxitjänster när dessa introduceras. Autonoma bilar förändrar troligen inte kraven på 
bilvägnätet i någon större omfattning inom utvecklingsplanens planperiod. Dock 
skulle behovet av parkeringsplatser kunna komma att minska dramatiskt och behovet 
av hållplatser/zoner för hämta och lämna istället öka. På lång sikt är det möjligt att 
även självkörande bilar kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av bilflottan. Ett 
stort, allmänt införande av helt självkörande fordon bedöms dock ännu vara flera 
decennier bort enligt de flesta experter. 

Dialogmaterial om trafik 
Den tidiga dialog som genomfördes i arbetet med att ta fram ett samrådsförslag visade 
att ytterstadsborna är splittrade i trafikfrågan. Synpunkter som framfördes gällande 
trafik visar att trafiken i vissa fall anses problematisk på grund av dålig framkomlighet 
för bil eller bristfällig kollektivtrafik, medan andra anser att biltrafiken behöver 
minska eller begränsas då den utgör en fara, bullrar och bidrar till en dålig miljö och 
oattraktiv och otrygg stadsmiljö, framförallt när det gäller barns skolvägar. 
  

                                                 

3 Trivector, PM 2018:43, Cyklingens hälsoeffekter i Linköpings kommun – beräkning av 
effekter med ökad cykelandel- 
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Tema: Stadskvaliteter 

Ytterstaden – en historisk tillbakablick 
Staden började växa i mer planerade former först efter stadsarkitekten Gustav Lindens 
generalplan från 1923. I det som då var stadens ytterkanter, men som idag ofta 
representerar en sorts mellanstad på gränsen mellan inner- och ytterstad, växte en 
småskalig bebyggelse fram präglad av trädgårdsstadens ideal. Under tidigt 1900-tal 
och mellankrigstiden växte villaområden fram i Ekkällan, Ramshäll med Berga hage, 
Vimanshäll, Hejdegården, Råberga och Barhäll. Även villaområdena vid Hackefors 
och Hjulsbro tillkom under samma tid. Karakteristiskt för dem är anpassningen till 
naturliga förhållanden, öppningen mot omgivande landskap och stora gröna tomter 
som skapade en funktionell och tidsenlig övergång till omlandet. 

Efter andra världskriget började Linköping växa utanför den absoluta stadskärnan. 
Funktionalistiska idéer introducerades i Linköpings stadsplaner och det som kallades 
grannskapsenheter började planeras och byggas. Östra Valla, Tornhagen, Fridhem, 
södra delarna av Majelden och Åbylund är typiska exempel på områden som växte 
fram i det som idag är gränslandet mellan innerstaden och den omgivande staden - 
ytterstaden.  

Inflyttningen till staden och de stora barnkullarna på 1950- och 1960-talet ökade 
trycket på att bygga nya bostäder. Nya storskaliga stadsdelar planerades på obebyggd 
mark utanför staden. Bostadsområdena byggdes som friliggande öar inbäddade i 
grönska, och försågs med stadsdelscentrum där visionen var att skapa förutsättningar 
för gemenskap och den vardagliga servicen. Johannelunds centrum, invigt 1960, blev 

Figur 6 – Linköpings ungefärliga utbredning år 1960 markerat med vit linje.  
Foto: Lantmäteriets historiska ortofoton. 
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stadens första riktiga stadsdelscentrum. Det blev en karaktäristisk del av den moderna 
staden och en nationellt uppmärksammad referens. 

År 1954 påbörjades en ny generalstadsplan för Linköping, under ledning av arkitekten 
Fred Forbat, som kom att föreslå nya storskaliga stadsdelar med egna centrum. Under 
den expansiva period som följde, i det s.k. Miljonprogrammet 1965-1975, uppfördes 
nya stadsdelscentrum i Skäggetorp (1965), Ryd (1966) och Ekholmen (1967) med 
omgivande bostäder. Dessa miljöer kännetecknas av starka planstrukturer, byggnader 
med separerade funktioner, med plats för bilar i ytterkanter och mjuka bilfria insidor.  

Omslutna av nya stadsdelar förvandlades Rydskogen och Vallaskogen till stora dessa 
områden och utgör idag också de starkaste kvaliteterna. Grönskan i dessa områden 
varierar från stora parker i stadsdelarnas mitt till små impediment, avskiljande gröna 
ridåer, lummiga gårdar och gräsytor som möter hus och trottoarkanter. Ekdungar, 
höga tallar och trädbevuxna åkerholmar sparades och bildar ofta gröna lungor långt 
in mot stadens inre delar. En stor del av det vi kallar ytterstad utgörs av dessa 
modernistiska, gröna miljöer. 

Figur 7 - Linköpings ungefärliga utbredning år 1975 markerat med vit linje. 
Foto: Lantmäteriets historiska ortofoton. 
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Bristande ekonomi och storskaliga miljöer har gjort att miljonprogrammet fick utstå 
mycket kritik. Sociala frågor om integration, trygghet, tillgänglighet och ökad 
demokrati genom bättre dialog med medborgarna fick med tiden allt större betydelse. 
Under postmodernismen gjordes bland annat en utbyggnad av stadsdelen Lambohov, 
där social hållbarhet präglade utvecklingen. I Tallboda tillkom en hel 
centrumbebyggelse. Nedläggningen av Linköpings regementen på 1980- och 90-talen 
medförde att en del områden som tidigare varit avskilda nu kunde införas i stadens 
utveckling. En ny stadsdel med bebyggelse liknande den i Lambohov tillkom på T1 i 
Östra Valla, men även i Tallboda, Ullstämma och Haninge samt en del av Vidingsjö. 
Övningsområdet söder om Djurgården, Tinnerö, omvandlades till stor del till ett 
naturreservat. 

Stadens motor de senaste 150 åren har varit industrin och dess utveckling mot 
högteknologi. Universitetsområdet planerades på 1960-talet och växte fram från 1970-
talet och framåt i syfte att stärka utvecklingen mot en högteknologisk industri och ett 
kunskapsbaserat samhälle. Bebyggelsen är storskalig i gröna omgivningar. Enstaka 
byggnader har lagts till på senare tid. Utmärkande är också de industrier som vuxit 
fram i närheten av transportvägar och med stöd av kraften i Stångån vid vattenfallen i 
Nykvarn, Tannefors och Hackefors. Hamnarna och järnvägen har bidragit till 
utvecklingen av industriområden vid Tornby och vid Saab. Under senare decennier har 
Linköping Science Park, med koppling till universitetet vuxit starkt. Stadens 
verksamheter bär på viktiga berättelser om tillväxt och kompetens på en allt tuffare 
nationell och global marknad. De har bidragit till stadens välstånd, attraktivitet och 
utveckling av andra funktioner så som flygplats och universitetssjukhus. 

I slutet av 1970-talet påbörjades etableringen av externhandel på Tornby. I samband 
med att E4:an drogs förbi Linköping fick området ett starkt skyltläge och hög 
tillgänglighet för Östergötlands invånare. Tornbys handelsområde har sedan fortsatt 

Figur 8 – Ryds Centrum. Foto: Alexandru Babos 
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växa och utvecklas än idag. Samspelet med innerstadens utbud är en viktig 
utvecklingsfråga. 

En stark flygindustri och militär närvaro i Linköping har varit betydelsefullt för 
Linköpings utveckling och starka tillväxt, men präglar också den form staden har idag, 
med två ”ben” åt sydväst och sydost, vilket bland annat skapar långa avstånd. Under 
1900-talets sista decennier har ytterstaden vuxit både utåt på ny mark och inåt genom 
förtätning, exempelvis i Ullstämma, Harvestad, Garnisonsområdet och Vallastaden. 
Efter millennieskiftet har riktningarna mot en hållbar samhällsutveckling blivit mer 
uppmärksammat vilket präglat mycket av planeringen och den tillkommande 
bebyggelsen. En av de tydligaste ambitionerna är att knyta samman staden inåt, 
förbättra kopplingarna mellan stadens olika delar och underlätta för hållbara 
transporter. Garnisonsområdet och Vallastaden, tillsammans med ett antal förtätningar 
i befintlig bebyggelse visar de senaste riktningarna, med en tätt sammanhållen 
kvartersbebyggelse och en återgång till modernismens produktionsbundna uttryck.  

Stadens karaktär och struktur 
I Översiktsplan för staden Linköping från 2010 beskrivs stadens form som en banan. 
Den utdragna formen har staden fått utifrån hur det historiskt sett har varit möjligt att 
bygga. De begränsningar som har funnits och även finns idag med en flygplats på 
vardera sidan om staden och deras påverkan i form av militära områdesanspråk, 
bullerpåverkan och inflygningsområden har format ytterstadens utbyggnad. I söder har 
det före detta övningsfältet på Tinnerö, därefter reservat och Natura 2000-område 
begränsat utbyggnadsmöjligheterna. Utöver denna påverkan har 1900-talets 
stadsbyggnadsideal med bland annat en långt driven funktionsuppdelning och 
trafikseparering påverkat hur dagens Linköping ser ut och fungerar. En bieffekt av 
dessa förutsättningar och planeringsideal är att många stadsdelar utvecklats som 
avskärmade enklaver, separerade av trafikleder.  

Linköpings ytterstad domineras av bostäder, med enstaka inslag av större 
verksamhetsområden. Sammantaget finns en stor variation av bebyggelsekaraktärer 
med småhus, flerfamiljshus, institutions-, verksamhets-, och handelsområden. Hög 
byggtakt under framförallt miljonprogramsåren har bidragit till att stora områden 
byggdes likartade under kort tid varför variationen ofta upplevs mindre inom många 
av de respektive stadsdelarna. Avstånden är generellt långa mellan områden med 
mycket bostäder, områden med många arbetsplatser och utbudet av handel, 
fritidsområden och mötesplatser, samt från ytterstaden till innerstaden. 

Som komplement till det kunskapsunderlag om Stadskaraktärer som togs fram i 
samband med att Översiktsplan för staden Linköping utarbetades, har ytterstadens 
bebyggelse karterats i ett antal typologier baserat på deras rumsliga struktur, 
bebyggelseuttryck och tillgång till offentliga miljöer, samt analyserats utifrån vilka 
utmaningar, styrkor och identitetsskapande drag det ger för utveckling. 
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Underlaget, illustrerat i figur 9, visar bland annat ytterstadens fördelning av småhus 
och flerfamiljshus. Till ytan består större delen av ytterstadens bostadsmiljöer av 
småhus, men större sammanhängande områden med flerfamiljshus finns i framförallt 
Skäggetorp, Ryd, Berga, Ekholmen och Lambohov. En stor del av både bostads- och 
verksamhetsområdena ligger i en trafikseparerad struktur alternativt utmed 
återvändsgator. 

Ytterstadens många småhus har i tidiga dialoger varit ett av de oftast nämnda skälen 
till planområdets attraktionskraft som boendemiljö. Möjligheten att bo med äganderätt 
och i många fall med egen trädgård, ger exempelvis större utrymme för personlig 
handlingsfrihet i att utforma det egna boendet. Boendemiljöer avskilda från, eller med 
väldigt lite biltrafik ger fördelar som mindre buller och större rörelsefrihet för barn.  

Ytterstadens trafiksystem är i huvudsak uppbyggt efter SCAFT-principen, som var 
vanlig från 1960-talet och framåt. Principen bygger på trafikseparering och strikt 
hierarki mellan olika typer av vägar. I ytterstaden finns således stora trafikleder som 
binder samman ytterstaden med innerstaden samt den regionala infrastrukturen. Längs 
dessa leder finns stora och ibland väl tilltagna gröna skyddsområden. Dessa 
skyddsområden bildar tillsammans med själva trafiklederna påtagliga barriärer mellan 
stadsdelar. Skyddsområdena har tillkommit bland annat på grund av restriktioner från 
buller-, luft- och farligt godsaspekter. Ibland är skyddszonerna nödvändiga, men i 
många fall har de en i överkant tilltagen bredd och delar av dem skulle i takt med att 
transportsystemet förändras, kunna få en annan användning. 

Figur 9 - Översiktlig kartering av ytterstadens stadskaraktärer. 
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Arkitektur 
Arkitekturbegreppet är centralt för att beskriva stadens kvaliteter och hur de kan bidra 
till en positiv utveckling av Linköpings ytterstad. Arkitekturens kvalitet kan vara svår 
att mäta, men bedömningen bör grundas på ett samspel inom den arkitektoniska 
helheten. Den romerska arkitekten Vitruvius, som levde under det sista århundradet f. 
Kr identifierade arkitekturens tre grundegenskaper, Venustas, Firmitas och Utilitas. 
Med moderna begrepp kan det översättas till att arkitektur är berörande, robust och 
användbar vilket betyder att arkitektur inte bara handlar om ett vackert utseende, 
arkitektur är också att skapa något som är hållbart över tid och som är användbart och 
välfungerande för sitt ändamål.  

Arkitekturens berörande aspekt är upplevelsebaserad och kan skapas av ljus och 
rymd, material, akustik eller andra egenskaper. Även objektets ålder och historia 
påverkar upplevelsen. Här används och stimuleras alla sinnen. Främst genom seendet, 
men också känsel, lukt och hörsel används. Intellektet påverkas bl.a. genom symboler 
och andra meningsbärande detaljer.  

Frågan om arkitekturens robusta egenskap är mångfacetterad. Det handlar dels om 
att det som byggs inte får rasa och att det ska stå emot väder och vind. Men också 
frågan om långsiktig hållbarhet och miljöaspekter vägs in i begreppet. Flexibla 
byggnader kan användas för olika behov över tid utan stora och resurskrävande 
ombyggnader. Det kan också handla om att använda förnyelsebara och giftfria 
material med liten miljöpåverkan både vid uttag och produktion. Robusthet kan också 
innebära att utforma byggnaden, parken eller gatan för att klara ett förändrat klimat. 
Allt byggande påverkar klimatet i någon grad, vilket bör vägas in när den 
arkitektoniska kvaliteten hos en byggnad ska bedömas. 

Arkitekturens användbarhet bedöms utifrån hur väl det byggdas utformning 
samspelar med dess tänkta användning och ändamål, exempelvis hur en parks 
funktioner och rörelsestråk samspelar med den kringliggande staden. Här finns stöd i 
form av forskning, Boverkets byggregler och andra föreskrifter som anger mått och 
riktvärden vid t.ex. bostadens planering, gatusektioner och svängradier. Tillgänglighet 
är också en viktig faktor under denna rubrik. Staden och arkitekturen ska vara 
tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. 

Linköpings kommun har i och med antagandet av Arkitekturprogram för Linköpings 
innerstad (antagen i kommunfullmäktige 2018) skapat ett ramverk och tre strategier 
för arkitektonisk kvalitet, som branschens aktörer kan fylla ut med idéer och projekt. 
Utgångspunkten är att varje förslag till projekt som presenteras ska diskuteras utifrån 
dem. Ramverksfunktionen har valts som ett medel för att sprida initiativ och ansvar 
för byggandet och byggandets kvalitet till alla i hela kedjan. Samma förhållningssätt 
bör gälla i Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad som för innerstaden.  
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Kulturmiljövärden 
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från historiska 
skeenden och processer som lett fram till dagens landskap. Människors 
förutsättningar, verksamheter, estetiska ideal, tekniska förutsättningar och livsmönster 
under olika tider kan följas i bebyggelsekultur och landskapets fysiska strukturer, 
samband och rörelsemönster. Det kan gälla allt från enskilda objekt till större 
sammanhängande landskapsavsnitt eller bebyggelsemiljöer, och tidsmässigt spänna 
från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemönster. 

Begreppet kulturhistoriskt värde definieras i Riksantikvarieämbetets plattform för 
värdering och urval som ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan 
ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden 
och sammanhang – samt därigenom människor livsvillkor i skilda tider, inklusive de 
förhållanden som råder idag.” Det innebär att det kulturhistoriska värdet avgörs av hur 
väl en miljö, byggnad eller anläggning återspeglar ett -på lokal/regional eller nationellt 
plan – relevant skeende. Det kulturhistoriska värdet är beroende av de fysiska 
egenskaper – karaktärsdrag, samband och rumsligheter, byggnader och 
bebyggelsedetaljer eller andra fysiska uttryck – som uttrycker det kulturhistoriska 
värdet. Det kulturhistoriska värdet kan, men behöver inte, sammanfalla med andra 
typer av värden som omnämns i Plan- och bygglagen, t.ex. sociala och estetiska 
värden. 

Linköpings ytterstad rymmer flera kulturhistoriskt värdefulla landskaps- och 
bebyggelsemiljöer samt forn- och kulturlämningar. Ytterstadens bostadsområden 
utgörs till stora delar av områden som tillkommit som ett resultat av en samlad 
planering där bostäder, anläggningar för det allmänna, grön- och parkområden samt 
infrastruktur har planerats och bebyggts som en helhetsmiljö. Samtidigt finns det i 
områdenas grönområden och med viss bevarad bebyggelse spår av äldre tiders liv och. 
I ytterstadens olika områden finns stadsmiljömässiga kvaliteter och kulturhistoriska 
värden som kan fortsätta att ge tillhörighet, igenkänning och trivsel till de människor 
som bor där idag, men också till dem som i framtiden kommer att bosätta sig där. 

Underlag 
I samband med framtagande av Översiktsplan för staden Linköping (2010) togs ett 
kulturhistoriskt underlag fram4. Underlaget behandlade i första hand den bebyggda 
miljön. I underlaget pekades områdena i figur 10 ut som kulturhistoriskt värdefulla, 
med en samlad rekommendation om att särskild stor hänsyn bör tas till dessa värden 
vid eventuella förändringar och förtätningar. Detta gäller såväl förändringar av 
byggnaderna som i dessas närmiljö såsom träd och annan vegetation. Byggnaderna bör 
behålla sin exteriöra karaktär. Inför eventuella förändringar och förtätningar inom de 
redovisade områdena skall samråd ske med stadsantikvarien eller motsvarande 

                                                 

4 Se Kulturhistoriskt underlag till Översiktsplan för staden Linköping (2009). 
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kulturhistorisk kompetens. I underlaget angavs också ett behov av att fördjupa 
kunskapen för de sydöstra stadsdelarna. 

 

Figur 10 - Kulturhistoriskt värdefulla områden i Kulturhistoriskt underlag till Översiktsplan för 
staden Linköping (2009). 

För att komplettera befintligt underlag inom planområdet har därför flera översiktliga 
kulturmiljöutredningar genomförts för Berga, södra stadsdelarna (Vidingsjö, 
Ekholmen, Hjulsbro) samt västra stadsdelarna (Lambohov, Mjärdevi, Jägarvallen, 
Ryd, Skäggetorp)5. Avgränsningar för de kompletterande utredningarna har gjorts i 
samråd med stadsantikvarie. Resultaten sammanfattas i det här dokumentet och i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I planbeskrivningen Utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad ges generella principer för hänsyn till kulturmiljövärden som syftar till de 
särskilt värdefulla bebyggelseområden som redovisas här eller i kommande 
utredningar. 

Värdering av kulturmiljöer 
Den kulturhistoriska värderingen följer en värderingsskala där särskilt värdefulla 
områden har pekats ut. De utpekade bebyggelseområdena och allmänna platserna har 
ett sådant värde som kan motsvara plan och bygglagens begrepp särskilt värdefullt. 
Slutgiltig bedömning görs av kommunen inom ramen för en detaljplane- eller 
bygglovsprocess. Särskilt värdefulla kulturmiljöer skyddas av Plan- och bygglagen 
genom förvanskningsförbudet (8 kap § 13). Utöver de särskilt värdefulla områdena har 
kulturhistoriska värden kopplade till respektive karaktärsområde identifieras. Dessa 

                                                 

5 Se listade utredningar i planbeskrivningen Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, 
utställningshandling. 
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ska hanteras varsamt i planering och lovgivning, särskilda varsamhetsbestämmelser 
kan formuleras i kommande detaljplanering. 

Särskilt värdefulla bebyggelseområden 
De utpekade bebyggelseområdena och allmänna platserna bedöms ha höga 
kulturhistoriska värden vilket kan motsvara plan- och bygglagens begrepp särskilt 
värdefull (8 kap 13 §). Detta innebär att områdena behöver skyddas mot förvanskning. 
Slutgiltig bedömning i frågan görs av kommunen inom ramen för en detaljplane- eller 
bygglovsprocess. Här ges en summering av respektive områdes värdebeskrivning. 

Skäggetorp 
1. Tift: Tift är ett gott exempel på en by på Östgötaslätten. Byn är skiftad med 

utflyttade gårdar men har behållit sin samlade karaktär vid det gamla byläget. 
Flera av byggnaderna är mycket välbevarade till sin karaktär. I och omkring 
miljön finns flera välbevarade strukturer så som äldre vägar och läsbara 
ägostrukturer. Genom det stora gravfältet ges området ett särskilt tidsdjup. 
Gravfältet utgör riksintresse för kulturmiljövården. 

Figur 11 - Sammanställning av de redovisade särskilt värdefulla bebyggelseområdena. 
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2. Glyttinge: Glyttinge utgör ett tydligt exempel på en skiftad by på 
Östgötaslätten. Gårdarna har utflyttats längs vägen och den gamla bykärnan 
utgörs idag i huvudsak av en gård. Flera av byggnaderna är mycket 
välbevarade till sin karaktär, med typiska element så som alléer. I och om-
kring miljön finns flera välbevarade strukturer så som äldre vägar och läsbara 
ägostrukturer. Södralund är ett välbevarat torp med tydliga kulturhistoriska 
samband till odlingslandskapet kring Wärö. 

3. Skäggetorpsparken: Grönmiljön var en central del av rekordårens stads-
byggande, där parken skulle vara mötesplatsen och arenan för invånarna. Det 
är även i parken man hittar flera av de viktiga funktionerna som kyrkan och 
skolor och i direkt angränsning till parken ligger centrumanläggningen. Den 
centrala parken i Skäggetorp är ett ovanligt tydligt exempel på rekordårens 
parker med servicefunktioner. Det är parken som utgör stadsdelens naturliga 
kärna, samlingsplats, och är välfungerande än idag. 

4. Skäggetorps agrara bebyggelse: De äldre byggnaderna som finns bevarade i 
Skäggetorp visar på den agrara historia och den agrara miljön som fanns här 
innan stadsdelen uppfördes, och ger därmed stadsdelen ett visuellt tidsdjup. 
Miljön visar även på modernismens historiesyn, där monument bevarades på 
ett sakligt och rationellt sätt. 

Ryd 
5. Rekordårens bostadsbebyggelse: Ryd är en tydligt avgränsad stadsdel som 

planerades på 1970-talet, ett resultat av miljonprogrammets omfattande 
bostadsbyggande. Ryd är Linköpings bäst bevarade exempel på en stadsdel 
som planerades under rekordåren som har alla komponenter för en komplett 
stadsdel bestående av flerbostadshus, småhus, studentbostäder, förskole- och 
skolverksamhet, centrumanläggning, idrottsplats och parkmiljö. Bebyggelsen 
arkitektoniska utformning och volymverkan är välbevarad sedan uppförandet 
med små förändringar. 

6. Ryds herrgård: Ryds herrgård med mangårdsbyggnad och magasin från 
17009-talet tillsammans med bevarad infartsväg kantad av allé, ekdunge och 
parkmiljön mot gårdens entré- och baksida är sista resten efter platsens 
tidigare historia som en agrar miljö, en ståndsmässig herrgårdsmiljö. 
Byggnaderna är välbevarade och visar tydligt på tidens byggnadsideal. Vidare 
berättar herrgården om etableringen av Linköpings universitet och om 
Linköpings studentkårers första kårhus. 

Mjärdevi och Västra Valla 
7. Valla gård med Vallaskogen och Gamla Linköping: Valla friluftsområde 

med Valla gård, Vallaskogen och de museala miljöerna, där både 
stadsbebyggelsen inom Gamla Linköping och äldre agrara miljöer ingår, 
berättar om donationen av Valla Gård till staden som fått oerhört stor 
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betydelse för Linköping. Området bedöms som helhet ha ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde, både genom att byggnader och gårdsmiljöer har ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde i sig, men också för att Valla är en mycket 
viktig del av efterkrigstidens utveckling av staden med omsorg om invånarnas 
rekreation och lärande. Inte minst speglar de museala miljöerna tanken om 
friluftsmuseet som ett sätt att bevara gångna tiders miljöer i en tid då de äldre 
stadskärnorna revs och ersattes av modern bebyggelse. Gamla Linköping är ett 
mycket viktigt och älskat besöksmål både för Linköpingsbor och besökare och 
en viktig del av stadens och områdets identitet. 

8. Agrar bebyggelse kopplad till Valla gård: Kvisterum är en av få bevarade 
bebyggelsemiljöer från Vallas tid som mönsterjordbruk utanför själva 
gårdsmiljön, då många av de tidigare torp eller andra enklare äldre 
bebyggelsemiljöer rivits. Kvisterum berättar tillsammans med den äldre 
bebyggelsen vid den tidigare Västergården och Valla gård och om tidigare 
agrara strukturer och funktioner med särskilda arbetarbostäder för det 
rationella storjordbruket under 1800-talet. 

9. Gårdsbebyggelse Mjärdevi by: Mjärdevis äldre gårdsbebyggelse och det 
närmast omgivande tidigare jordbrukslandskapet utgör en sista rest av 
Mjärdevi by, som givit namn till företagsparken. Även om delar av bymiljön 
har försvunnit under 1900-talets senare del och 2000-tal utgör miljön på båda 
sidorna om Universitetsvägen en miljö som är av avgörande betydelse för att 
kunna förstå platsens tidsdjup, med Mjärdevi by, som sannolikt har ett 
förhistoriskt ursprung och med samma byläge åtminstone sedan medeltid. Den 
bevarade bebyggelsen bevarar i stort en äldre karaktär, där de enskilda 
byggnaderna är av stor betydelse för läsbarheten av miljön och möjligheten att 
förstå platsens historia. 

10. Valla koloniområde: Valla koloniområde utgör en del i berättelsen om 
utbyggnaden av koloniträdgårdar i Linköping där den första tillkom 1908 och 
där tiden för världskrigen innebar ett ökat behov av att kunna odla egna 
grönsaker. Valla koloniområde är ett av de områden som tillkom vid tiden för 
andra världskriget, fortfarande i en tid då nyttoodlingen var ett viktigt 
komplement i hushållet. Trots att koloniområdet naggats i kanten har det 
huvudsakligen bevarad plan- och bebyggelsestruktur och berättar på ett tydligt 
sätt om kolonirörelsen i Linköping och utgör ett särskilt tydligt exempel på 
koloniområde från 1940-talet. 

11. Linköpings universitet: Första fasen i universitetsbebyggelsen berättar om 
universitetets tillkomst, en viktig milstolpe i Linköpings utveckling som 
lärdomsstad och om Universitetsutvecklingen på ett nationellt plan under 
1960- och 1970-talet. Den strama, geometriska och upprepande arkitekturen 
speglar tron på teknik och rationalitet i byggandet och utgör också exempel på 
en typ av arkitektur som tidigt kritiserades. Denna bebyggelse, utlagt kring 
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universitets huvudstråk utgör kärnan i universitetsområdet. Flera av de 
byggnader som tillkommit efter den första universitetsbebyggelsen berättar 
om universitets utveckling och är av stor betydelse för att förstå hela 
universitetets utbyggnad. Av dessa utgör Kårallen med sin postmodernistiska 
arkitektur ett särskilt intressant tillägg, som en representant för sin tid och en 
motpol till den modernistiska bebyggelsen. 

Lambohov 
12. Lambohovs säterimiljö: Lambohovs säterimiljö är en tydlig och välbevarad 

representant för en herrgårdsmiljö från 1700-talet. Miljön som helhet, med 
mangårdsbyggnaden ritad av en av tidens mest kända arkitekter Jean Eric 
Rehn, tillsammans med omgivande enhetligt och ståndsmässigt utformade och 
välbevarade byggnadsbeståndet och parkmiljö med en för herrgårdar typisk 
engelsk park. Hela Lambohovs säterimiljö är byggnadsminne (KML) och en 
tydlig del av uttrycket för riksintresset Slaka-Lambohov [KE 31]. 

13. Agrar bebyggelse: Bevarad agrar bebyggelse med Lambohovs säterimiljö 
med underlydande torp i form av bl.a. Boarp tillsammans med områdets by- 
och gårdsmiljöer utgör en viktig del för att läsa platsen långa historia som 
agrar miljö och för att uppleva områdets kulturlandskap. Både Slestad, Kåparp 
och Boarp har bebyggelse som tydligt och på ett pedagogiskt sätt kan berätta 
om traditionell byggnadstradition. Även om delar av området idag är bebyggt 
är gårdslägen fortsatt bevarade med bebyggelse vilka ofta har tidsdjup tillbaka 
till 1600-talet, och där flera går ner i förhistorisk tid. 

14. 1970- till 1990-talets Lambohov: Lambohovs stadsdel, som är uppförd 
mellan 1975-1991, är en avgränsad stadsdel som är ett mycket tydligt och 
nyskapande exempel på ett socialt stadsplaneideal med speciell arkitektur, 
delvis till synes inspirerad av den antroposofiska. Området är en del av den 
idémässiga utvecklingen under 1970-talet där planeringen började gå över från 
systemtänkande till ett mer småstadsinspirerat ideal. Området är mycket 
välbevarat från uppförandet där bebyggelsen på ett mycket tydligt och 
pedagogiskt sätt visar på variation från den mer fria gestaltningen med 
varierad volymverkan, men även de för postmodernismens särskiljande 
särdrag som går mer mot det historiserande hållet. Inom området finns enskilt 
intressanta miljöer och byggnader såsom Lambohovs kyrka och 
centrumanläggning, bevarade grannskapshus och leklador. Vidare 
grönstrukturer i form av parkmiljöer, där särskilt den klassicistiskt inspirerade 
parken längs gamla Kalmarvägen i Lilla Mjärdevi kan nämnas, detta 
tillsammans med områdets planerade grönstruktur med anlagda parker, 
allmänna platser och sparad natur, vilket varit en viktig del vid planeringen av 
området. Det går tydligt att utläsa områdets utbyggnadsfaser, vilket är ett 
resultat av planeringen och den centrala sociala vinkeln med 
Linköpingsmodellen.  
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Jägarvallen 
15. Malmskogsvägen och Malmskogen: Malmskogen och Malmskogsvägen 

med sin bebyggelse och Björklundsgården berättar tydligt om samhället 
Jägarvallens utveckling, ett av de tidiga exemplen på exemplen på 
egnahemsbebyggelse, mestadels för en arbetarbefolkning, där torp 
integrerades i villabebyggelsen. Skogen bildar gräns mellan bostadsområdet 
och Malmens flygplats, men har också tidigt fått betydelse som 
rekreationsområde, där Björklundsgården med olika aktiviteter blivit en 
samlingspunkt som bidragit till en lokal identitet. Malmskogssvägen är en 
äldre vägsträckning som också berättar om det agrara landskapets strukturer, 
där vägen utgjort bygräns och sockengräns. Området visar även hur Malmens 
verksamhet påverkat utvecklingen av området, först då bebyggelsen växte 
fram och senare begränsat den genom inlösen och rivningar i västra delen av 
området. 

16. Tingsvägens södra del: Bebyggelsen utmed Tingsvägen och den äldre 
sträckningen visar både på äldre agrara strukturer, hur utbyggnaden av 
villaområdet byggt vidare på befintliga vägar och hur Jägarvallen utvecklats 
med en harmonisk och välgestaltad villa- och radhusbebyggelse. Stora delar 
av ursprungliga byggnadsvolymer och fasader kan fortfarande utläsas i de 
äldre bebyggelsemiljöerna, även om förändringar skett. Radhus och villor 
utbyggda enligt planerna från 1958 bevarar sin karaktär och visar särskilt 
tydligt på en omsorg i gestaltningen. 

17. Torpmiljöer söder om Malmen - Gröndalen och Piltorp: Torpmiljöerna 
utmed Malmskogsvägen utgör en sista rest av Gärstads agrara bebyggelse, 
samtidigt som de är en del av berättelsen om det militära området vid 
Malmen. Bebyggelsemiljöerna i sin helhet, byggnader och den gröna miljön, 
bevarar en lantlig karaktär som är värdefull för kontinuiteten från tiden före 
laga skifte. Torpens koppling till det militära kulturarvet bidrar till Malmens 
mycket höga värden på riksnivå genom att illustrera militärernas 
levnadsvillkor utanför kaserner och övningsområden. Medan bebyggelsen vid 
Piltorp genomgått vissa förändringar, men ändå bevarar sin huvudkaraktär har 
Gröndalen bebyggelse en mycket välbevarad äldre karaktär. 

18. Stora Gålstad - bymiljö med omgivande jordbrukslandskap: Den agrara 
bebyggelsen, där gårdsbebyggelsen i det gamla byläget har en kontinuitet på 
platsen åtminstone till medeltid utgör mycket viktiga element för att förstå och 
uppleva hur Kärnas kulturlandskap under seklen innan stadens och flygfältets 
expansion såg ut. Miljön i form av bebyggelsens placering inom bytomten och 
äldre mangårds- och ekonomibyggnader har en hög bevarandegrad och 
berättar tillsammans med omgivande odlingslandskapet med äldre småskaliga 
vägar på ett särskilt tydligt sätt både om det agrara landskapet som omger 
Linköping generellt och om platsen specifikt. 
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19. Torp - Naterstad Roslund: Torpet berättar om äldre strukturer och om 
soldattorp - pen som företeelse i det agrara landskapet. Byggnaden är ett 
soldattorp, en typ av boställen som byggdes åt och användes av en indelt 
soldat i det ständiga knekte - hållet genom indelningsverket från 1680-talets 
början till år 1901 då allmänna värnplikten infördes. I och med de 
förändringar som gjorts i närmiljön ligger värdet främst i den enskilda 
byggnaden. 

Vidingsjö 
20. Vidingsjö by, Vidingsjö skola och Lilla Ånestad: När Vidingsjös 

modernistiska bostadsområden och skola skapades i början av 1970-talet 
poängterades vikten av att bevara fornlämningsmiljöerna och bebyggelsen i 
Vidingsjö by som en tillgång för de boende. På detta sätt bevarades ett antal 
äldre gårdsmiljöer och de gröna kulturmiljöerna blev mycket betydelsefulla 
för Vidingsjös karaktär. Genom uppförandet av en förskola samt senare även 
en kyrka vid Vidingsjö gamla bytomt har platsen fått en ny funktion som en 
mötesplats för stadsdelen. På en höjd norr om byn som inte var lämplig för de 
serieproducerade småhusen, ligger en rad individuellt utformade villor som 
uppförts för en mer bemedlad samhällsklass. Den svastikaformade förskolan 
av specifik linköpingstyp är, trots fasadförändringar, av stort lokalhistoriskt 
intresse. Vidingsjö skola, med central trafikseparerad placering invid 
Rävkullen och dess rekreativa och historiska värden, utgör ett tydligt exempel 
på tidens pedagogiska planeringsideal. 

21. Haningegårdarna med Strågatan: Strågatan är ett representativt exempel på 
lamellhuskvarter i mexitegel från mitten av 1970-talet. Det trafikseparerade 
bostadsområdet med balkongloftgångshus som står orienterade i parallella 
rader breder ut sig söder om ett större grönområde med fornlämningar. Husen 
har bevarat sin ursprungliga karaktär väl trots fönsterbyte. Gräsgatans 
servicebostäder är ett bra exempel på de mindre boendeenheterna för personer 
med särskilda behov som uppfördes som kompletteringar i anslutning till 
befintliga bostadsområden i slutet av 1980-talet. Bebyggelsen har med sin 
lekfulla planform och arkitektur ett omisskännligt postmodernistiskt 
formspråk. Bebyggelsen har behållit sin karaktär väl. Den bevarade 
mangårdsbyggnaden vid östra gården i Haninge by är ett lokalhistoriskt 
intressant exempel på de äldre byggnader och gårdar som bevarades vid 
utbyggnaden av Linköpings ytterstad för att sedan inkorporeras i nya 
bostadsområden 

Ekholmen 
22. Åleryds vårdboende: Åleryds institutionsboende från 1950-talet med 

komplettering från 1980-talet karaktäriseras av en lågmäld arkitektur och 
varsam inpassning i ett grönområde med bevarade fornlämningar. 
Formspråket är typiskt för sin tid och bebyggelsen har behållit sin karaktär 
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väl. Hela miljön vittnar om samhällets ambitioner att skapa bra boendemiljöer 
för alla. 

23. Lilla Åleryd: Bostadsområdets solfjäderform med parallella och något 
förskjutna huskroppar, tillsammans med de anpassat svängda garagelängorna 
visar på en varsam anpassning till befintlig miljö. Husens överlag låga höjder, 
de gula träfasader samt respektavståndet till befintlig bebyggelse visar en 
medveten och lyckad gestaltning som beaktar befintliga kulturhistoriska 
värden. Radhusen och parhusen har en tidstypisk, lekfull och väl 
genomarbetad arkitektur. 

24. Radhus vid Fredriksbergsknölen: Radhusen längs Fredriksbergsvägen har 
en väl genomtänkt gestaltning. Husen skiljer sig ifrån de massproducerade 
typhusen som dominerar i den södra ytterstaden. Detaljer som de höga 
skorstenarna i rött tegel och de svagt sluttande, asymmetriska taken med 
kopparskoning ger husen ett eget starkt uttryck. Fasaderna är ovanligt 
välbevarade med hög andel ursprungliga garageportar, entrédörrar och fönster. 
Byggnaderna ligger i en svag sluttning ner från den fornlämningstäta 
Fredriksbergsknölen som med sin grönska utgör en fond för radhuslängan. 
Grönområdet har bevarade lämningar i from av rester av egnahem, 
förhistoriska gravsättningar och stensträngar (förhistoriska boskapshägnader). 
Spåren från den äldre historien är tydliga och avläsbara. 

25. Blästad gård: Blästads välbevarade gårdsanläggning med 
mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader och omgivande park har på ett 
intrikat sätt införlivats i det nya bostadsområdet, bland annat genom att man 
låtit gårdens axelmotiv förlängas in i det nya området. Anläggningen som 
helhet är ett bra exempel på en äldre gårdsanläggning som kompletterats med 
ett bostadsområde i postmodernistisk anda. 

26. Centrala Ekholmen: Flerbostadsområdet väster om Ekholmens centrum 
uppfördes under de expansiva åren på 1960- och 70-talet och är ett tydligt 
exempel på de stadsplaneideal som fastslagits i Linköpings Generalplan 1967. 
Planstrukturen, integreringen av det gröna och den arkitektoniska 
utformningen visar på ett pedagogiskt sätt hur flerbostadsbyggandet 
planerades såväl lokalt som i hela landet. Sankt Hans kyrka och Ekholmskolan 
uppfördes några år efter bostadsområdet och visar på de höga sociala 
ambitionerna som präglade utvecklingen. Räknestickans tidstypiskt gestaltade 
servicehus är ett tydligt uttryck för 1980-talets ambitioner att skapa goda 
boendemiljöer även för människor med särskilda behov, som till exempel 
samhällets äldre invånare. 

Hjulsbro 
27. Hjulsbros egnahemssamhälle: Hjulsbros och Möjetorps bevarade 

egnahemsvillor och centrumbildning berättar om ortens tidiga historia innan 
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den blev en stadsdel i Linköping. En period när jordbruket och industrierna 
fortfarande präglade samhället. Efter starten för hela den svenska 
egnahemsrörelsen i Motala år 1892, var Hjulsbro och Möjetorp ett av de allra 
första områdena i landet att bebyggas med egnahem år 1901. Det samlade 
bebyggelseområdet har trots förändringar ett mycket stort lokalhistoriskt värde 
och de bevarade äldsta egnahemmen är av intresse även ur ett nationellt 
perspektiv  

28. Stångåns årum och kanalmiljöer: Stångådalen har sedan långt tillbaka 
spelat en viktig roll för kommunikationer, vilket bland annat fornborgen på 
Uveberget vittnar om. Utbyggnaden av Kinda kanal visar på vattenvägarnas 
stora betydelse för industrialismen under 1700-1800-talen. Kanalen 
tillsammans med Stångåns dalgång bildar en kommunikationsmiljö med 
slussar, broar och typritade tjänstebostäder som till stora delar har behållit sin 
utformning från 1800-talets mitt. Årummet har även ett stort värde som 
rekreationsmiljö, medvetet skapad vid planläggningen av ytterstaden. 

29. KB-villorna: KB-villorna är enligt Linköpings Översiktsplan 2010 
”Linköpingsspecifika och äger ett stort lokalhistoriskt intresse”. Den 
fribärande takstolen som innebar stor flexibilitet vid val av planlösning gör 
KB-villan byggnadshistoriskt intressant. Utnämnandet till ”Årets hus” i 
tidningen Allt i Hemmet 1972 visar på typvillans stora popularitet. Det stora 
lokalhistoriska och samhällshistoriska intresset innebär att villaområdet, trots 
förändringar, bedöms som särskilt värdefullt. Den norra delen av området 
bedöms på grund av den stadsbildsmässigt viktiga vyn från Ekholmsvägen i 
norr som särskilt viktig att värna. De lite större villorna i sluttningen ner mot 
Kvinnebyvägen i öster är ett intressant exempel på hur mindre områden, ofta i 
mer kuperad terräng med utsiktsmöjligheter, planerades med tanke för en mer 
bemedlad samhällsklass. 

30. Jakobsdal: Flerbostadshusområdet i Jakobsdal från sent 1980-tal är ett 
exempel på genomtänkt anpassning till terrängen. De gula tegelhusen ger ett 
gediget intryck och har en mycket tidstypisk gestaltning. Området har en 
sammanhållen och välbevarad karaktär samt uppvisar stor omsorg vad gäller 
planering av gemensamma grönytor samt lekplats. 

Berga  
Underlaget visar att Bergas grönstruktur med bland annat Tinnerbäcken, 
Smedstadbäcken och Berga skulpturpark, miljöerna kring Berga slott, Berga kyrka och 
stallet i Stora Ånestad samt vissa bebyggelsestrukturer (Kärnmakaregatans radhus, kv 
Lagerkransen, kv Labyrinten 1-3) bedömts som särskilt värdefulla kulturmiljöer. 
Dessa områden är markerade i figur 12. Den antikvariska utredningen för stadsdelen 
Berga är dock gjord med en metodik och värderingsmodell som skiljer sig från övriga 
stadsdelar. Kommunen bedömer att det finns behov av att i framtiden ytterligare 
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fördjupa och värdera stadsdelen enligt samma värderingsmodell som övriga 
stadsdelar. 

 

Figur 12 - Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Berga, markerade i gult. 

Dialog om ytterstadens kvaliteter 
Under våren 2018 hölls ett tidigt samråd där enkäter och workshops genomfördes med 
syfte att skapa delaktighet och att genom dialog få hjälp att identifiera ytterstadens 
styrkor och utmaningar. Enkäten, som var webbaserad, besvarades av 840 personer 
som bor och/eller är verksamma i ytterstaden. Under de tre workshoparna deltog totalt 
drygt 100 personer. I en del av enkäten ombads deltagarna att beskriva sin stadsdel. 
Ordmolnet i figur 13 visar resultatet per stadsdel.  

”Lugnt” är det vanligaste ordet när ytterstaden ska beskrivas av ytterstadsborna själva.  
Ordet ”lugnt” tas dock inte upp alls så ofta som något som behöver bevaras när 
ytterstaden ska utvecklas. Under det tidiga samrådet uppgav många av de svarande 
ytterstadsborna att de saknar butiker, restauranger, kaféer, träningsanläggningar, 
apotek och viss offentlig service så som vårdcentral och återvinningscentral i sitt 
närområde. En slutsats från det tidiga samrådet kan därför vara att ytterstaden upplevs 
som lugn idag, men skulle gynnas av mer aktiva verksamheter och stadsliv så länge 
det inte är på bekostnad av lugna, gröna miljöer och trygga platser och stråk för barn. I 
underlaget PM tidigt samråd beskrivs det tidiga samrådet och vilket stöd det gett i 
arbetet mer utförligt. 
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Figur 73 - Ordmoln som visar de vanligast förekommande orden för att beskriva respektive 
stadsdel i Linköpings ytterstad. 
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Tema: Grönstruktur 

Ytterstadens gröna karaktär 
Den gröna karaktären är överlag tydlig i ytterstaden. Söder om Linköping finns det 
unika eklandskapet vars värdekärnor, ofta gamla åkerholmar, ligger insprängda långt 
in i staden. Under den kraftiga tillväxt och expansion som präglade Linköping under 
senare halvan av 1900-talet, byggdes stadsdelarna i en gles struktur med generösa 
grönområden mellan husen och ofta med en större park centralt placerad i respektive 
stadsdel. Dessa stadsdelar har idag uppnått en ålder där grönskan mognat och starkt 
bidrar till Linköpings uppskattade gröna karaktär. Detta är tydligast i bostads- och 
institutionsmiljöer, medan handels- och verksamhetsområden präglas av en annan typ 
av grönska, ofta med färre trädbevuxna områden och mer extensivt skötta miljöer. 

Linköping har länge varit en av de städer i Sverige som kunnat erbjuda mest grönyta 
per person. Linköpings gröna karaktär kommer bland annat av den gröna kil som via 
Rydskogen, Vallaskogen och Tinnerö eklandskap löper diagonalt genom staden. 
Tinnerbäcken och Stångån är två viktiga strukturbildande vattendrag längs vilka flera 
viktiga park- och naturmiljöer bevarats eller utvecklats i takt med att staden vuxit och 
utvecklats.  

Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet. 

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram analyser och digitalt kartunderlag över grön 
infrastruktur i Östergötland. Olika ekologiska samband har analyserats på tre olika 
geografiska skalor – värdetrakter, värdenätverk och värdekärnor. Nedan återges 
värdnätverk och värdekärnor som är relevanta för Linköpings ytterstad. 

Södra delarna av Linköping har ett starkt och viktig värdenätverk för ädellövsmiljöer, 
knutet till det riksintressanta eklandskapet. Värdenätverket sträcker sig mellan 
värdekärnor söderifrån och in till de centrala delarna av Linköpings stad. Det finns 
även ett viktigt spridningsstråk i väst- östlig riktning från Lambohov till Berga. 
Analysen visar dock att sambandet brister mellan värdekärnor i Ekholmen och 
Ullstämma och det nord-sydliga värdenätverket. Se figur 14. 
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Värdenätverk för hagmarksmiljöer och triviallöv sammanfaller i stor utsträckning med 
ädellövsnätverket men sträcker sig av naturliga skäl inte lika långt in i Linköpings 
stad. Se figur 15.  

Triviallövsnätverket är ensamt dominerande längs Stångåns norra del, mellan Tullbron 
och E4:an. Se figur 16. I södra delen av tätorten, i Vidingsjöskogen, finns även ett 
värdenätverk för tallskogar. Se figur 17. 

 

 

Figur 9 - Värdekärnor och värdenätverk för ädellövsmiljöer. 
Källa: Länsstyrelsen Östergötland. 

Figur 85 - Värdekärnor och värdenätverk för gräsmarksmiljöer. 
Källa: Länsstyrelsen Östergötland 

Figur 10 - Värdekärnor och värdenätverk för triviallövsmiljöer. 
Källa: Länsstyrelsen Östergötland. Figur 17 - Värdenätverk för tallmiljöer. Källa: 

Länsstyrelsen Östergötland. 
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Naturvärden och gröna samband 
Ett antal av ytterstadens naturområden anses så värdefulla att de är av riksintresse. 
Eklandskapet Linköping-Åtvidaberg söder om Linköping har sammantaget värden 
som gör det unikt för Nordeuropa. Tinnerö eklandskap är ett större sammanhängande 
naturområde, men även värdekärnor inom stadsmiljön utgör del av riksintresset. Vissa 
områden ingår även i EU:s nätverk av ekologiskt värdefulla områden, Natura2000. 
Vallaskogen, Tinnerö, Vidingsjöskogen och Ullstämmaskogen är naturreservat inom 
planområdet. 

Linköpings kommuns har i Naturdatabasens objektskatalog kartlagt värdefulla 
naturområden inom kommunen. Objekten utgör tillsammans de naturområden som 
bedömts ha särskild betydelse för biologisk mångfald. Den fyrgradiga skalan speglar 
objektens värden från klass 1 med nationellt värde till klass 4 med lokalt värde. 
Naturdatabasen uppdateras fortlöpande genom ny kunskap från inventeringar och 
artfynd och genomgår en samlad översyn vart tionde år. Den finns tillgänglig för 
allmänheten via Linköpings karta via kommunens webbsida linkoping.se. Figur 18 
visar ett utsnitt ur naturdatabasen för ytterstadens planområde. 

Figur 18 – Värdefull natur inom ytterstadens planområde. 
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De starka nord-sydliga strukturerna med Stångån/Tinnerbäcken och den gröna kilen 
gör att gröna samband i öst-västlig riktning generellt sett är mindre utvecklade eller 
självklara i Linköping. Det kan också konstateras att stadens norra delar i hög 
utsträckning saknar gröna stråk, vilket är möjligt att åtgärda vid utbyggnad av nya 
stadsdelar och samlad stadsomvandling i exempelvis södra och östra Tornby och 
Kallerstad. 

Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster har på senare år blivit alltmer betydelsefullt i arbetet för 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det handlar dock inte om nya upptäckter 
utan kan ses som ett utvecklat sätt att beskriva sambandet mellan naturens ekosystem 
och deras betydelse för människan och samhället. Ekosystemtjänster brukar delas in i 
fyra kategorier utifrån funktion:  

• Stödjande ekosystemtjänster levererar främst indirekta nyttor till samhället 
och människan, men är grundförutsättningar för alla andra ekosystemtjänster. 
Biologisk mångfald och fotosyntes och näringsrik jord är exempel på 
stödjande ekosystemtjänster.  

• Kulturella ekosystemtjänster är immateriella funktioner som naturen 
tillhandahåller, som upplevelsevärden, nyttan för människors hälsa, 
rekreation, turism och friluftsliv.  

• Försörjande ekosystemtjänster är fysiska tjänster och produkter som kommer 
av naturens arbete, exempelvis mat, färskvatten och förnyelsebara bränslen.  

• Reglerande ekosystemtjänster behandlar naturens förmåga att reglera och 
mildra oönskade effekter i vår miljö, exempelvis rening av luft och vatten, 
temperatur- och vindreglering och att fördröja och reducera dagvatten.  

De stödjande ekosystemtjänsterna är en nödvändighet och en förutsättning för en 
fungerande grön infrastruktur. I stadsmiljö blir också behovet av reglerande 
ekosystemtjänster alltmer betydelsefullt, mycket på grund av den globala 
uppvärmningens konsekvenser och de behov av klimatanpassning som uppstår. I 
förlängningen bidrar stärkta natur- och friluftsområden, biologisk mångfald och en 
mer resilient stadsmiljö också till att stärka kulturella ekosystemtjänster i form av 
turism, friluftsliv och rekreation, och försörjande tjänster så som exempelvis 
dricksvatten- eller livsmedelsförsörjning. 

Förutsättningar för stödjande ekosystemtjänster 
En hög biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. 
Ytterstadens värdefulla naturområden är viktiga livsmiljöer för många arter, men 
också stadsmiljön behöver bidra till att skapa förutsättningar för att djur, insekter och 
växter ska kunna sprida sig mellan dessa gröna områden och ha ett genetiskt utbyte så 
att deras motståndskraft blir större mot förändringar i miljön. En spridningslänk består 
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av biologiskt värdefulla miljöer, ”öar”. Arternas spridning längs korridorerna 
möjliggörs genom att avståndet mellan de gröna kärnområdena inte blir för långt. 

Förutsättningar för reglerande ekosystemtjänster 
Mycket pekar på att högre temperaturer och ökade nederbördsmängder i framtiden 
kommer påverka den byggda miljön i än högre grad än idag. Om det regnar så kraftigt 
att vattnet inte kan ta upp av dagvattennätet utan istället rinner på markytan kan det 
innebära stora skador på bebyggelsen. Högre temperaturer som förstärks av urbana 
värmeö-effekter* kan leda till negativa hälsoeffekter för exempelvis äldre, barn och 
sjuka, men innebär också i allmänhet en högre energiförbrukning för att kyla 
byggnader.  

Ytterstaden har som redan beskrivits generellt en grön karaktär och gott om grönytor. I 
stora delar av ytterstaden finns mycket småhus med tillhörande privata gröna 
trädgårdar. Tillgången till offentliga grönområden är också generellt god, men många 
ligger ofta sparade där terrängen gjort det svårt eller dyrt att bygga. De karaktärsfulla 
kullarna med ekar och andra träd som lämnats insprängda i bebyggelsen gör att många 
av bostadsmiljöerna i ytterstaden, byggda på flackare åkermark blir instängda 
lågpunkter som är sårbara för stora vattenmängder. Det gör att platser för att 
omhänderta stora regnvattenmängder kan behöva ordnas också där tillgången till 
grönstruktur i övrigt är god. 

De största problemen av både skyfall och värmeböljor uppstår också ofta på eller i 
anslutning till stora sammanhängande hårdgjorda ytor. I ytterstadens norra delar finns 
verksamhets- och handelsområden som idag utgörs av mycket hårdgjorda ytor. Också 
i stadsdelscentrumen finns stora hårdgjorda parkeringsytor och få vistelseytor.  

Linköpings kommun har låtit utföra en översiktlig skyfallskartering som beskriver var 
vatten blir stående vid ett kraftigt skyfall6, se figur 19. Det skyfallsregn som 
simulerats beräknas inträffa en gång var hundrade år med klimatfaktor och är 
dimensionerande för Linköpings kommuns planering.  

                                                 

6 DHI, 2016 
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Träd är en värdefull resurs i stadsmiljön som både bidrar med skugga och avdunstning 
samt kan ta upp regnvatten via rötter och bladverk. Tillgången till större trädbevuxna 
områden skiljer sig dock åt mellan ytterstadens norra och södra delar, där de södra 
stadsdelarna generellt sett har en bättre tillgång än de norra. Kartan i figur 20 visar en 
analys av hur långt varje plats i Linköping har till närmaste större trädområde (över 1 
hektar i storlek).  

  
Figur 20 - Avståndet till närmaste större trädområde (över 1 hektar i storlek). 

Figur 11 - Skyfallskartering över planområdet, överlagrat med planförslaget. 
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Sociotopkartering för Linköpings tätort 
Flera olika saker påverkar hur offentliga platser och stråk upplevs, används och nyttjas 
och grönstrukturen bidrar med såväl natur-, kultur-, som vistelse- eller rekreativa 
värden. Ett sätt att beskriva grönstrukturens sociala betydelse för människan är genom 
kartläggningen av sociotoper. Ordet sociotop beskriver en avgränsad plats med viss 
social betydelse; en plats för människors aktiviteter och upplevelser. 
Sociotopbegreppet kan jämföras med biotop; den värld i vilken ett visst växt- eller 
djursamhälle hör hemma, och där biotopens egenskaper bestämmer vilket samhälle 
som kommer att finnas där. På liknande vis bestämmer den offentliga platsens 
(sociotopens) egenskaper vilka sociala aktiviteter som förekommer där.  

I samband med framtagandet av planen Linköpings mötesplatser – innerstadens 
parker och torg (2019) identifierades ett behov av att kartlägga Linköpings allmänt 
tillgängliga grönstruktur utifrån ett socialt perspektiv. Detta gjordes genom en 
sociotopkartering. Sociotopkartering som metod bygger på att värdera friytor utifrån 
två perspektiv: en expert- och en brukarvärdering som sedan vägs samman. Resultatet 
av brukarvärdering och expertvärdering har vägts samman till en gemensam bild, en 
sociotopkarta. Med hjälp av Linköpingsbornas upplevelser och värderingar 
fördjupades kunskapen om vilka platser och vilka kvaliteter som är särskilt viktiga i 
våra gemensamma utemiljöer och stadsrum.  

 

Figur 21 - Sociotopkartering för Linköpings tätort. Sociotoperna har markerats efter det antal värden 
de bedömts hysa. 

Karteringen i figur 21 ger en grönstrukturens sociotopvärden, eller vilka 
förutsättningar olika platser har för sociala aktiviteter. Generellt hyser större 
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grönområden fler kvaliteter, där exempelvis parkerna i Skäggetorp, Johannelund, 
Vallaskogen och såväl Tinnerbäcksstråket som Stångåstråket har fått höga värden. 
Låga värden finns generellt längs de större trafiklederna, medan grönområden som 
ligger djupare in i stadsdelarna ofta har ett bra grundutbud av sociala kvaliteter som 
grönska, rofylldhet samt möjlighet att sitta ner i en grön miljö.  
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Tema: Social sammanhållning 
Social sammanhållning är en förutsättning för att mycket annat i samhället ska 
fungera, och definieras bland annat som en av grundförutsättningarna till ett resilient 
samhälle, d.v.s. ett samhälle som är tåligt för förändringar. Social sammanhållning 
som begrepp berör en bredd i av olika områden så som integration, lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter, förtroende, tillhörighet, delaktighet i samhället och tillit 
och tolerans till andra individer och grupper. 

Segregation och integration 
Segregation betyder åtskillnad eller ett rumsligt åtskiljande av befolkningsgrupper. I 
många fall är det boendesegregation som syftas på vid användandet av begreppet. Lite 
slarvigt benämns oftare underprivilegierade eller utsatta områden som segregerade 
områden, formulerat som att problemet då ligger i området och hos de som bor där. 
Segregation är dock av relationell art, är en stadsdel segregerad betyder det att hela 
staden är segregerad och inte bara ett område. 

Segregation visar sig på olika slags arenor och det är via den förståelsen som det går 
att dela in segregation i exempelvis boendesegregation, skolsegregation, 
bibliotekssegregation osv. Segregation knutet till en arena handlar inte bara om att 
själva arenorna av samma art är åtskilda utan också att det kan finnas olika ”kvalitet” 
på arenor av samma art vilket i sig kan bidra till segregation. 

Angående definition av begreppet segregation bör det påpekas att begreppet 
integration inte är det självklara motsatsen till segregation, åtminstone inte i alla lägen. 
Inom stadsplanering tolkas ofta begreppen som varandras motsatser när stadens 
stadsdelar och områden beskrivs, rent fysiskt kan de ju vara segregerade eller 
integrerare i övriga stadsstrukturen på det sätt som går att tolka av en översiktlig karta. 
Det behöver dock inte självklart innebära att en fysiskt integrerad plats är socialt 
integrerad, även om den fysiska integrationen ger bättre förutsättningar för social 
integration genom att ge förutsättningar för exempelvis integrerade och överlappade 
rörelsemönster. 

Hur kan fysisk planering påverka segregation? 
Segregation, social sammanhållning och de effekter som detta i förlängningen kan ha 
på människors hälsa och livsmöjligheter, påverkas naturligtvis av många fler faktorer 
än den byggda miljön varför den fysiska planeringens påverkan på segregation kan 
anses begränsad. Som ramverk och bas för de sociala interaktioner som sker i en stad 
har utvecklingen av den dock en viss roll att spela.  

Bostadssegregation är till viss del ett symptom av faktorer som rör politik, ekonomi 
och samhället i stort. I utvärderingen av den så kallade Storstadssatsningen (SOU 
2005:29) drogs bland annat slutsatsen att förståelsen för segregationsfenomenet inte 
kan koncentreras till de utsatta eller sårbara områdena. Att det finns ett innanför, alltså 
stadsdelen eller området som anses vara segregerat, innebär också att det finns ett 
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utanför och ett sammanhang som gör att det första området anses utsatt. 
Problematiken behöver i stadsplaneringssammanhang hanteras i den större skalan och 
med fokus på jämlikhet mellan områden av olika social status. 

Bostadssegregation bidrar till segregation också på andra arenor. Bosatta i ett 
segregerat område, och då på den del av skalan som benämns som ”utsatt”, kan ha ett 
större behov att ta del av de resurser som staden genererar och har därför också ett 
större behov av röra sig mellan exempelvis bostaden och innerstaden. Boende i ett mer 
priviligierat segregerat område har generellt också resurser att transportera sig längre 
sträckor för att nå stadens utbud. En slutsats kan vara att stadsplanering för att 
motverka och förebygga segregation bör se till både boendesegregation och de arenor 
det påverkar (så som skola etc.), och då med fokus på socioekonomisk segregation, 
samt på segregation i det offentliga rummet, alltså kopplingen till hur stadens resurser 
fördelas.  

I en rapport från Sveriges kommuner och regioner (dåvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) från 2012, Att främja integration och social sammanhållning står det 
att det huvudsakligen finns fem kategorier eller teman för åtgärder som syftar till att 
öka integration och social sammanhållning. Dessa är dialog för inflytande och 
samverkan, mötesplatser, identitetsskapande, arbete och utbildning samt 
funktionsblandning. 

Att ha bra dialog med medborgarna under genomförande av olika projekt och skapa 
arenor för faktiskt deltagande kan vara relevant. Avseende vikten av mötesplatser kan 
det vara lämpligt att tänka på samlande flöden, attraktiva miljöer i integrerade lägen 
samt att se behovet av offentliga mötesplatser också inomhus. Då ytterstaden till stor 
del består av redan byggda miljöer kan begreppet identitetsförstärkande vara mer 
relevant är identitetsskapande i att öka den sociala sammanhållningen. SKL (2012) 
skriver att det oftast redan finns en vi-känsla i många områden och att identiteten och 
karaktären på platsen bidrar till det som kallas ”sense of place”, platsens känsla. Att i 
utvecklingen av ytterstaden lyfta och förstärka olika karaktärer kan hjälpa till att stärka 
en positiv identitet.  

Vad gäller arbete och utbildning är syftet med insatser kopplat till sysselsättning att få 
individer att vara del av ett sammanhang. Relevant för den fysiska planeringen kan 
dels vara att se till tillgängligheten till arbetsplatser samt att vara medveten om 
exempelvis hur lokalisering av offentlig service får effekter på segregationen. 
Funktionsblandning handlar i stort om att inte bygga nya monokulturer, vare sig det 
handlar om funktion i byggnaden eller prisnivåer och storlekar på bostäder. 

Linköpings rumsliga integration 
I Linköping finns relativt tydliga socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar. 
De senaste årens statistik visar att Linköping uppvisar ett av landets högsta 
boendesegregationsindex, vilket bland annat innebär att den geografiska uppdelningen 
i boende mellan inrikes och utrikes födda är stor. Stadens form och de barriäreffekter 
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som skapas av storskalig infrastruktur och få kopplingar gör också att utbytet mellan 
stadsdelar försvåras och att de upplevda avstånden kan kännas stora.  

 

Figur 22 - Integrationsanalys, s.k. Space syntax. Varje linje representerar en tillgänglig gata eller 
gångväg. Ju högre värde (ju rödare) en linje är, desto bättre hänger den samman med övriga linjer i 
systemet. 

Analyser som gjorts av de stadsrum som Linköpings gator och gångvägar utgör visar 
stora skillnader i hur väl olika delar av Linköpings ytterstad är sammankopplade med 
resten av staden. Kartan i figur 22 visar exempelvis hur sydöstra ytterstaden relativt 
väl hänger samman med innerstadens gatunät, tack vare ett finmaskigt och ofta 
kontinuerligt gatunät, där bland annat Vistvägen är en viktig länk. Kopplingarna till 
nordvästra, sydvästra och nordöstra delarna utgörs av färre valmöjligheter vilket ger 
lägre integrationsvärden. Detta kan översättas med att det krävs ett större antal 
riktningsförändringar för att nå blå, gröna eller gula linjer, än de röda. Enligt teorin 
kring Space syntaxmetodiken har stråk med höga värden större sannolikhet att 
befolkas och användas för transporter.  

De delar av ytterstaden som generellt har lägre integrationsvärden, Skäggetorp, 
Talboda, Lambohov, Hackefors har ofta fysiska barriärer mellan sig och mer centrala 
och välintegrerade delar, vilket påverkar rörelsemöjligheterna. Järnvägen, större 
naturområden och Stångån är exempel på sådana barriärer, men också annan storskalig 
infrastruktur som trafikleder utan möjlighet att passera till fots. 

Utifrån analyserna kan en slutsats vara att vissa delar av staden, generellt sett de med 
högre värden på linjerna, kan upplevas ligga närmare eller vara lättare att ta sig till än 
andra, fast det metriska avståndet är detsamma. Det kan i förlängningen också ha 
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betydelse för huruvida människor upplever sig tillhöra staden Linköping, eller främst 
sin egen stadsdel, och även hur människors sociala sfärer ser ut. För att öka den 
fysiska integrationen finns vissa områden där bedömningen är att ny eller bättre 
sammanlänkad stadsväv skulle kunna bidra till att förbättra stadens rumsliga 
integration. Se figur 23 där dessa områden har markerats schematiskt.  

 

Figur 2312 - Områden med behov av ny eller bättre sammanlänkad stadsväv, schematiskt utritat. 

Analyser har också gjorts av tillgång/närhet till sociala resurser (förskola, lekplats, 
dagligvaruhandel, fritidsgård, grundskola, samlingslokaler) inom den egna stadsdelen. 
I en sammanställning i figur 24 visas hur stor andel av befolkningen i respektive 
stadsdel som har lekplats, förskola, dagligvaruhandel samt busshållplats inom 500 
meter från sin bostad. Resultatet kan ses dels som stadsdelens ”självförsörjandegrad” 
och ett mått på hur enkelt det är att uträtta vanliga ärenden inom gångavstånd. I 
kombination med stadens fysiska integration kan det dock påverka sannolikheten att 
röra sig utanför stadsdelen och möta andra. 
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Figur 24 - Andel av befolkningen inom respektive stadsdel som har tillgång till förskola, lekplats, 
busshållplats och dagligvaruhandel inom 500 meter från sin bostad. I Ryd, Lambohov Tallboda, 
Vidingsjö, Ekholmen, Hackefors, Hjulsbro och Ullstämma är andelen lägre än 40 %.  
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Tema: Kommersiell och offentlig service 
I Översiktsplan för staden Linköping pekades åtta stadsdelscentrum ut som 
komplement till innerstaden: Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Berga, Ekholmen, 
Johannelund, Tallboda och Tannefors. Tannefors stadsdelscentrum ingår i den 
utvidgade innerstadens planområde, men övriga hör till ytterstaden. Dessutom finns 
utpekade handelsområden i Tornby, Mörtlösa, Möjetorp samt Djurgården. Sedan 
översiktsplanen antogs 2010 har också Södra Ekkällan byggts ut med livsmedelsbutik 
och andra funktioner som ger karaktären av lokalt centrum. I ytterstaden finns också 
flera mindre serviceställen med närlivs, paketutlämning eller liknande. Översiktsplan 
för staden Linköping tar ställning till att de befintliga stadsdelscentrumen bör 
bibehållas och stärkas. En stad med korta avstånd till vardagsservice är en praktisk 
stad som gynnar hållbara färdmedel och är viktig ur rättvise- och jämlikhetssynpunkt.  

I dialog och kartläggningar i arbetet med Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 
som handlar om bristande närhet till service, utbud och målpunkter framkommit. 
Många anser sig vara beroende av bilen i sin vardag, vilket tyder på stora upplevda 
avstånd, och det uttrycks också en önskan om ökat serviceutbud, bättre kollektivtrafik 
och tillgänglighet till innerstaden.   

Att många av ytterstadens stadsdelar har en låg persontäthet, ofta med småhus, medför 
ett sämre underlag för exempelvis butiker och kollektivtrafik och långa avstånd till 
befintlig handel och service. Att skapa förutsättningar för att stärka underlaget till de 
befintliga stadsdelscentrumen skulle kunna gynna både boende och näringslivets 
aktörer. 

Ytterstadens stadsdelscentrum 

Historik 
Efter andra världskriget började Linköping växa i rasande fart utanför stadskärnan. 
Staden växte under 1950-talet med mindre grannskapsenheter dominerade av 
bostadshus försedda med närliggande kommersiella centra, offentliga platsbildningar, 
skolor och i direkt kontakt med grönområden. Abisko centrum planerades 1953 som 
det första större centrumet utanför city, lokaliserat i en viktig korsning mellan 
Vasastaden, Åbylund och Gottfridsberg. Det dimensionerades i ett mellanformat för 
handel och verkstäder kring två torgplatser.  

Inflyttningen till staden, arbetskraftinvandringen och de stora barnkullarna ökade 
trycket på byggandet av nya bostäder efter 1950. Nya stadsdelar planerades i stadens 
utkanter som grannskapsenheter i storskaleformat. Dessa försågs med stadsdelcentra, 
där visionen var att skapa modernitet, gemenskap och tillhörighet genom en tät 
blandning av funktioner. I dessa arkitektoniskt väl markerade stadsdelcentrum 
blandades boende med handel, service, nöje, kultur, skolor, kyrkor och fritidslokaler 
kring offentliga torg och längs gångstråk, i närhet av grönområden3. Johannelund blev 
det första riktiga stadsdelcentrumet i staden, planerat och ritat 1954 av arkitekterna 
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Jon Höjer och Sture Ljungqvist. Efter invigningen 1960 blev det en kännetecknande 
del av den moderna staden och en nationellt uppmärksammad referens. Efter succén 
med Johannelund accelererade staden sina planer för nya storskaliga stadsdelar med 
egna centrum för sociala, handels- och fritidsaktiviteter.  

Samtidigt som staden växte började detaljhandeln spridas till bilvänliga centra utanför 
stadskärnan, för att tillmötesgå det ökade behoven i och utanför staden. Under den 
expansiva perioden som följde, i det s.k. miljonprogrammet 1965-1974, projekterades 
och uppfördes nya stadsdelcentrum i Berga 1966, Skäggetorp 1971, Ryd 1972 och 
Ekholmen 1972. Med erfarenheter från miljonprogrammet arbetades en ny 
stadsdelmodell fram i Lambohov, där det tilltänkta sociala nätverket och gemenskapen 
planerades mer integrerat och på olika nivåer i stadsdelen. I denna stadsdel nedtonades 
stadsdelcentrumets betydelse genom att de olika sociala funktionerna spreds på 
delområdesnivå. Stadsdelens centrum växte i etapper, där det första delen stod färdigt 
1983 och omfattade handel- och servicetjänster. Ytterligare ett nedtonat centrum 
uppfördes i Tallboda 1990. 

Stadsdelscentrumen idag 
Dagens stadsdelscentrum och handelsetableringar i ytterstaden har olika styrkor och 
svagheter. Det som förenar flertalet är att de marknadsmässigt överlag fungerar väl i 
sin lokala kontext, även om de konkurrensmässigt inte är särskilt starka i jämförelse 
med innerstadens och externhandelsområdenas utbud. Det stadsliv och de aktiviteter 
som förekommer i innerstaden och externhandelsområdena utöver handel, exempelvis 
att promenera, fika eller fönstershoppa, förekommer i princip inte i Linköpings 
stadsdelscentrum vilket kan härledas till bland annat ett mindre och inte lika varierat 
utbud samt bristen på upplevelser och attraktiva mötesplatser. Vissa stadsdelscentrum, 
exempelvis Ekholmen och Djurgården bedöms dock ha bra förutsättningar genom sitt 
integrerade läge i ytterstadens struktur och goda kommunikationer, en relativt bra 
bredd av utbud och goda framtidsutsikter, enligt de handelsanalyser som kommunen 
låtit ta fram under de senaste åren. I och med detta anses de kunna ha särskilt goda 
möjligheter för utveckling.  

Stadsdelscentrumen anses i planeringssammanhang dels vara viktiga för det lokala 
näringslivet och för den vardagliga servicen, men även som lokal mötesplats. Den 
lokala betydelsen stärks av ett gott befolkningsunderlag i centrumens närområde. 
Tätheten kring ytterstadens stadsdelscentrum varierar dock i hög grad. Diagrammet i 
figur 25 visar antalet boende inom 500 meter från en centrumpunkt som placerats i 
respektive centrums dagligvaruhandel.  
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Figur 25 - Diagrammet visar antal boende inom en 500 m radie från respektive stadsdelscentrum. 
Befolkningsstatistiken är från 2017. 

Det finns viss otydlighet i hierarkin mellan de olika centrumen samt övriga 
handelsetableringar, vilket kan ge sämre beslutsunderlag för nyetableringar och 
utveckling. Avstånden mellan Lambohov, Djurgården, Södra Ekkällan och Bergas 
etableringar är alla relativt korta vilket också påverkar utvecklingsmöjligheterna. 
Vissa centrum, exempelvis (Skäggetorp, Ryd, Johannelund) har starkare klusterverkan 
mellan kommersiell och offentlig service vilket bedöms stärka centrumens roll som 
målpunkt. I andra centrum/handelsetableringar saknas den offentliga servicen helt i 
närhet till handeln (Möjetorp) eller är utspridd (Lambohov, Berga, Tallboda) 

De offentliga yttre miljöerna i stadsdelscentrumen har ofta planerats och gestaltats 
med ett tidstypiskt, tydligt bilorienterat fokus. Utemiljön är generellt fattig på 
vistelsevärden. I Johannelunds centrum finns en gångprioriterad utemiljö med 
gestaltad torgyta och högre bebyggelse som signalerar platsens betydelse, medan de 
övriga centrumens offentliga miljöer behöver förstärkas med torgytor och en 
bebyggelse som ökar orienterbarheten mot omgivningen. I Ryd och Berga finns behov 
av upprustning av utemiljön för att tydliggör de ursprungliga gestaltningsidéerna. 
Ekholmen och Skäggetorp har båda karaktären av köpcentrum med betydligt mer liv 
inomhus än i den omgivande miljön. I centrumen finns en viss atmosfär och kultur 
men centrumet ger inte särskilt mycket till sin omgivning. Tallboda och Lambohov är 
småskaliga butiker och restauranger som båda ligger i utkanten av postmodernistiska 
områden och kopplingarna till respektive stadsdel är svaga. Möjetorp och Djurgården 
är båda senare etablerade centrum och platsernas karaktär har likheter med 
externhandeln i Tornby. Byggnaderna är stora med stor skyltning och trafikytorna för 
bil är väl tilltagna. 

De utmaningar som framkommit med ensartat eller bristande serviceutbud (såväl 
offentlig som kommersiell service) leder fram till inriktningen om att utveckla 
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stadsdelcentrumen, samt vissa handelsområden med bostäder i närområdet, till noder 
med ett mer heltäckande utbud och komplement till innerstaden. Detta för att 
understödja utvecklingen av en mer praktisk och nära stad. De noder med bäst 
förutsättningar för ett stärkt befolkningsunderlag, goda kommunikationer och 
strategiska lägen bör stärkas med ett utbud och utformning som också blir den 
närmaste serviceplatsen för delar av omlandet.  

Utveckling och lokalisering av service 
Som ett underlag till arbetet med utvecklingsplanen har utvecklingen av viss offentlig 
och kommersiell service kartlagts. Fokus låg på den förväntade utvecklingen av 
anläggningar och verksamheter inom tätorten, under en kommande period på ca 10-15 
år. Även lokaliseringsprinciper för olika typer av service ingick i kartläggningen. 
Kartläggningen visar en ytterstad som väntas växa stort på flera håll. Planerade 
förändringar följer, vilket var förväntat, den utbyggnad som Linköpings 
översiktsplaner, planprogram och detaljplaner ger inriktningar för. 

Kunskapsunderlaget lyfter vikten av att samlokalisera olika servicefunktioner med 
varandra för att möjliggöra hållbart resande, samnyttjande, flexibilitet över tid. 
Närheten till Linköpings stadsdelscentrum lyfts ofta som en positiv aspekt av samtliga 
serviceaktörer. Stadsdelscentrumets funktion som daglig målpunkt och nod gör den 
lämplig att utnyttja för samlokalisering av det övriga serviceutbudet. Underlaget lyfter 
också behovet av att koppla skolor, förskolor och kultur- och fritidsverksamhet till 
cykelvägar och kollektivtrafikstråk.  

 

Figur 26 - Kartläggning av befintlig service, samt summering av de kommande årens förväntade 
servicebehov. 
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Befintlig service och förväntat servicebehov summeras i figur 26. Större delen av den 
tillkommande servicen planeras i nya stadsdelar så som Djurgården och Stångebro 
(gröna ytor), där kommunens alla förvaltningar ser tillkommande servicebehov. I delar 
av staden som till stor del redan är utbyggda framstår Ryd, Skäggetorp, Berga och 
Ekholmen (gula ytor) som tyngdpunkter. Stadens västra delar (med bland annat Ryd 
och Skäggetorp) pekas ut i flera lokalförsörjningsplaner och är tyngdpunkter både vad 
gäller tillkommande förskolor, grundskolor och kultur- och fritidsverksamhet. Södra 
stadsdelarna (med bland annat Berga och Ekholmen) pekas också ut för framförallt 
förskole- och grundskoleutbyggnad, men också äldreomsorg och kultur- och 
fritidsverksamhet. Även i Harvestad planeras tillkommande serviceutbud, i linje med 
planerad fortsatt utbyggnad av stadsdelen. 
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Sammanfattning 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till den översiktsplan för staden 
Linköping som antogs av kommunfullmäktige 2010. Syftet är att skapa förutsättningar 
för att de huvudstrategier och den markanvändning som Översiktsplan för staden 
Linköping (ÖP Staden) anger kan genomföras inom ytterstadens geografiska område. 
Utvecklingsplanen har tagits fram genom ett visionsdrivet arbetssätt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar, beskriver och bedömer risk för negativ 
miljöpåverkan och potential för positiv miljöpåverkan. Eftersom utvecklingsplanen är 
visionär och tas fram i ett tidigt skede av planeringen är bedömningarna översiktliga 
och har många osäkerheter. Bedömningen av utvecklingsplanens miljökonsekvenser 
jämförs med ett referensscenario, kallat nollalternativ, där utveckling sker enligt ÖP 
Staden utan att utvecklingsplanen antas som ett tillägg. För att beskriva 
miljökonsekvenser om utvecklingsplanen haft en annan inriktning innehåller 
miljökonsekvensbeskrivningen även bedömning av två andra utvecklingsprinciper. 
Dessa har inte förordats.   

Utvecklingsplanen bedöms innebära potential för positiva konsekvenser för 
Energianvändning och klimatpåverkan, Yt- och grundvattenkvalitet, Naturvärden, 
Rekreationsvärden, Markmiljö, Stads- och landskapsbild samt kulturmiljö.  

Utvecklingsplanen bedöms innebära risk för negativa konsekvenser för 
Klimatanpassning och Risk för olyckor. 

För miljöaspekterna Buller och Luftkvalitet bedöms utvecklingsplanen medföra risk 
för negativa konsekvenser på kort sikt, men potential för positiva konsekvenser på 
lång sikt. 

För miljöaspekten jordbruksmark bedöms utvecklingsplanen medföra varken positiva 
eller negativa konsekvenser. 

Uppföljning av tänkbara miljökonsekvenser kommer ske när en ny Översiktsplan för 
staden Linköping tas fram. Denna miljökonsekvensbeskrivning är då, tillsammans 
med planförslaget, viktiga underlag. Miljökonsekvensbeskrivningen är även ett viktigt 
underlag vid framtagandet av detaljplaner i ytterstaden. De risker och potentialer för 
påverkan som beskrivs behöver då beaktas och kunskap fördjupas. 

De sociala konsekvenserna av planförslagets sätts i relation till de från Översiktsplan 
för staden Linköping men är svåra att jämföra då metodiken skiljer sig åt. Slutsatserna 
är att förslaget ger förutsättningar och potential för ökad social hållbarhet i form av 
folkhälsa, då den rumsliga planeringen påverkar människors förutsättningar för goda 
levnadsvanor, och vinna tilltro till sin egen förmåga och tillit till sin omgivning. Ett 
förverkligande av planförslagets intentioner och slutligt positiva konsekvenser ligger 
dock i många fall bortom kommunal rådighet och planens påverkansmöjligheter. En 
fortsatt bred samverkan mellan kommunala och andra aktörer är dock en förutsättning 
för att tillvarata planens potential. 

Bedömningen av planförslagets ekonomiska konsekvenser jämförs mot 
Översiktsplan för staden Linköpings motsvarande bedömning. Det är sannolikt att 
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planförslaget ger liknande, tydligt positiva effekter på utveckling av näringsliv och 
arbetsmarknad. Det finns dock osäkerheter i det långa tidsperspektivet, och ett väl 
avvägt och fokuserat genomförande bedöms vara en förutsättning för att fulla 
synergieffekter ska kunna uppstå. 

Inledning 
Den här rapporten redovisar en miljökonsekvensbeskrivning, samt en social och 
ekonomisk hållbarhetsbedömning av Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Planen 
är ett tillägg till Översiktsplan för staden Linköping, antagen 2010.  

Planförslagets syfte och bakgrund redogörs för övergripande här nedan och kan läsas i 
sin helhet i de huvudsakliga planhandlingarna. Därefter följer 
miljökonsekvensbeskrivning samt de två hållbarhetsbedömningarna för social och 
ekonomisk hållbarhet.  

Syftet med utvecklingsplanen 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till den översiktsplan för staden 
Linköping som antogs av kommunfullmäktige 2010. Som tillägg till översiktsplanen 
utgår denna plan från tidigare ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen. 

Utvecklingsplanens syfte är att skapa förutsättningar för att de huvudstrategier och den 
markanvändning som Översiktsplan för staden Linköping anger kan genomföras inom 
ytterstadens geografiska område. Utvecklingsplanen ska också genom inriktningar och 
principer beskriva hur Linköpings ytterstad ska utvecklas utifrån ett visionsdrivet 
arbetssätt. Planen hanterar frågor kopplade till fysisk planering som ett medel för en 
fortsatt positiv utveckling av Linköpings ytterstad.  

Utvecklingsplanen ska:  

• Ge en långsiktig inriktning och vision för utvecklingen av Linköpings ytterstad 
• Ge riktning för kommande beslut, projekt och planer  
• Utgöra ett första steg i en strategisk handlingsplan för ytterstadens långsiktiga 

utveckling 
• Utgöra stöd för dialog i stadsutvecklingsprocesser  
• Främja ett brett engagemang och ansvarstagande hos alla berörda parter  
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Avgränsningar för miljöbedömningen 
Avgränsningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen Östergötland i oktober 2018.  

Avgränsning av alternativ 

Nollalternativ 
Utvecklingsplanens tänkbara miljökonsekvenser har bedömts mot ett referensscenario, 
kallat nollalternativ. Nollalternativet är ett Linköping med 200 000 invånare där staden 
utvecklats med stöd av ÖP Staden. Som stöd för beskrivning av nollalternativet 
används den miljökonsekvensbedömning som genomfördes för ÖP Staden (2010). Ny 
kunskap om miljökonsekvenser som uppkommer från framförallt vägtrafiken har 
tillkommit sedan dess. Sådan ny kunskap har lagts till beskrivningar av 
nollalternativets miljökonsekvenser. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Planförslagets utvecklingsstrategi visar kommunens viljeriktning för utvecklingen av 
Linköpings ytterstad när det bor 200 000 invånare, med utblick mot 250 000 invånare 
i Linköpings kommun. Enligt 2019 års befolkningsprognoser bedöms detta inträffa 
omkring år 2040, respektive 2060.  Med samma befolkningsfördelning mellan 
innerstad, ytterstad och övriga delar av kommunen som idag skulle det innebära behov 
av att hantera en befolkningsökning i ytterstaden med ca 45-50 000 nya invånare fram 
till cirka år 2060.  

Utvecklingsplanenen aktualiserar endast de teman där behov uppstått på grund av nya 
förutsättningar. I övrigt gäller fortfarande huvudstrategier och markanvändning i ÖP 
Staden. Nya ställningstagandet där utvecklingsplanens förslag avviker från 
Översiktsplan för staden Linköping är: 

• Nytt bebyggelseläge väster om Skäggetorp 
• Södra Tornby utpekas som möjligt omvandlingsområde till blandad 

stadsbebyggelse  
• Torvinge utpekas som möjligt omvandlingsområde till blandad stadsbebyggelse  
• Yttre ringledsfunktion flyttas utåt från Industrigatan, Söderleden och 

Universitetsvägen till Nya Kalmarvägen, Malmslättsvägen, Ledbergsvägen, 
Nygårdsvägen, Haningeleden, Vistvägen samt Braskens bro. 

I ÖP Staden föreslås även nya bostadsområden på jordbruksmark i mer perifera lägen i 
staden. Några av områdena har i utvecklingsplanen markerats som perifera. För dessa 
föreslås att nya grupper med bebyggelse inte bör tillåtas under planperioden. Tillägg 
med enstaka byggnader bör också undvikas, om det inte har en direkt anknytning till 
pågående verksamhet eller markanvändning. Detta med hänsyn bland annat till 
behovet av att fokusera bebyggelseutvecklingen inom stadsbebyggelsens nuvarande 
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utbredning och för att inte hindra en framtida utveckling av stadens och dess 
funktioner i ändamålsenliga strukturer. 

 

Alternativ som inte förordats 
I arbetet med miljöbedömningen har olika alternativ belysts. Som en del i 
beslutsunderlaget har två principiellt annorlunda inriktningar än planförslaget ingått.  

Vid en sammanvägd bedömning av olika ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser har dessa inte förordats.  

Förtätning där det finns plats 
Tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet, förtätning sker där det finns plats. Stadens utbredning begränsas även i 
detta alternativ. 

Bebyggelse i nya områden 
Tillkommande bebyggelsebehov (ca 45 000 nya invånare i ytterstaden inom 
planperioden) planeras och lokaliseras till nya områden, bland annat de som pekas ut i 
ÖP staden och Utvecklingsplanen (Djurgården, Kallerstad), men också nya perifera 
områden i ytterstadens ytterkanter. Alternativet innebär att förtätning i befintlig 
bebyggelse begränsas, men att stadens utbredning ökar, bland annat på jordbruksmark. 

Avgränsning av miljöaspekter 
De miljöaspekter som miljökonsekvensbeskrivningen avgränsats till är: 

Utvecklingsplanens förslag till utvecklingsstrategi för Bebyggelse.  
I planförslaget finns också förslag på utvecklingsstrategi för gröna platser och stråk, samt för kommunikationer. 

663



7 
 

• Energianvändning och klimatpåverkan 
• Buller 
• Luftkvalitet 
• Yt- och grundvattenkvalitet 
• Klimatanpassning 
• Naturvärden  
• Rekreationsvärden 
• Markmiljö  
• Stads- och landskapsbild samt kulturmiljö  
• Jordbruksmark 
• Risk för olyckor 

Avgränsning av tidsperspektiv 
De miljökonsekvenser som beskrivs och bedöms kan uppstå på kort, medellång eller 
lång sikt. 

Kort sikt definieras som ett tidsperspektiv fram till cirka år 2030. Medellång sikt 
definieras som när Linköping beräknas ha 200 000 invånare, cirka år 2040. 
Konsekvenser på lång sikt definieras som ett fullständigt genomförande av 
utvecklingsplanen, vilket likställs med planeringens tidshorisont år 2060.  

Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på att beskriva och bedöma 
miljökonsekvenser inom Linköpings ytterstad. När det är relevant beskrivs och 
bedöms även konsekvenser i planområdets influensområden. Influensområdens 
utbredning ser olika ut beroende på vilken miljöaspekt det handlar om. I vissa fall 
beskrivs konsekvenser i Linköpings innerstad och i vissa fall konsekvenser utanför 
ytterstaden. 
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Metod 
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattar om planen medför 
potential för positiva konsekvenser eller risk för negativa konsekvenser. Om planens 
genomförande inte innebär någon tydlig effekt på miljöaspekten eller om positiva och 
negativa konsekvenser ta ut varandra bedöms konsekvensen som varken positiv eller 
negativ. 

Utvecklingsplanen pekar inte ut exakt hur den förväntade utvecklingen ska ske, utan 
anger principer, strategier och inriktningar. De direkta konsekvenserna av en 
översiktsplan är därför svåra att bedöma. Bedömningen av miljökonsekvenser sker 
därför på en övergripande och principiell nivå. Den metod som ska därför främst visa 
på i vilken riktning olika miljöaspekter sammantaget kan påverkas, snarare än 
storleksordningar.  

Miljökonsekvenser 

Energianvändning och klimatpåverkan 

Förutsättningar 

Transporter 
Staden Linköping har vuxit kraftigt sedan 1950-talet. Tillväxten har till stor del skett 
genom etablering av nya stadsdelar och bostadsområden i en gles struktur. Tillgången 
till mark har begränsats i vissa delar av staden vilket påverkat stadens form. 
Biltrafikens andel av trafikarbetet ligger sedan undersökningar av kommuninvånarnas 
resvanor inleddes år 1974 stabilt kring 60 procent1 trots många insatser för att öka 
resandet med cykel och kollektivtrafik. Den uppåtgående trenden bröts vid senaste 
mätningen som genomfördes år 2018 då andelen bilresor uppgick till 61 procent 
medan andelen resor med cykel/elcykel/moped ökade till 28 procent. Se figur 1. Även 
inom Linköpings tätort sker en majoritet av alla resor med bil. 

                                                 

1 Linköpings kommun, RVU-2018 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 2018. 

Figur 1. Färdmedelsfördelning 
enligt Linköpings kommuns 
resvaneundersökning år 2018. 
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Transportsektorns koldioxidutsläpp i Linköping varit i stort sett oförändrade mellan 
2010-2017 (Linköpings kommun, uppföljning av CO2-målet). Utöver personresorna 
sker även en stor mängd varu- och godstransporter.   

I kommunens trafikstrategi som togs fram år 2010 som en del av Översiktsplanen för 
staden redovisas kommunens uppfattning av vad som krävs för att skapa ett hållbart 
trafiksystem. Trafikstrategin satte bland annat målet att senast år 2030 minska 
biltrafikens färdmedelsandel från 61 procent till 40 procent, att gång- och 
cykelresornas andel ska vara minst 40 procent och att kollektivtrafikens reseandel ska 
vara minst 20 procent. 

Nationellt har en målsättning satts för en fossilfri fordonsflotta senast år 2030. Målet 
har senare konkretiserats till en minskning av transportsektorns användning av fossila 
bränslen med 80 procent och en minskning av växthusgasutsläpp med 70 procent 
jämfört med år 2010. Det nationella 2030-sekretariatets bedömning är att målet ska 
nås genom en ungefärlig lika fördelning mellan väsentligt bränsleeffektivare fordon, 
att fossila drivmedlen ersätts med förnybara och att det sker en övergång från ensidigt 
bilberoende till multimodalitet kombinerat med ökad transportsnålhet2. 

Energianvändning 
Energiförsörjningen i Linköping ska enligt gällande översiktsplan präglas av 
systemsyn som strävar efter bra helhetslösningar med lågt behov av primärenergi och 
hög eleffektivitet. Fjärrvärme ska vara den huvudsakliga uppvärmningsmetoden för 
staden och fjärrvärmenätet ska byggas ut i takt med stadens expansion. 
Fjärrvärmenätets kapacitet är väl utnyttjad i dagsläget. En utbyggnad i kombination 
med kapacitetshöjande åtgärder behöver göras för att klara en expansion av 
fjärrvärmeleveranserna. Den totala fjärrvärmeleveransen bedöms inte behöva öka 
beroende på en successiv energieffektivisering i befintligt byggnadsbestånd och allt 
högre energikrav vid nybyggnation. I ÖP Staden poängteras betydelsen av att vid 
detaljplanering ge bästa förutsättningar för en effektiv ledningsdragning så att 
utbyggnad av fjärrvärmesystemet underlättas. 

I kommunkoncernens handlingsplan för ett koldioxidneutralt Linköping 2025 ingår 
planerade åtgärder för en förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion samt effektiv 
energi- och resursanvändning.   

Belastningen i eldistributionsnätet har successivt ökat som en följd av expansionen av 
Linköpings stad. När staden växer behöver utrymme skapas för utbyggnad av bland 
annat transformatorstationer, ställverk och elnät. 

                                                 

2 Energimyndigheten, 2016 
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Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP staden bedömde att planeringen har en 
kraftfull inriktning för ett trendbrott avseende ökande antal bilresor per 
invånare.  

Nya trafiksimuleringar av den framtida trafiken utifrån åtgärder i ÖP Staden 
föreslog indikerar dock att färdmedelsfördelningen skulle förbli i stort sett 
oförändrad mot nuläget. Tillsammans med den förväntade tillväxten, med fler 
invånare och arbetsplatser, blir konsekvensen i nollalternativet en ökning av 
antalet bilresor. Ökningen bedöms bli cirka 15 procent till år 2030 och nästan 
en fördubbling till år 2060. Se figur 2. Detta indikerar att de åtgärder som 
hittills planerats inte är tillräckligt kraftfulla. 
Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Transporter 

Enligt de beräkningar som Linköpings kommun utfört i samband med 
utvecklingsplanen minskar det totala antalet bilresor vid planens genomförande. Se 
figur 3. Jämfört med nuläget bedöms minskningen uppgå till cirka 25 procent, både år 
2030 och 2060.  

Figur 2. Beräknad trafikutveckling vid utveckling enligt nollalternativet, med bibehållen 
färdmedelsfördelning. 
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För det framtida bilresandet bedöms ett genomförande av utvecklingsplanen leda till 
cirka 30 procent färre antal bilresor år 2030 och cirka 50 procent färre bilresor år 2060 
jämfört med on utveckling sker enligt nollalternativet.   

 

Utvecklingsplanen bedöms därmed ge tydligt positiva konsekvenser i att bidra till 
Sveriges etappmål år 2030 för fossiloberoende fordonsflotta. Det finns dock risk för 
att utvecklingsplanens inriktning och åtgärder trots allt inte är tillräckligt kraftfulla för 
att nå den nationella målnivån. Om den nationella målnivån ska nås i Linköping och 
utgångspunkten är att minskat bilanvändande utgör ungefär en tredjedel av 
omställningen behövs ytterligare åtgärder. Jämförelsen mot det nationella målet 
understryker även vikten av att i närtid genomföra de åtgärder som utvecklingsplanen 
föreslår och som syftar till ökad multimodalitet och transportsnålhet.  

Därutöver behövs stora förändringar för att ställa om fordonsflottan till 
energieffektivare fordon och förnyelsebara bränslen. Kommunen har begränsad 
rådighet över denna utveckling, men kan i sin planering skapa förutsättningar för den 
tekniska infrastruktur som behövs. Framförallt bedöms kommunens planering kunna 
bidra till en ökad elektrifiering av transportsektorn, genom att möjliggöra 
laddningsmöjligheter, laddningsvägar och liknande. Kommunen kan även i sin 
planering underlätta för produktion och distribution av olika former av hållbara 
biodrivmedel. 

Energianvändning 

En tätare stadsutbyggnad koncentrerad till vissa noder, stråk och områden skapar 
förbättrade förutsättningar för en effektiv utbyggnad av stadens energiförsörjning. 
Även nya former för småskalig omvandling av förnyelsebar energi, där fastighetsägare 
blir både en producent och konsument, påverkar förutsättningarna för framförallt 
elnätet.  

Figur 3. Beräknad trafikutveckling med färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategi för staden 
Linköping. 
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Utvecklingsplanen redovisar inga nya eller fördjupade ställningstaganden jämfört med 
ÖP Staden rörande stadens energiförsörjning eller hur ett utökat ytbehov för att 
säkerställa utrymme för utbyggnad den tekniska infrastruktur som behövs ska 
hanteras. Inför kommande översyn av mark- och vattenanvändningen är det viktigt att 
fördjupa planeringen för den tekniska infrastruktur och energiförsörjning som kommer 
att behövas för att klara energiomställningen. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet sprids underlaget för kollektivtrafik och service ut istället för att 
koncentreras. Det bedöms leda till sämre förutsättningar för att skapa ett effektivt 
kollektivtrafiksystem. Stadens utbredning begränsas dock i detta alternativ på samma 
sätt som i planförslaget. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
ökar stadens geografiska utbredning. Avstånden mellan stadens centrala och yttre 
delar samt mellan olika ytterområden ökar. Det skapar längre restider mellan stadens 
olika områden och gör det svårare att skapa bra förutsättningar för gång, cykel och 
kollektivtrafik. Avstånd till olika former av service blir längre.  

Samlad bedömning 
Utvecklingsplanen ger stöd för långtgående förändringar i stadens transportsystem. 
Genomförda trafiksimuleringar visar att de åtgärder som redovisas i utvecklingsplanen 
skapar goda möjligheter att uppnå beslutad färdmedelsfördelning. Under förutsättning 
att de förändringar som beskrivs faktiskt genomförs kommer påverkan från biltrafik 
att minska kraftigt vilket är positivt. Det är mycket viktigt att de åtgärder som föreslås 
genomförs i närtid, för att nå färdmedelsfördelningsmålet och tydligt bidra till den 
nationella målsättningen för en fossiloberoende fordonsflotta. Ytterligare åtgärder 
behövs också för att nå hela vägen fram till ett ur klimatperspektiv hållbart 
transportsystem. 

Utvecklingsplanen bedöms sammantaget medföra potential för positiva 
konsekvenser avseende energianvändning och klimatpåverkan.  

Buller  

Förutsättningar 

Väg- och spårtrafikbuller  
Samhällsbuller är den störning som berör flest människor i Sverige och påverkar hälsa 
och livskvalitet på olika sätt. Exempel på hälsoeffekter är sömnstörningar, ökad risk 
för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt allmän störning kopplad till aktivitet, 
vila och sömn.  

Det finns en miljökvalitetsnorm för buller, som är en sorts målsättningsnorm. Målet är 
att sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller.  
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I Linköpings tätort är vägtransporter den största källan till bullerstörningar. Resultat 
från kartläggningen visar att cirka 13 procent av invånarna utsätts för bullernivåer över 

55 dBA (ekvivalentnivå) vid 
husfasad. Andelen boende 
som utsätts för buller från 
järnväg över 55 dBA vid 
fasad är ca 1,5 procent av 
befolkningen. 

Linköpings kommun har 
genomfört en 
bullerkartläggning (se figur 
4) 3 samt utarbetat ett 
”Åtgärdsprogram för buller 
2019 – 2023”. Fokus under 
programperioden ligger på 
att genomföra 
skyddsåtgärder vid de mest 
bullerutsatta befintliga 
bostäderna där kommunen är 
ansvarig väghållare samt 
åtgärda buller vid källan. 

 
  

                                                 

3 Soundcon, 2015 

Figur 4. Dygnsekvivalenta bullernivåer för vägtrafik i Linköpings kommun. 
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Flygbuller 
Linköpings invånare påverkas av flygbuller från två flygplatser, Saab AB och 
Malmens flygfält. Miljötillståndet för Saab omfattar både Saabs flygverksamhet och 
den civila flygverksamheten vid Linköping City Airport. Under sommaren 2018 
meddelade mark och miljödomstolen ett nytt miljötillstånd för de båda flygverksam-
heterna vid Saabs flygfält. Det nya tillståndet innebär bland annat att 
bullerstörningarna kommer minska genom att start- och landningsbanan flyttas samt 
ändrade flygvägar. 

Verksamhetsbuller 
Bullerstörningar från industrier uppträder främst kring äldre befintliga anläggningar 
där skyddsavstånden till angränsande bostäder m.m. varit otillräckliga från början och 
där skyddsåtgärder är kostsamma att genomföra. Vid nyetableringar kan problemen i 
regel förebyggas. 

Boverket har tagit fram en vägledning för industri- och verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Vägledningen avser buller utomhus 
från miljöfarlig verksamhet (Boverket 2015). Parallellt har Naturvårdsverket tagit 
fram en vägledning för prövning av tillsyn av verksamheterna enligt Miljöbalken 
(Naturvårdsverket 2015). 

Linköpings kommun tillämpar för industri- och verksamhetsbuller riktvärden enligt 
Boverkets vägledning. Dessa riktvärden tillämpas inte enbart för nya bostäder, utan 
även för skolor, förskolor och vårdlokaler för de tidpunkter som lokalerna används 
(Linköpings kommun 2019). 

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP staden bedömde att trafikbullret totalt sett skulle 
minska, genom minskning av biltrafik i staden och sänkning att tillåten hastighet. Det 
beskrevs även att den planerade utvecklingsstrategin med ökad buss- och tågtrafik kan 
medföra en ökning av maxbullerstörningar för de som bor och är verksamma närmast 
dessa stråk. Eftersom de nya trafiksimuleringar som genomfört indikerar ett ökat antal 
bilresor per dygn (se avsnittet Energianvändning och klimatpåverkan) får det nu 
bedömas tveksamt om trafikbullret totalt sett minskar med en utveckling enligt 
nollalternativet. Detta även om ytterligare hastighetssänkningar genomförs framöver.   

Den i större utsträckning uttalade strategin att förtäta i befintliga miljöer i de inre 
delarna av staden bedömdes innebära att fler utsätts för buller från vägtrafik, 
flygtrafik, tågtrafik och verksamheter.  

Inriktningen på att utveckla områden med blandad användning bedömdes under själva 
omvandlingsfasen kunna medföra att nytillkomna boende blir utsatta för buller från 
verksamheter. Nuvarande verksamhetsområden som föreslås omvandlas till 
blandområden är vid Industrigatan i övre Vasastaden, i östra Tornby samt i Stångebro. 
Genom att flygplatsen i öster ”Linköping City Airport” föreslås expandera och 
inrymma fler reguljära inrikes och utrikesförbindelser kan flygbullernivåerna bli 
större. Detta bedömdes kunna medföra en ökad bullerpåverkan från flygtrafiken. 
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Samtidigt är det JAS planen som orsakar det högsta bullret, så utbredningen av 
maximala bullernivåer från flygtrafiken bedömdes troligtvis inte påverkas så mycket 
av att den civila flygtrafiken expanderar. Översiktsplanen ger också inriktning för en 
förlängning av landningsbanan mot sydöst (vilken är under genomförande) vilket 
innebär att bullerstörningar från flyget minskar i de centrala delarna av staden.  

Översiktsplanen för staden bedömdes sammantaget innebära att fler boende utsätts för 
höga bullernivåer. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Jämfört med ÖP Staden betonar utvecklingsplanen tydligare bebyggelseutveckling 
längs de urbana stråken och i ett antal stads- och stadsdelsnoder. Som figur 5 
illustrerar uppstår utifrån utvecklingsplanens inriktning tydligast risk för negativ 
bullerpåverkan längs utpekade urbana stråk. Befintlig bebyggelse längs vägarna där 
urbana stråk föreslås har typiskt ekvivalenta bullernivåer mellan 55-65 dBA vid de 
fasader som vetter mot bullerkällan. 

De trafiksimuleringar som Linköpings kommun utfört4 i samband med 
utvecklingsplanen visar att om inga genomgripande och samordnade förändringar 
genomförs samtidigt som befolkningen fortsätter att öka kommer trafikmängderna 

                                                 

4 Linköpings kommun, PM01 -Trafiksimuleringar för Ytterstadsplanen, juni 2019.  

Figur 5. Ekvivalenta trafikbullernivåer längs större trafikleder, överlagrat med utvecklingsplanens förslag. 
Nivåer under Leq 50 dBA har filtrerats bort i urvalet. 
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sannolikt att öka dramatiskt. Ökade trafikmängder innebär risk för att fler boende 
utsätts för bullernivåer i närheten av gällande riktvärden, framförallt i miljöer i 
anslutning till stora trafikleder. Simuleringarna visar också att om trafikökningen sker 
enligt Linköpings kommuns mål för färdmedelsfördelning så minskar det totala 
bilresandet jämfört med dagens nivåer. Detta bidrar, tillsammans med sänkta 
hastigheter, att det totala trafikbullret i ytterstaden på sikt minskar. 

Storleken på simulerade minskningar av trafikflöden längs de urbana stråken varierar. 
På exempelvis Industrigatan/Järnvägsgatan och Malmslättsvägen förväntas 
trafikflödena minska markant, ned till i storleksordningen en fjärdedel av dagens 
trafik. I andra urbana stråk, exempelvis Kallerstadsleden och Brokindsleden 
minskningen något mindre, i storleksordningen 40 procent jämfört med nuläget. Se 
tabell 1. 
Tabell 1. Simulerade trafikflöden (fordon per dygn) längs några trafikleder som föreslås utvecklas till 
urbana stråk, nuläge och vid utveckling enligt utvecklingsplanen. 

Väg/Trafikled Nuläge Utvecklingsplanen – 200 000 
invånare – 40 % bilandel 

Förändring (%) Nuläge - 
Utvecklingsplanen 

Brokindsleden 18 000 11 000 -39 % 

Malmslättsvägen 12 000 4000 -66 % 

Industrigatan 16 000 0 -100% 

Industrigatan/ 
Järnvägsgatan 

12 000 3000 -75% 

Kallerstadsleden 16 000 10 000 -38% 

Drottninggatan 
(innerstadsgata) 

12 000 100 -99% 

Enligt schablonvärden från SKR (2017) kan ekvivalenta bullernivåer minska med i 
storleksordningen 1-6 dBA längs trafikleder där 25-75 procents minskning av 
trafikflöden beräknas. I fall då ännu större minskningar av trafikflöden beräknas 
uppstå är minskningen av ekvivalenta bullernivåer sannolikt mer än 6 dBA. Se tabell 
2.5 

                                                 

5 SKR 2017 

Tabell 2. Förändrad ekvivalent bullernivå vid ändrade trafikmängder. 
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En sänkning av hastigheten på en vägsträcka innebär att ljudalstringen blir lägre, då 
ljudalstringen hos ett fordon är direkt beroende av hastigheten.  

Lägre hastighet brukar även innebära färre accelerationer, vilket också minskar bullret. 
Enligt SKR kan hastighetförändringar schablonmässigt påverka ekvivalenta och 
maximala bullernivåer enligt tabell 36. SKR beskriver vidare att beräknade resultat 
tenderar att underskatta effekten av hastighetssänkningar. Exempelvis indikerar 
mätningar att ekvivalent bullernivå sänks upp till 5dBa vid sänkning från 50 km/h till 

30 km/h. 

En förtätning av bebyggelse i anslutning till urbana stråk innebär att fler kommer att 
bo nära trafikmiljöer. Det finns en viss risk för att utvecklingsplanens inriktning för 
utveckling av urbana stråk medför att fler människor utsätts för bullernivåer nära 
gällande riktvärden jämfört med nollalternativet.  Risken är framförallt knuten till om 
förtätning längs de urbana stråken påbörjas innan tillräckliga åtgärder genomförts för 
att minska trafikmängderna och begränsa hastigheterna längs aktuella trafikleder.  

För att minska risken negativ påverkan är det därför viktigt att förtätning längs de 
urbana stråken föregås alternativt sker synkroniserat med kraftfulla åtgärder för att 
minska trafikstörningarna längs aktuellt urbana stråk. Det är också viktigt att i fortsatt 
planering agera konsekvent för att styra mot färdmedelsfördelningsmålet. Genomförs 
inte föreslagna kraftfulla åtgärder konsekvent ökar risken för att ny bebyggelse längs 
de urbana stråken utsätts för bullernivåer som inte är fördelaktiga ur ett hälsomässigt 
perspektiv.   

Utvecklingsplanen anger en ur bullersynpunkt positiv inriktning i att i första hand 
styra mot att minska uppkomsten av störande trafikbuller. När detta inte är tillräckligt 
bör i andra hand åtgärder i fortsatt arbete vidtas för att dämpa bullret så nära källan 
som möjligt. I tredje hand bör placering och utformning av ny bebyggelse ta stor 
hänsyn till trafikbullersituationen. Placering och utformning bör alltid eftersträva att 
åstadkomma en så god ljudmiljö som möjligt, i enlighet med inriktning i Miljö- och 
riskfaktorer7 och inte enbart fokusera på att klara gällande riktvärden. Även värdet av 
en god ljudmiljö på friytor behöver beaktas. 

                                                 

6 SKR 2017 
7 Linköpings kommun 2019 

Tabell 3. Påverkan på ekvivalenta och maximala bullernivåer vid förändring av hastigheter 
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En ökad busstrafik längs utpekade stomlinjestråk bedöms, liksom i nollalternativet, 
lokalt kunna medföra ökade maximala bullernivåer. Påverkan bedöms i 
sammanhanget som mindre, om biltrafikens flöden och hastigheter samtidigt minskar. 

Jämfört med den bedömning kring påverkan från flygbuller som gjordes i samband 
med ÖP Staden bedöms risk för negativ påverkan nu som betydligt mindre, på grund 
av flytt av start- och landningsbanan på Linköping City Airport. Åtgärden är en ny 
förutsättning och inte en direkt konsekvens av ytterstadsplanen. 

Risk för påverkan från verksamhetsbuller finns främst vid samlad omvandling av 
Södra Tornby och Torvinge. När områdena omvandlas förutsätts att verksamheter med 
bullerpåverkan på omgivningen på sikt omlokaliseras. Vid en successiv omvandling 
av områdena finns en risk att nya bostäder, förskolor, skolor och vårdboenden kan 
påverkas av verksamhetsbuller. Detta tidsmässiga perspektiv behöver beaktas vid 
samlad stadsomvandling. Frågan bör studeras vidare och mer ingående i kommande 
planering. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till att trafikbelastningen längre in i stadsdelarna ökar. 
En konsekvens av detta är att boende längre in i stadsdelarna riskerar påverkas av 
högre bullernivåer än i nollalternativet. En fördel bedöms vara att inte lika många 
riskerar påverkas av höga bullernivåer vid en otillräcklig minskning av trafikflöden 
längs de urbana stråken.   

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
bedöms det totala vägtrafikflödena ökar. Konsekvensen blir ett generellt ökat 
vägtrafikbuller, vilket påverkar befintliga miljöer negativt. Framförallt bedöms 
bullernivåer öka på vägar till och från samt inom stadens centrala delar. En fördel ur 
bullersynpunkt är att boende inne i nya områden ofta kan få en god ljudmiljö, eftersom 
förtätning då inte behöver ske i redan bullerpåverkade miljöer.   

Samlad bedömning – buller 
Utvecklingsplanens konsekvenser för buller är i grunden positiv, men innebär också 
risker för negativa konsekvenser.  

De omfattande åtgärder som föreslås för att minska trafikflöden och hastigheter 
bedöms minska det totala trafikbullret i ytterstaden. Samtidigt finns risk för att fler 
boende utsätts för bullernivåer i närheten av gällande riktvärden om förtätning längs 
urbana stråk sker för tidigt eller om ytterstadsplanens åtgärder för minskade 
trafikflöden och hastighetsbegränsningar inte genomförs tillräckligt kraftfullt. 

Sammantaget bedöms planförslaget jämfört med nollalternativet medföra risk för 
negativa konsekvenser på kort sikt och potential för positiva konsekvenser på 
medellång och lång sikt.  
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Under förutsättning att utvecklingsplanens åtgärder genomförs kraftfullt och 
synkroniserat med förtätning längs urbana stråk bedöms förslaget inte strida mot 
miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller.   

Luftkvalitet 

Förutsättningar 
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna anger lagstadgade föroreningsnivåer som enligt 
miljöbalken inte får överskridas efter en viss fastställd tidpunkt. 

Linköpings kommun har haft en kontinuerlig luftmätning placerad på Hamngatan 
sedan 2009. Därutöver beräknas luftkvalitet, partiklar -PM10 och kväveoxider, varje 
år i ett antal punkter och rapporteras till Naturvårdsverket. I Linköping överskreds 
miljökvalitetsnormen för PM10 år 2011 och kommunen startade arbetet med att ta 
fram ett åtgärdsprogram, som antogs i KF 2014. En luftutredning från SMHI 2019 
visade då att det lagstiftade gränsvärdet inte riskerade att överskridas inom en 
överskådlig framtid. Kommunen avslutade då åtgärdsprogrammet och tog istället fram 
en handlingsplan för partiklar. Den förhöjda partikelhalten härrör i första hand från 
trafiken8. Minskad biltrafik, sänkta hastigheter och ökad städning på fler gator är 
utpekade åtgärder för att minska hälsoproblemen med luftföroreningar. 

På uppdrag av Linköpings kommun har SMHI gjort luftkvalitetutredningar som visar 
risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. Kommunen tar 
under 2020-2021 fram ett åtgärdsprogram för kvävedioxid. 

Planeringen av ytterstadens struktur påverkar även förhållanden i stadens centrala 
delar, vilket är viktigt att beakta eftersom det är i innerstaden störst problem med 
luftkvalitet hittills mätts. 

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
I ÖP Staden bedömdes i miljökonsekvensbeskrivningen att inriktningen på att 
begränsa biltrafik och prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik bidra till att 
luftföroreningar från trafiken kan minska ytterligare. Genom att gång-, cykel och 
kollektivtrafik kommer att prioriteras minskar biltrafiken på vägar i eller vid 
planområdet som idag har mycket trafik. Därmed minskar områdets luftföroreningar. 
Samtidigt innebär förtätningen av staden att fler människor blir bosatta och/eller 
verksamma i en stadsmiljö som påverkas av luftföroreningar från både trafik och 
uppvärmning av byggnader. Utvecklingen av ett större regionalt handelsområde i norr 
innebär att en stor andel av hushållens inköpsresor kan bli längre. En förskjutning av 
andelen inköpsresor från lokala centra mot regionala handelsområden främjar inte, i 
motsats till planens trafikplanering i övrigt, en minskning av luftemissioner. 

                                                 

8 Linköpings kommun, Åtgärdsprogram för partiklar PM10,  
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ÖP Stadens inriktning bedömdes innebära att möjligheterna att uppnå nu gällande 
miljökvalitetsnormer för partiklar är god. Vid byggande av bostäder och arbetsplatser 
vid trafikleder och vid omläggningar av gatunätet kan särskild uppföljning av 
förutsättningarna behövas. Eftersom planen har en lång tidshorisont och 
miljökvalitetsnormerna kommer att innefatta skärpta normer för mindre partiklar (PM 
2,5) och kvävgas kan det på sikt bli svårt att uppnå samtliga normer för luftmiljön. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen skapar möjligheter till positiva konsekvenser vad gäller minskade 
trafikflöden, vilket kan bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer för luft i staden. 
Antalet tillfällen som MKN för små partiklar (PM10) överskrids bedöms kunna 
minska. Minskade trafikflöden bedöms även kunna bidra till att minska utsläppen och 
koncentrationen av kväveoxider. 

Tillskott av ny bebyggelse i kombination med smalare gaturum kan medföra effekter 
som kan ge sämre luftkvalitet, genom att luftomblandningen blir mer begränsad. Hög 
och tät stadsbebyggelse längs trafikerade vägar kan medföra en ökad koncentration av 
luftföroreningar lokalt, trots en minskad biltrafik. Det finns även risk för 
intressekonflikt mellan ambitioner att hantera bullerpåverkan och skapa god 
luftkvalitet. Slutna gaturum är ofta gynnsamt ur bullersynpunkt, men kan skapa 
problem för luftkvalitet. Noggrann avvägning och medvetenhet behövs i fortsatt 
planeringsarbete. 

Liksom för bullerpåverkan finns risk för negativa konsekvenser om förtätning längs 
urbana stråk sker för tidigt, innan trafikflöden minskar, eller om ytterstadsplanens 
åtgärder för minskade trafikflöden inte genomförs tillräckligt kraftfullt. Genomförs 
åtgärder för trafikminskningar kraftfullt och synkroniserat med 
bebyggelseutvecklingen bedöms planförslaget inte riskera att bidra till överskridande 
av miljökvalitetsnormer för luft. Viktigt är också att ytterstadsplanen, vid ett 
genomförande, bidrar till att minska trafikflödena i Linköpings innerstad och förbättra 
innerstadsmiljöernas luftkvalitet. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till att trafikbelastningen längre in i stadsdelarna ökar. 
En konsekvens av detta är att boende längre in i stadsdelarna riskerar påverkas av 
sämre luftkvalitet än i nollalternativet. En fördel bedöms vara att inte lika många 
riskerar påverkas av sämre luftkvalitet vid en otillräcklig minskning av trafikflöden 
längs de urbana stråken.   

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
bedöms det totala vägtrafikflödena ökar. Konsekvensen blir ett generellt ökat utsläpp 
av luftföroreningar och bildande av partiklar, vilket påverkar befintliga miljöer 
negativt. Framförallt bedöms luftkvaliteten bli sämre på vägar till och från samt inom 
stadens centrala delar. En fördel att boende inne i nya områden ofta kan få en god 
luftkvalitet, eftersom förtätning då inte behöver ske i redan påverkade miljöer och 
områden delviskan planeras trafikseparerade.   
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Samlad bedömning – luftkvalitet 
Sammantaget bedöms planförslaget jämfört med nollalternativet medföra risk för 
negativa konsekvenser på kort sikt och potential för positiva konsekvenser på 
medellång och lång sikt.  

Yt- och grundvattenkvalitet 

Förutsättningar 
Vatten är en viktig resurs som livsmedel men också en viktig miljö för olika växter 
och djur. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet ska alla 
ytvattenförekomster ha en god ekologisk och kemisk status vid ett målår som fastställs 
för varje vattenförekomst. Dessa statusbedömningar och målår utgör 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. För grundvattenförekomster finns motsvarande 
miljökvalitetsnormer, men avser istället kvantitativ och kemisk status. 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram innehåller de åtgärder som myndigheter och 
kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet är administrativa åtgärder som är juridiskt bindande.   

En vattenförekomst får inte vara hur liten som helst utan ska ha en viss storlek. Till 
exempel ska en sjö vara minst en kvadratkilometer stor och en grundvattenförekomst 
ge minst tio kubikmeter vatten per dygn, eller kunna förse minst 50 personer med 
dricksvatten. Vattendirektivet innehåller bestämmelser om att en vattenförekomst inte 
får försämras genom människans agerande. Icke-försämringskravet är inskrivet i såväl 
Plan- och bygglagen som i Miljöbalken9  

Inom utvecklingsplanens planområde finns fem vattenförekomster, varav fyra 
ytvattenförekomster och en grundvattenförekomst. Se tabell 410. 

 

Tabell 4. Yt- och grundvattenförekomster i planområdet med miljökvalitetsnormer 

Ytvattenförekomst Ekologisk 
status 

Miljökvalitetsnorm- 
ekologisk status 

Kemisk status Miljökvalitetsnorm – 
kemisk status 

Stångån (nedre) Måttlig God ekologisk status 
2021 

Uppnår ej god God kemisk status - 
undantag kvicksilver och 
PDBE 

Stångån (Ärlången – 
Linköping) 

Måttlig God ekologisk status 
2021 

Uppnår ej god God kemisk status - 
undantag kvicksilver och 
PDBE 

Tinnerbäcken Måttlig God ekologisk status 
2021 

Uppnår ej god God kemisk status – 
undantag kvicksilver och 
PDBE 

Roxen Otillfreds-
ställande 

God ekologisk status 
2027 

Uppnår ej god God kemisk status - 
undantag kvicksilver och 
PDBE. Tidsfrist 2027 för 
kadmium och 
kadmiumföreningar 

Grundvattenförekomst Kvantitativ 
status 

Miljökvalitetsnorm 
– kvantitativ status 

Kemisk status Miljökvalitetsnorm – 
kemisk status 

                                                 

9 Vattenmyndigheterna, u.å. 
10 VISS, u.å. 
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Slaka Norra God 
kvantitativ 
status 

God kvantitativ 
status 

Otillfredsställande God kemisk status - 
tidsfrist PFAS till 2027 

Ingen av ytvattenförekomsterna uppfyller idag kraven på god ekologisk eller god 
kemisk status enligt gällande miljökvalitetsnormer.  

Utpekade miljöproblem i Stångån är framförallt vattendragsfårans form med 
förekomst av vandringshinder för fisk som är kopplat till regleringen av vattendraget 
för kraftproduktion. Påverkan från förorenade områden, urban markanvändning och 
punktkällor bedöms som betydande.  

Tinnerbäcken präglas av sitt stadsnära läge både med avseende på vattenkvalitet och 
fysiska ingrepp men ändå finns det relativt naturliga avsnitt kvar.  

Roxen påverkas både av punktkällor och diffusa källor som påverkar sjöns kemiska 
vattenkvalitet, samt fysisk genom påverkan på konnektivitet och morfologiskt tillstånd 
genom vattenkraftsregleringar och jordbruket. 

Grundvattenförekomsten Slaka Norra tangerar de västra delarna av planområdet. 
Vattentäkten bedöms vara utsatt för en betydande påverkan från flyget som punktkälla 
samt diffusa källor som transport och infrastruktur11. 

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Inriktning mot förtätning i ÖP Staden har bedömts innebära ökade utsläpp av 
dagvatten i Stångån och Tinnerbäcken, på grund av att andelen hårdgjorda ytor ökar. 
Samtidigt bedömdes en omvandling av industrimark till bostadsområden utmed 
Stångån innebära att den föroreningsbelastningen från dessa områden minskar. Det 
stora våtmarksområde som föreslogs nedströms tätorten bedöms kunna vara en resurs 
för sedimentering av föroreningar från delar av tätortens dagvatten innan utlopp i 
Roxen. Översiktsplanen för staden föreskriver ett särskilt hänsynsområde omkring och 
uppströms dricksvattenuttaget i Stångån. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen  
Föreslagen markanvändning i utvecklingsplanen är i huvudsak samma som i 
nollalternativet, men med en tydligare koncentration av bebyggelse i noder och längs 
stråk.  

Liksom i nollalternativet innebär förtätning och utbyggnad att andelen hårdgjorda ytor 
ökar och därmed även dagvattenavrinningen. Om inte dagvattenlösningar med rening 
anläggs i samma takt som staden expanderar finns risk för negativ påverkan på 
vattenförekomster inom ytterstaden. Under förutsättning att kommunens styrdokument 
för dagvatten tillämpas i den fortsatta planeringsprocessen och de icke-
försämringskrav som finns i gällande lagstiftning efterlevs är risken för negativa 
konsekvenser på recipienterna dock begränsad.  

                                                 

11 VISS 2017 
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Utvecklingsplanen redovisar en inriktning för att begränsa biltrafiken och minska 
utrymmesbehovet för gatumark. Framförallt den minskade biltrafiken har potential att 
minska föroreningskoncentrationer i dagvatten från vägområdena.  

Utvecklingsplanen anger som inriktning att dagvattenhantering ska integreras i 
gatumiljöns gestaltning vid omvandling av trafikleder till boulevarder samt att 
kulverterade vattendrag tas upp för ökad resiliens. Öppna lösningar ska kompletteras 
med mer urbana lösningar för dagvattenhantering i trånga gatumiljöer. Detta kan vara 
positivt både för fördröjning och rening, men kan också vara utmanande att få till på 
vissa platser på grund av utrymmesbrist. 

I tabell 5 redovisas vilken eller vilka vilken vattenförekomster som kan påverkas vid 
utveckling av ytterstadens olika delar. Indelningen utgår från vilket avrinningsområde 
de olika delarna av ytterstaden tillhör. Se figur 6. 

 
Tabell 5. Indelning av vilken ytvattenförekomst utveckling av ytterstadens olika delar potentiellt kan 
påverka. 

 

 
Stångån 
(nedre) 

Stångån 
(Ärlången – 
Linköping) 

Tinnerbäcken Roxen 
Slaka 
Norra 

Sydvästra   X  X 

Nordvästra X   X  

Nordöstra X X    

Sydöstra  X X   
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Figur 6. Redovisning av inom vilka delavrinningsområden som utvecklingsplanens utvecklingsområden 
ligger. 

Sydvästra ytterstaden 

I ytterstadens sydvästra del leds dagvatten huvudsakligen till Tinnerbäcken. 
Utvecklingsförslaget i sydvästra ytterstaden består både av ett antal nya 
bebyggelseområden och utveckling av ett flertal urbana stråk samt en stadsnod 
(Djurgården) och en stadsdelsnod (Lambohov). De nya bebyggelseområdena är inte 
något nytt ställningstagande jämfört med ÖP Staden eller den fördjupade 
översiktsplanen för Mjärdevi och Västra Valla12. 

Marken längs de urbana stråk som föreslås i sydvästra ytterstaden går delvis genom 
obebyggd mark. Framförallt västra delen av Hertig Johans allé (Bygdegatan) och i viss 
grad del av Universitetsvägen (Kunskapslänken) går dock genom bebyggda områden. 
Längs bebyggda områden är utrymmet för dagvattenhantering mindre, vilket ger mer 
utmanande förutsättningar för att fördröja och rena dagvattnet. 

Utvecklingen av den sydvästra ytterstaden bedöms sammantaget innebära måttlig 
utmaningar för negativ påverkan på Tinnerbäckens miljökvalitetsnorm avseende 
kemisk status. Risk för negativ påverkan på ekologisk status bedöms vara liten. 

                                                 

12 Linköpings kommun 2019 
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Sydvästra ytterstaden tangerar även grundvattenförekomsten Slaka Norra. 
Grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm bör framförallt bevakas vid utveckling 
av det urbana stråket längs norra delen av Universitetsvägen (Kunskapslänken).  

Nordvästra ytterstaden 

Nordvästra ytterstaden innehåller två områden där samlad stadsomvandling föreslås 
(Södra och Östra Tornby). Båda dessa består idag av verksamhetsmark och 
sällanköpshandel. Omvandling av Östra Tornby är dock inte något nytt 
ställningstagande jämfört med ÖP Staden.   Den omvandling av Södra Tornby som 
planförslaget innehåller har potential att påverka miljökvalitetsnormen för recipienten 
positivt, eftersom blandad tätortsbebyggelse ger mindre föroreningsbelastning än 
verksamhetsområden. Vid en samlad omvandling finns även potential att planera in 
nya grönstråk och grönytor, som kan användas för fördröjning och rening. 

Bergsvägen, Tornbyvägen och Industrigatan föreslås omvandlas till urbana stråk. 
Bergsvägen och Tornbyvägen omges av gräsmark/dikeszoner mellan 
verksamhetsbebyggelse och väg, Industrigatan saknar i huvudsak motsvarande 
dikeszoner. Omvandling av dessa stråk sker sannolikt synkroniserat med omvandling 
av Södra och Östra Tornby. Därmed bedöms konsekvenser för ytvattenkvalitet för de 
urbana stråken vara en del av den samlade stadsomvandlingen i dessa områden. 

Utvecklingsplanen föreslår även ett nytt bebyggelseområde väster om Skäggetorp, 
som idag består av jordbruksmark. Viss risk finns för att belastning av metaller och 
oljekolväten ökar, medan belastning av näringsämnen kan minska. Då avståndet till 
recipient (Roxen) är relativt långt och avvattning sker i öppet dike bedöms dock 
förutsättningar för naturlig rening innan dagvatten når recipient som goda. 

Utveckling av Skäggetorps/Tornbys stadsnod kan innebära att icke hårdgjorda ytor 
hårdgörs. Vid utveckling av denna stadsnod är det viktigt att tillräckliga ytor för 
fördröjning och rening uppmärksammas tidigt. 

Utvecklingen av den nordvästra ytterstaden bedöms sammantaget som mindre 
utmanande avseende påverkan på Roxens och Stångåns miljökvalitetsnormer. Tydlig 
potential finns för att förbättra recipienternas kemiska status. Risk för påverkan på 
ekologisk status bedöms som liten. 

Nordöstra ytterstaden 

Nordöstra ytterstaden innehåller förslag till utveckling av två urbana stråk 
(Norrköpingsvägen och Kallerstadsleden), ett nytt område för samlad 
stadsomvandling (Torvinge) samt utveckling av en stadsdelsnod (Tallboda). Området 
innehåller även förslag på ett nytt större bebyggelseområde (Kallerstad). Utveckling 
av Kallerstad är dock inget nytt ställningstagande jämfört med ÖP Staden. Stångåns 
nedre del är recipient för dagvatten från den nordöstra ytterstaden. 

För Torvingeområdet föreslås en samlad stadsomvandling från verksamhetsområde till 
blandstad med tyngdpunkt på verksamheter. Påverkan på Stångån miljökvalitetsnorm 
bedöms bli positiv, genom att markanvändning med större föroreningsbelastning 
ersätts med markanvändning med mindre föroreningsbelastning. 
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Norrköpingsleden föreslås utvecklas till ett urbant stråk. Denna utveckling sker 
sannolikt i samband med utveckling av Stångebroområdet (ingår ej i 
utvecklingsplanen). Dagvattenhanteringen vid utveckling av Norrköpingsvägen bör 
därför ses som en integrerad del av stadsutvecklingen inom Stångebro när ytor för 
dagvattenhantering ska säkras. 

Även Kallerstadsleden föreslås utvecklas till ett urbant stråk. Runt Kallerstadsleden 
består marken av jordbruksmark, gott om ytor finns därmed för att fördröja och rena 
dagvatten. 

Utvecklingen av den nordöstra ytterstaden bedöms sammantaget innebära mindre-
måttliga utmaningar för negativ påverkan på Stångåns miljökvalitetsnorm avseende 
kemisk status. Potential finns för förbättrad status, främst vid omvandling av 
Torvingeområdet. 

Sydöstra ytterstaden 

I den sydöstra ytterstaden är Tinnerbäcken och Stångån (Ärlången- Linköping) 
recipienter. 

Vistvägen, Brokindsleden, Söderleden och Ålerydsvägen föreslås utvecklas till urbana 
stråk. Gemensamt för samtliga av dessa är att de till stora delar kantas av bebyggelse 
relativt nära respektive väg, vilket ger utmanande förutsättningar för att fördröja och 
rena dagvattnet. Frågan bör uppmärksammas tidigt inför nästa planskede vid den 
sydöstra ytterstadens urbana stråk, särskilt om ny bebyggelse planeras på mark som 
idag är allmän platsmark. 

Ekholmens centrum föreslås förnyas och utvecklas till en stadsnoder, medan Berga 
och Johannelunds centrum utvecklas som stadsdelsnod mot Vistvägen/Söderleden 
respektive Brokindsleden och Braskens bro/Tannefors. Även Möjetorp föreslås 
utvecklas som stadsdelsnod. Konsekvenser för dagvatten i dessa noder är svårbedömd 
och beroende av om befintliga hårdgjorda ytor i första hand bebyggs eller om 
expansion sker på ej hårdgjord mark. Ianspråktas obebyggd mark kan det innebära 
utmanande förutsättningar för dagvattenhanteringen. 

Utvecklingen av den sydöstra ytterstaden bedöms sammantaget medföra utmanande 
förutsättningar avseende Tinnerbäckens och Stångåns miljökvalitetsnorm. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till att fler grönytor i stadens inre delar tas i anspråk för 
bebyggelse. Ianspråktagandet av grönytorna leder till en ökad dagvattenavrinning. En 
annan konsekvens är en generellt högre trafikbelastning och även en högre 
trafikbelastning i stadens inre delar. Det leder till att föroreningshalten ökar i det 
dagvatten som uppkommer från vägar. En fördel med alternativet är att grönytor längs 
de urbana stråken och vid noderna inte riskerar att hårdgöras i lika stor utsträckning.  

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
kommer stora markområden som nu består av naturmark att omvandlas till hårdgjorda 
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ytor. Detta ger ökade dagvattenmängder och riskerar att påverka vattenkvaliteten i 
recipienter negativt. Ett betydande antal nya anläggningar för fördröjning och rening 
av dagvatten skulle krävas. Alternative bedöms ge ökade trafikmängder, vilket ökar 
föroreningshalten i dagvatten från vägar. En fördel vid lokalisering till nya områden 
kan vara att det finns större frihet att planera in dagvattenanläggningar från början än 
vid planering i befintlig bebyggd miljö. 

Samlad bedömning – vattenkvalitet 
Utvecklingsplanen bedöms sammantaget medföra i huvudsak potential för positiva 
konsekvenser för vattenkvalitet, främst tack vare minskade trafikflöden. Betoningen 
av förtätning längs urbana stråk och noder kan dock medföra mer utmanande 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, jämfört med ÖP Staden. 

Klimatanpassning 

Förutsättningar 

Skyfall 
Linköpings kommun har låtit utföra en översiktlig skyfallskartering som beskriver var 
vatten blir stående vid ett kraftigt skyfall13. Det skyfallsregn som simulerats beräknas 
inträffa en gång var hundrade år med klimatfaktor och är dimensionerande för 
Linköpings kommuns planering. Ny bebyggelse bör utformas så att lägsta golvnivå i 
bebyggelsens bottenvåning klarar ett 100-årsregn. Se figur 7. 

                                                 

13 DHI, 2016 
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Höga flöden 
Översvämningar orsakas främst genom att stor tillförsel av regnvatten eller 
smältvatten rinner till sjöar och vattendrag. SMHI:s rapport Framtidsklimat i 
Östergötlands län - enligt RCP-scenarier14, visar en ökning av årsmedeltillrinningen i 
Östergötland under vinterperioden. För vår och sommar minskar tillrinningen i 
vattendragen. Förändringarna beror på ökad nederbörd under vintern och högre 
temperaturer som gör att vinternederbörden kommer att rinna av under vintern i stället 
för att, som under kalla vintrar, lagras som snö och bilda tillrinning när snön smälter 
under våren. 

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Resultatet från den översvämningskartering som genomfördes av SMHI under 2008 
visar att för Stångån sker de största översvämningarna i området mellan Nykvarns 
kraftverk och mynningen i Roxen. Riskerna för en översvämning som är så 
omfattande att Gärstadverket och Tornbyområdet skulle påverkas är minimal, men 
skulle om den inträffade kunna få förödande konsekvenser. 

                                                 

14 SMHI 2015 

Figur 7. Översiktlig skyfallskartering för Linköpings stad. 
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Som förebyggande åtgärd föreslogs att: 

• Vid ny bebyggelse och ombyggnad bör höjdsättning och VA-system utformas så 
att bebyggelsen inte skadas av översvämningar. 

En närmare utredning av jordbruksinvallningarna ska genomföras innan 
någon ny bebyggelse får upprättas inom utsatta områden. Invallningen 
vid mynningen till Roxen och runt Gärstads deponiområde skall 
kontinuerligt ses över och nödvändiga åtgärder vidtas för att eliminera 
översvämningsrisker. Frågan om att stadens bebyggda områden vid höga 
vattenflöden har tillräcklig avrinningskapacitet bör hanteras och noteras i 
den fortsatta detaljplaneringen.  

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Sydvästra ytterstaden 

I den sydvästra ytterstaden finns flera större problemområden vid skyfall längs de 
urbana stråken Lambohovsleden och Kunskapslänken. Se figur 8. 

 
Figur 8. Instängda områden vid ett skyfall (100-årsregn) längs urbana stråk i sydvästra ytterstaden. Större 
problemområden är markerade med röd cirkel. 

Vid de stads- och stadsdelsnoder där utveckling föreslås finns framförallt risk för 
påverkan vid Djurgårdens centrum. Stora delar av centrumområdet riskerar att 
översvämmas vid höga flöden i Tinnerbäcken. Se figur 9. Området riskerar även att 
påverkas negativt vid ett skyfall.  

686



30 
 

 
Figur 9. Översvämning av Djurgårdens centrum vid beräknat högsta flöde i Tinnerbäcken. 

Lambohovs centrum påverkas inte av höga flöden, men riskerar att påverkas betydligt 
vid ett skyfallsregn. I stort sett hela centrumområdet riskerar att få vatten stående. Se 
figur 10. 

 
Figur 10. Skyfallspåverkan vid Lambohovs centrum vid ett 100-årsregn. 

Nordvästra ytterstaden 

Vid de stadsnoder som föreslås utvecklas finns framförallt ett stort instängt område 
vid Skäggetorps och Ryds centrum. Se figur 11 och figur 12. 
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Figur 11. Instängda områden vid Skäggetorps centrum. 

 

 
Figur 12. Instängda områden vid Ryds centrum. 
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Det tillägg som föreslås väster om Skäggetorp är jämfört med ÖP Staden ett nytt 
ställningstagande. I området finns flera instängda områden. Se figur 13. 

 
Figur 13. Instängda områden i det större nya bebyggelseområde som föreslås väster om Skäggetorp. 

Även den samlade stadsomvandling som utvecklingsplanen föreslår för Steninge är ett 
nytt ställningstagande jämfört med ÖP Staden. I Steningeområde finns flera större 
instängda områden. Se figur 14.  

 
Figur 14. Instängda områden inom Steningeområdet. 
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Nordöstra ytterstaden 

Längs föreslagna urbana stråk i nordöstra ytterstaden finns några större instängda 
områden längs Kallerstadsleden och Norrköpingsvägen. Se figur 15. 

 
Figur 15. Instängda områden vid ett skyfall (100-årsregn) längs urbana stråk i nordöstra ytterstaden. Större 
problemområden är markerade med röd cirkel. 

I Torvinge finns enstaka större instängt område. Inga större instängda områden har 
identifierats vid Tallboda stadsdelsnod. 

Vid utveckling av den nya stadsdelen Kallerstad riskerar en del i väster att påverkas av 
översvämning vid höga flöden i Stångån. Utveckling av området är dock inget nytt 
ställningstagande jämfört med ÖP Staden.  

Sydöstra ytterstaden 

Längs de urbana stråken finns främst instängda områden längs delar av Brokindsleden, 
Vistvägen och Ålerydsvägen. Se figur 16. Lokalt finns dock instängda område längs 
samtliga urbana stråk. 
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Vid stad- och stadsdelsnoderna finns främst risk för negativ påverkan vid Möjetorps 
stadsdelsnod. Se figur 17. 

 
Figur 17. Instängda områden vid Möjetorps stadsdelsnod. 

 
  

Figur 16. Instängda områden längs urbana stråk i den sydvästra ytterstaden. 
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Risk för påverkan genom höga flöden i Stångån är liten. På enstaka platser kan dock 
översvämning i Stångån riskera att påverka områden i anslutning till Brokindsleden.  

Risk för påverkan från höga flöden vid Tinnerbäcken finns även på områden runt 
Smedstadsdammarna. Den utveckling som föreslås i detta område är dock inget nytt 
ställningstagande jämfört med ÖP Staden. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 

Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det ge en något bättre möjlighet till anpassning för 
skyfallsproblem än om ny bebyggelse koncentreras till stråk och noder. Trycket på att 
förtäta på utpekade platser bedöms bli mindre och göra det enklare att tillgodose 
behovet av ny bebyggelse på platser med mindre skyfallsproblem. Eftersom ny 
bebyggelse fokuseras till förtätning i befintlig bebyggd miljö kvarstår ändå många 
utmaningar. Befintlig stadsbebyggelse gör det svårare att helt undvika lågpunkter och 
anpassa markhöjder till skyfallsproblem. Utvecklingsplanen anger även en inriktning 
där färre gröna ytor bör bebyggas inne i bebyggda områden jämfört med om förtätning 
skett mer jämnt utspritt. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 

Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
bedöms det ge bättre möjlighet till anpassning för skyfallsproblem än om ny 
bebyggelse koncentreras till stråk och noder. Vid utveckling av nya områden 
begränsas oftast inte förutsättningarna av befintlig bebyggd miljö. Ytor för att hantera 
skyfall kan planeras och avsättas in i ett tidigt skede. En nackdel är att mycket 
hårdgjord mark skapas, vilket försämrar markens infiltrationsförmåga.   

Samlad bedömning – klimatanpassning 
Utvecklingsplanen innebär en inriktning mot att på ett tydligare sätt än ÖP Staden 
koncentrera ny bebyggelse till vissa noder, stråk och områden. På flera av de platser 
dit koncentration av ny bebyggelse föreslås finns utmaningar med framförallt områden 
där vatten blir stående vid ett skyfall, i vissa fall även med höga flöden i 
Tinnerbäcken. Med undantag för området väster om Skäggetorp har samtliga områden 
dock redan pekats ut för ny bebyggelse i ÖP Staden.  

På grund av den tydligare koncentrationen till vissa problemområden bedöms 
Ytterstadsplanen ändå därför medföra ökade risker för negativ påverkan jämfört 
med nollalternativet. I många fall bedöms utmaningarna med skyfall och höga flöden 
vara hanterbara, genom att planera in skyfallsytor, skyfallsvägar samt aktiva åtgärder 
för att hindra vattendrag att svämma över på oönskade platser. För att lyckas är det 
viktigt med ett aktivt åtgärdsarbete och att vattenrelaterade klimatanpassningsfrågor 
analyseras tidigt i kommande detaljplanearbeten. 
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Naturvärden 

Förutsättningar  

Linköpings stad har många värdefulla naturområden. Vissa håller så höga kvaliteter att 
de klassats som riksintresse för naturvården. Vissa områden ingår även i EU:s nätverk 
av ekologiskt värdefulla områden, Natura2000. Se figur 18. 

 

I kommunens naturvårdsprogram från 2018 redovisas naturvårdens intressen, 
inriktning samt ambitionsnivå för naturvårdsarbetet. Se figur 19 för redovisning av 
naturvärdesobjekt som tas upp i naturvårdsprogrammets objektskatalog. 

Figur 18. Utpekade Natura 2000-områden inom ytterstadens planområde. 
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Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet. 

Länsstyrelsen Östergötland har tagit analyser och digitalt kartunderlag över grön 
infrastruktur i Östergötland15. Olika ekologiska samband har analyserats på tre olika 
geografiska skalor – värdetrakter, värdenätverk och värdekärnor. Nedan återges 
värdnätverk och värdekärnor som är relevanta för Linköpings ytterstad. 

Södra delarna av Linköping har ett starkt och viktig värdenätverk för ädellövsmiljöer, 
knutet till det riksintressanta eklandskapet. Värdenätverket sträcker sig mellan 
värdekärnor söderifrån och in till de centrala delarna av Linköpings stad. Det finns 
även ett viktigt spridningsstråk i väst- östlig riktning från Lambohov till Berga. 
Värdekärnor i Ekholmen och Ullstämma hänger enligt analysen inte ihop med det 
nord-sydliga värdenätverket. Se figur 20. 

                                                 

15 Länsstyrelsen Östergötland, u.å. 

Figur 19. Naturvärdesobjekt som tas upp i Linköpings kommuns naturvårdsprogram. 
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Värdenätverk för hagmarksmiljöer och triviallöv sammanfaller i stor utsträckning med 
ädellövsnätverket. Av naturliga skäl sträcker sig dock hagmarksnätverket inte lika 
långt in i Linköpings stad. Se figur 21.  

Triviallövsnätverket är ensamt dominerande längs Stångåns norra del, mellan Tullbron 
och E4:an. Se figur 22. I södra delen av tätorten, i Vidingsjöskogen, finns även ett 
värdenätverk för tallskogar. Se figur 23. 

 

  

Figur 21. Värdekärnor och värdenätverk för gräsmarksmiljöer. Källa: 
Länsstyrelsen Östergötland 

Figur 20. Värdekärnor och värdenätverk för ädellövsmiljöer.  
Källa: Länsstyrelsen Östergötland. 

Figur 23. Värdenätverk för tallmiljöer. Källa: Länsstyrelsen 
Östergötland. Figur 22. Värdekärnor och värdenätverk för triviallövsmiljöer.  

Källa: Länsstyrelsen Östergötland. 

695



39 
 

Utveckling enligt nollalternativet 
Inriktningen i Översiktsplan för staden är att värdefulla naturområden bevaras och 
utvecklas. ÖP Staden anger ett antal gröna länkar, som är viktiga för biologiska 
spridningsfunktioner. Hänsyn ska om möjligt tas till de biologiska sambanden vid 
förändringar i anslutning till länkarna. ÖP Staden anger även gröna stråk. Ambitionen 
är att stråken ska bibehållas och utvecklas i syfte att förbättra framkomlighet, 
tillgänglighet och biologiska samband. Exempel på gröna stråk som ska utvecklas 
enligt ÖP Staden är Stångåstråket, Mjärdevi-Tinnerö och Stångån-Tallboda. Se figur 
24.  

Det beskrivs att hänsyn även ska visas till värdefulla grönområden, men grönområden 
med begränsade värden kan komma att exploateras. Det innebär att andelen grönyta 
per invånare i staden och stadsdelarna blir mindre, men att kvarvarande grönytor ska 
få en högre kvalitet. 

 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen föreslår ytterligare gröna stråk. I norr mellan Skäggetorp och 
Stångån samt Skäggetorp och Roxen. I söder föreslås ytterligare gröna stråk mellan 
Vidingsjö och Stångån samt Ullstämmaskogen och Stångån. I stadsdelen Djurgården 
föreslås ett grönt stråk utvecklas längs befintligt vattendrag i stadsdelens västra delar 
med anslutning mot såväl Valla i norr som Lambohov och Tinnerö eklandskap i söder.  

Några spridningslänkar i ÖP Staden pekas i utvecklingsplanen istället ut som gröna 
stråk. Nya viktiga spridningslänkar pekas också ut i norr för samband mellan Tornby 
och Mörtlösa samt med förtydligade kopplingar ut i det omgivande landskapet från 
Skäggetorp västerut mot Glyttinge, respektive från Tallboda österut mot 
Staby/Beatelund. 

Figur 24. Park- och grönområden som pekades ut som värdefulla i ÖP Staden. 
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Tillägget med fler gröna stråk och spridningslänkar skapar förbättrade förutsättningar 
för att biologiska samband ska fortsätta fungera och även utvecklas. Inför fortsatt 
planering är det viktigt att utveckla kunskapen om för vilka växt- och djurarter 
spridningsstråken ska bevaras och utvecklas. 

Ett tillägg jämfört med ÖP Staden är att mindre grönområden i form av närparker, 
närnatur och gröna mellanrum pekas ut. De gröna mellanrummen innehåller många 
värdekärnor som är viktiga för biologisk mångfald. De utgör ofta även 
spridningsvägar. Utpekandet av områden för närparker, närnatur och gröna mellanrum 
tydliggör på ett viktigt sätt områdenas värden inför fortsatt planering.    

Höga naturvärden finns i en del fall längs föreslagna urbana stråk och inom stads- och 
stadsdelsnoder. Figur 25 visar att högst naturvärden värden längs utpekade urbana 
stråk finns i ytterstadens sydvästra och sydöstra delar, med många naturvärdesobjekt 
som bedömts vara av högsta naturvärdesklass. Dessa naturvärden utgör i många fall 
värdekärnor för ädellövsmiljöer.  

 

Utvecklingsplanens innehåller ett ställningstagande att så långt som möjligt undanta 
värdekärnorna vid urbana stråk och noder från ny bebyggelse och infrastruktur. Vidare 
tas ställning till att det endast är vid utveckling inom stadsnodernas avgränsning som 
skäl för avsteg kan finnas. Risk för negativ påverkan för naturvärden längs de urbana 

Figur 25. Naturvärdesobjekt med klassning enligt kommunens naturvärdsprogram,  
överlagrat med utvecklingsplanens förslag för bebyggelse samt gröna platser och stråk. 

Utvecklingsstrategi för 
gröna platser och stråk 
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stråken bedöms därför som liten. Risk för negativ påverkan kvarstår dock inom 
stadsnoden Ekholmens centrum.  

Stor hänsyn till naturvärdena bör visas vid fortsatt utveckling av båda denna stadsnod. 
Fragmenteras ädellövsmiljöer riskerar arterna som är knutna till dessa att påverkas 
negativt. Även måttliga effekter på befintliga naturvärden kan medföra stora 
irreversibla konsekvenser då de utpekade värdena är höga. Vid påverkan på 
spridningsförutsättningar för ädellövsmiljöerna kan risk för indirekt påverkan uppstå 
på Natura 2000-området Tinnerö Eklandskap. 

Till viss del kan även spridningssamband för hagmarksmiljöer riskera att påverkas. 
Negativ påverkan kan uppstå om fortsatt beteshävd inte kan säkerställas eller om 
hagmarksmiljöer i ytterstadens södra delar tas i anspråk. Det är viktigt att även 
hagmarksmiljöer uppmärksammas i fortsatt planering. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 

Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till risk för att fler grönytor av hög kvalitet i stadens inre 
delar tas i anspråk. En konsekvens av detta är att naturvärden i staden påverkas 
negativt. Risk för påverkan på naturvärden utanför stadens utbredning undviks även i 
detta alternativ. En fördel kan vara att bebyggelsetrycket längs urbana stråk och noder 
blir lägre. Det kan minska risken för att naturvärden i närheten av urbana stråk och 
noder påverkas negativt.  

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 

Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras till nya områden 
riskerar naturvärden utanför stadens utbredning att påverkas negativt. En fördel är att 
risken för negativ påverkan på naturvärden blir mindre i stadens inre delar samt längs 
urbana stråk och noder.   

Samlad bedömning – naturvärden 
Utvecklingsplanen bedöms sammantaget i huvudsak medföra potential för positiva 
konsekvenser för naturmiljövärden jämfört med nollalternativet. Bedömningen 
motiveras av att  

• Utvecklingsplanen föreslår utveckling av fler gröna stråk och spridningslänkar än 
ÖP Staden. 

• Utvecklingsplanen pekar ut områden för närparker, närnatur och gröna mellanrum, 
som i många fall innehåller värdefull natur. 

• Utvecklingsplanen tar ställning för att avsteg från att påverka värdefulla 
ädellövsmiljöer och dess spridningsvägar endast är aktuellt inom områden som 
ingår i en stadsnod. 

För att undvika negativa konsekvenser är det av stor vikt att undvika påverkan vid 
utveckling av stadsnoderna. Sker negativ påverkan bör bedömningen ses över i 
efterföljande planeringsskeden. 
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Rekreationsvärden 

Förutsättningar 
För att tillgodose mänskliga behov av rekreation behövs både gröna områden i 
närmiljön och tillgång till större grönområden, som kan finnas lite längre från 
bostaden. Större parker och strövområden ska helst innehålla så många karaktärer som 
möjligt.  

När Linköping växer och blir tätare behövs nya parker och de befintliga behöver 
utvecklas. Parkerna behöver genom utformning och underhåll ges hög kvalitet så att 
de inte upplevs som överbliven grönska. Gröna rekreativa stråk ska binda samman 
innerstaden med ytterområdenas större strövområden, stadsskogar och stadsnära natur. 

Inom ytterstaden finns många områden med höga värden för friluftsliv och rekreation. 
Linköpings kommun har låtit utföra en sociotopkartering, där sociala värden hos 
Linköpings tätorts allmänna platser, inklusive parker, naturområden och andra 
grönområden analyserats. En sociotop beskriver värden för människors aktiviteter och 
upplevelser vid en avgränsad plats. Friytorna värderas både utifrån bedömning från de 
som brukar friytorna och experter. Stångån och platser runt Stångån fick generellt 
höga poäng. Andra platser som bedömdes ha höga sociotopvärden är exempelvis 
Vallaskogen, Valla Gård och Skäggetorpsparken. Grönytor längs större vägar fick 
generellt låga poäng. Även friytor som ligger i anslutning till verksamhetsområden 
fick i flera fall låga poäng. Se figur 26. 

Figur 26. Sociotopkartering för Linköpings stad. Mörkare grön färg indikerar ett större antal olika sociala 
värden. 
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Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
ÖP Staden innehöll en översiktlig värdering av stadens park- och naturområden. 
Värderingen arbetades in i översiktsplanen och skisserar också hur park- och 
naturområdenas värden ska bevaras och utvecklas. Utbyggnaden av staden föreslogs 
ske genom förtätning och sammanbyggning av befintliga områden. Grönområden med 
begränsade värden kan komma att exploateras. Det innebär att andelen grönyta per 
invånare i staden och stadsdelarna blir mindre, men att kvarvarande grönytor ska få en 
högre kvalitet. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen pekar ut ett antal gröna stråk som inte finns i ÖP Staden. Tillägg 
som utvecklingsplanen tillför är bland annat fortsatt utveckling av grönt stråk från 
Rydskogen till Roxen genom Skäggetorp och mellan Vidingsjö-Hjulsbro genom 
Ekholmen. Utvecklingsplanen pekar även ut förslag på flera nya stadsdelsparker 
jämfört med ÖP Staden. Ett annat viktigt förslag är att genomföra 
trafiksäkerhetsåtgärder där gröna stråk korsar vägar. 

Utvecklingsplanens inriktningar för park- och rekreationsområden kompletterar ÖP 
Staden framförallt genom och förtydliga att tillräcklig yta för avsättande av mark för 
park och rekreationsstråk samt planeringen för dessa måste finnas med från tidigt 
skede. ÖP Staden saknar sådan inriktning. Vidare föreslår utvecklingsplanen en 
koncentration av bebyggelse till noder och stråk, vilket bör medföra att trycket på att 
bebygga grönytor kan begränsas. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till risk för att fler grönytor av hög kvalitet i stadens inre 
delar tas i anspråk. Det bedöms leda till att antalet parker, grönområden och gröna 
promenadstråk försämras. Både boende i befintliga och tillkommande bostäder 
bedöms få längre avstånd till rekreationsområden av god kvalitet. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 

Om tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras till nya områden ökar 
risken att rekreationsområden i anslutning till eller utanför stadens utbredning tas i 
anspråk. En fördel är att risken för negativ påverkan på parker, grönområden och 
gröna promenadstråk minskar. 

Samlad bedömning – rekreationsvärden 
Sammantaget bedöms utvecklingsplanen medföra potential för positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet. Bedömningen motiveras av att 
utvecklingsplanen pekar ut nya utvecklingsstråk för grönstruktur, schematiska lägen 
för nya stadsdelsparker, förtydligar väsentliga inriktningar samt ger ett fördjupat 
underlag om de olika rekreationsområdenas roll i ytterstaden. 
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Markmiljö 

Förutsättningar 
Förorenade områden avser enligt 10 kap. 1 § miljöbalken de mark- och vatte-
nområden, grundvatten samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Risk för 
förorening finns så fort någon form av miljöfarlig verksamhet har bedrivits på platsen, 
exempelvis en bensinstation, skrotverksamhet eller verkstad. Med förorenade områden 
avses även nedlagda deponier, det vill säga kommunalt eller privat drivna 
avfallsupplag som inte längre är i drift. 

I Linköpings kommun har sammanlagt cirka 700 potentiellt förorenade områden 
identifierats, genom Naturvårdsverkets metodik MIFO. I kommunen finns även cirka 
25 kända nedlagda deponier, där kommunen är huvudman för vissa av dessa. 
Kommunen har tagit fram en handlingsplan, med syftet att få en överblick över 
förekomsten av markföroreningar i kommunen och ge stöd för att prioritera åtgärder. 
Enligt handlingsplanen prioriterar kommunen undersökningar och avhjälpande av 
föroreningar vid nedlagda avfallsdeponier där kommunen varit huvudman, samt 
MIFO-inventeringens riskklass 1-objekt utan verksamhetsansvariga. Även vissa andra 
MIFO-objekt kan komma att prioriteras.      

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Den planerade bebyggelsen i Översiktsplan för staden innebär att markanvändningen 
intensifieras. Innan Översiktsplan för staden fanns inget kartunderlag över misstänkt 
förorenade områden i kommunens översiktsplanering. Den karta som redovisades i ÖP 
Staden och antagna riktlinjer för kommunens arbete med förorenad mark bedömdes 
bidra till en ökad medvetenhet om hänsynstagande och åtgärdsbehov vid planläggning 
och exploatering. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
I figur 27 redovisas inom vilka utvecklingsområden i ytterstaden som misstänkt 
förorenade områden finns. En tydlig bild är att utpekade områden för samlad 
stadsomvandling innehåller ett stort antal förorenade objekt. Särskild uppmärksamhet 
behöver i fortsatt planering ges åt föroreningssituationen i omvandlingsområdena. 
Kartbilden visar även att flera misstänkt förorenade objekt finns längs några utpekade 
urbana stråk, främst längs Brokindsleden och västra delen av Kallerstadsleden. Ändrad 
markanvändning vid förorenade fastigheter kan i sig medföra positiva konsekvenser, 
eftersom konstaterade föroreningar då åtgärdas. Det minskar risken för spridning och 
kan ge positiva konsekvenser för markmiljö och vattenförekomster. Det är viktigt att 
vid åtgärdstillfälle vidta stor försiktighet så att inte ökad spridning uppstår på grund av 
markingreppet.   
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Figur 27. Misstänkt förorenade områden inom utvecklingsområden som pekas ut i utvecklingsplanen. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Konsekvenserna bedöms vara likvärdiga med utvecklingsplanens förslag. I princip 
samma ytor inom de mest förorenade områdena bedöms omvandlas. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras till nya områden bedöms 
det i princip leda till samma konsekvenser som utvecklingsplanens förslag.  

Samlad bedömning – markmiljö och grundvatten 
Utvecklingsplanen bedöms ge potential för positiva konsekvenser jämfört med 
nollalternativet. Den positiva konsekvensen uppkommer främst genom att Södra 
Tornby och Torvinge i ytterstadsplanen pekas ut som omvandlingsområden, jämfört 
med ÖP Staden. Det ger incitament att vid utveckling av staden åtgärda förorenade 
områden i en större utsträckning än i ÖP Staden. 
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Stads- och landskapsbild samt kulturmiljö 

Förutsättningar  

I ytterstaden finns såväl höga stads- och landskaps- samt kulturhistoriska kvaliteter 
som är viktiga att tillvarata, liksom en stor potential för utveckling. Det finns flera 
olika typer av stadsbebyggelser med olika förutsättningar för förtätning. 
Flerbostadshus i kvarter med gemensamma gårdar typ Vallastaden, rymmer små 
möjligheter att förändras medan trafikseparerad lamellhusbebyggelse och lamell- och 
punkthusbebyggelse med mycket grönska har större förtätningspotential. 
Småhusbebyggelse bedöms ha begränsade möjligheter till förtätning oavsett typ av 
gatustruktur. 

Stadens offentliga rum definieras till stor del även genom sin blå-och grönstruktur. 
Det riksintressanta eklandskapet sätter till stor del sin prägel på ytterstaden och ger 
fortfarande associationer till ett äldre kulturlandskap. Topografin ger möjlighet till 
vida utblickar över slättlandskapet och Roxen.  

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
En förtätning av staden med nytillkommande byggnader, omläggning av trafiknätet 
och nya järnvägsspår genom staden, samt byggande av ett nytt resecentrum bedöms 
kunna medföra en stor påverkan på befintliga värden. Utbyggnad av nya 
bostadsområden nära de befintliga skulle medföra att det blir en skarpare gräns mellan 
stad och land och att det stadsnära odlingslandskapet påverkas. 

Som förslag på förebyggande åtgärder angavs att: 

• I den fortsatta planeringen bör vid behov mer detaljerade analyser göras så att 
värdefulla platser, byggnader, landskap och andra särskilda värden kan 
identifieras, bevaras och utvecklas. 

 
Utveckling enligt utvecklingsplanen  
Sedan ÖP Staden antogs har Linköpings kommun tagit fram ett Arkitekturprogram för 
Linköpings innerstad.  Utvecklingsplanen för ytterstaden integrerar 
arkitekturprogrammets inriktningar och principer även för ytterstadsutveckling. 

Utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad beskriver en tydlig inriktning för stadens 
arkitektur. Alla byggda anläggningar i Linköpings kommun ska kunna beskrivas 
genom sin arkitektoniska kvalitet. En tydlig målsättning är att utforma den nya 
bebyggelsen för ökad stadsmässighet. Varje projekt ska bidra till den omgivande 
staden, visa hur det samspelar med sin omgivning samt ha en arkitektonisk idé.  

Nya projekt ska ha ett medvetet samspel med den befintliga platsens bebyggelse och 
karaktär. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde samt för invånarna viktiga 
identitetsskapande funktioner behöver beaktas vid omvandling. 

Värdefulla kultur- och naturvärden är viktiga identitetsskapande element som bör tas 
tillvara och beaktas vid placering och utformning av bebyggelse och stadsstrukturer. 
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Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det leda till större risk för att fler grönytor i ytterstadens 
boendemiljöer tas i anspråk. Gröna ytor som ibland uppfattas som restytor är i flera 
fall ett uttryck för modernismens stadsbyggnadsidé. Ianspråktas dessa ytor finns risk 
för negativa konsekvenser på det modernistiska stadsbyggnadsidealets kulturmiljöer. 
En mer jämt utspridd förtätning kan även göra det svårare att avläsa vad som är äldre 
och vad som är ny bebyggelse, jämfört med om ny bebyggelse i ökad utsträckning 
koncentreras till noder och stråk.  

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras till nya områden bedöms 
det ge risk för negativ påverkan på landskapsbilden som omger Linköpings stad. 
Bebyggelsetrycket i ytterstadsområdet minskar, vilket kan vara positivt för att bevara 
de värdefulla kulturmiljöer som finns. Samtidigt innebär det att potentialen för att 
utveckla befintliga kulturmiljöer blir mindre. 

Samlad bedömning – stads- och landskapsbild samt kulturmiljö 
Inriktningarna ger stöd och vägledning i olika skalor från bebyggelse till platsens 
utformning och samspelet med omgivande landskap. De arkitektoniska inriktningarna 
bedöms ges ett tydligare uttryck i och med att de integreras i utvecklingsplanen, 
jämfört med ÖP Staden. Implementering av utvecklingsplanens strategi för 
arkitektonisk kvalitet bedöms ge potential för positiva konsekvenser jämfört med 
nollalternativet.  

Jordbruksmark 

Förutsättningar  

Jordbruksmark är enligt 3 kap 4§ Miljöbalken av nationellt intresse och får endast tas i 
anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 
Linköpings historiska läge i en rik jordbruksbygd gör att stadens tillväxt hittills skett 
genom exploatering av jordbruksmark. Genom god planering kan den fortsatta 
utbyggnaden på jordbruksmark begränsas.  

Inriktningen i Översiktsplan för staden Linköping är att bygga en tätare och mer 
sammanhängande stad. Genom exploatering av det forna övningsområdet knyts 
stadens östra och västra delar i söder samman genom utvecklingen av Djurgården. 
Området är en del av Tinnerö eklandskap med anor i järnålderns odlingslandskap. 
Utbyggnaden av Vallastaden har kopplat samman innerstaden med Mjärdevi. I 
översiktsplanen redovisas även nya externa exploateringsområden på jordbruksmark. 
Kommunen prioriterar ianspråktagande av jordbruksmark för stadens utbyggnad 
framför bevarande av jordbruksmark då detta bedöms som nödvändigt för att kunna 
genomföra förtätningsstrategin. Ett icke önskvärt alternativ till att bygga på 
jordbruksmark är att bygga i skogsområden med höga värden för natur och friluftsliv. 
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Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
ÖP Staden redovisar större nya bebyggelseområden i stadens ytterområden för att 
möta den förväntade tillväxten. Det ökade behovet av bostäder ska enligt planen delvis 
tillgodoses med nya bostadsområden på jordbruksmark i anslutning till stadens 
ytterområden som bedömdes kunna komma i konflikt med det nationella intresset att 
bevara jordbruksmark. 

ÖP staden föreslår att nya verksamhetsområden utvecklas vid Mörtlösa och i 
Malmskogen, där jordbruksmark tas i anspråk. Lokaliseringen motiverades av att 
nytillkomna företag där får goda transportförbindelser till E 4: an. Om motsvarande 
verksamheter istället skulle förläggas mer centralt eller söder om staden tillkommer ny 
tung trafik som skulle öka störningar för boende och verksamma i staden. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen anger begränsningar för etablering av ny bebyggelse i stadens 
ytterområden. I perifera lägen beskrivs att nya grupper av bebyggelse inte bör tillåtas 
under planperioden, fram till omkring år 2060. Tillägg med enstaka byggnader bör 
endast tillåtas om de har direkt anknytning till pågående verksamhet eller 
markanvändning för att begränsa ianspråktagande av mer jordbruksmark. 
Ställningstagandet innebär ett förtydligande avseende tidsperspektivet i ÖP Staden, 
som saknar tidsperspektiv för när jordbruksmarken kan komma att tas i anspråk. Detta 
är en positiv konsekvens jämfört med nollalternativet. Utvecklingsplanen föreslår 
dock att ett område jordbruksmark väster om Skäggetorp tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Ianspråktagandet av jordbruksmark är även något större än vad som 
föreslås i gällande planprogram för Skäggetorp (Linköpings kommun 2016). Detta är 
en negativ konsekvens jämfört med nollalternativet. 

Utvecklingsplanen föreslår fler områden för samlad stadsomvandling än tidigare, där 
verksamhetsområden övergår till områden för blandad, mer stadslik bebyggelse. Det 
finns en risk för att omlokalisering av verksamheter från omvandlingsområdens till 
nya platser kan ske på jordbruksmark. Denna indirekta risk bör undvikas och följas 
upp i efterföljande planering. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Konsekvenserna bedöms vara likvärdiga med utvecklingsplanens förslag. I princip 
samma arealer jordbruksmark bedöms tas i anspråk. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras till nya områden kommer 
sannolikt mer jordbruksmark att tas i anspråk för ny bebyggelse. Det leder till negativa 
konsekvenser för jordbruket som omger Linköpings stad.  

Samlad bedömning - jordbruksmark 
Sammantaget bedöms utvecklingsplanen varken ge positiva eller negativa 
konsekvenser för jordbruksmark jämfört med nollalternativet  
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Risk för olyckor 

Förutsättningar  

Ytterstaden domineras av bostäder. Inom ytterstaden ryms även större 
verksamhetsområden som Tornby samt enskilda verksamheter med stor 
omgivningspåverkan som Linköpings flygplats, reningsverk och kraftvärmeverk. I 
förhållande till sin folkmängd har Linköping få industrier eller andra verksamheter 
som hanterar farliga ämnen i större kvantiteter16.  Inriktningen för stadsbyggandet är 
att skapa en tätare och mera sammanhängande stad där miljö- och riskfaktorer beaktas 
på ett sådant sätt att de ger möjlighet till rimliga avvägningar mellan mål om fler 
bostäder och mål att inte utsätta kommuninvånarna för risker och störningar. 

Kommunens rekommenderade skyddsavstånd till farligt godsleder presenteras i tabell 
6. 

 
Tabell 6. Kommunens rekommenderade skyddsavstånd till farligt godsleder vid ny bebyggelse. 

 

Konsekvenser 

Utveckling enligt nollalternativet 
Integrering av verksamheter och boende och ökning av flyg och tågtrafik bedömdes 
kunna medföra att olycksriskerna ökar. Konsekvenserna av en eventuell olycka ökar 
genom att flera människor samlas i staden med dess köpcentrum och 
evenemangsarenor.  Genom ombyggnad av delar av gatunätet och sänkning av tillåten 
hastighet på gatorna i innerstaden, samt prioritering av gång- och cykeltrafik 
bedömdes olycksriskerna kunna bli lägre än om planen inte hade antagits. Miljöfarliga 
transporter till verksamheter bedömdes kunna innebära att boende och verksamma vid 
transportlederna utsätts för risker. Genom att mer störande verksamheter förläggs till 
                                                 

16 Linköpings kommun. Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun (Tillägg till 
Översiktsplan) 
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områden i norra delen av staden med god anslutning till E4: an undviks att 
angöringstransporter kommer att ske så att de utsätter bostäder för risker. Som 
förebyggande åtgärder föreslogs bland annat:  

• Miljöfarliga transporter styrs genom kommunens vägvalsstyrning till vissa 
anpassade trafikstråk och störande verksamheter lokaliseras till särskilda områden 
med god anslutning till dessa trafikstråk. Genom detta undviks miljöfarliga 
transporter genom till exempel bostadsområden.  

• Vid ny bebyggelse nära trafikleder kan riskförebyggande åtgärder behöva vidtas. 
• Flygtrafiken kan även fortsättningsvis styras så att överflygningar över bebyggda 

områden undviks.  
• Vid ny bebyggelse inom skyddsavstånd för reningsverket och 

biogasanläggningarna krävs fördjupade riskanalyser för att klargöra lämpligheten 
av dessa och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. 

Utveckling enligt utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen föreslår att bland annat Kallerstadsleden, Tornbyvägen, västra 
delen av Malmslättsvägen, delar av Brokindsleden och Norrköpingsvägen utvecklas 
till urbana stråk.  

Norrköpingsvägen utgör primärt stråk för transport av farligt gods. Kallerstadsleden, 
Tornbyvägen, Malmslättsvägen och Lambohovsleden utgör sekundära stråk för 
transport av farligt gods. Brokindsleden är farligt godsled, men endast transport av 
petroleumbränslen är tillåten. I figur 28 visas hur utvecklingsplanens inriktningar för 
ny bebyggelse relaterar till utpekade farligt godsleder. 

Det finns en uppenbar risk för utmanande planeringsförutsättningar när vägar som 
idag utgör farligt godsstråk ska kompletteras med ny bebyggelse nära riskkällan. 
Utmaningen ligger i att upprätthålla kommunens rekommenderade skyddsavstånd och 
samtidigt uppnå de stadsbyggnadsmässiga kvaliteter som eftersträvas. I flera fall 
kommer sannolikt projektspecifika riskbedömningar behöva genomföras och olika 
former av skyddsåtgärder genomföras för att säkerställa att ny bebyggelse inte ger en 
ökad riskbild. 
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Utvecklingsplanen föreslår en samlad stadsomvandling för områdena Södra Tornby 
och Torvinge, med målsättning att skapa en blandad bebyggelse med bostäder och 
verksamheter. Detta är ett tillägg jämfört med ÖP Staden. I båda dessa områden finns 
ett stort antal miljöfarliga verksamheter med omgivningspåverkan. När områdena 
omvandlas försvinner på sikt de farliga verksamheterna från områdena. Under 
förutsättning att omlokaliseringar sker i mindre centrala lägen bedöms det ge positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet. Vid en successiv omvandling av områdena 
finns dock risk att närheten mellan farliga verksamheter och nya bostäder och 
verksamheter under omvandlingstiden kan leda till ökad olycksrisk. Detta tidsmässiga 
perspektiv behöver beaktas vid samlad stadsomvandling. 

Östra Tornby kan potentiellt påverkas av luktproblem från Nykvarns 
avloppsreningsverk. Delar av området ligger även inom observationsavstånd för 
biogasanläggningen i Åby. ÖP Staden anger området som lämpligt för blandad 
bebyggelse förutsatt att störningar från reningsverk och biogasanläggning utreds 
ytterligare och behov av åtgärder klarläggs. Utvecklingsplanen medför därmed inte 
något nytt ställningstagande jämfört med nollalternativet. En luktutredning för 
Nykvarns reningsverk pågår för närvarande och förväntas bli ett värdefullt underlag 
inför miljöbedömning av en ny översiktsplan för staden. 

Utveckling enligt alternativ ”förtätning där det finns plats” 
Om det tillkommande bebyggelsebehovet planeras och lokaliseras jämnt inom hela 
planområdet bedöms det ge en lägre koncentration av ny bebyggelse längs farligt 

Figur 28. Karta över vilka utpekade urbana stråk som i dagsläget utgör farligt godsleder. 
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godsleder för vägtrafik. Det gör att konsekvenserna vid en eventuell olycka med 
farligt gods blir något lägre. 

Utveckling enligt alternativ ”bebyggelse i nya områden” 
Om tillkommande bebyggelsebehov planeras och lokaliseras till nya områden bedöms 
det ge en lägre koncentration av ny bebyggelse längs farligt godsleder för vägtrafik. 
Det gör att konsekvenserna vid en eventuell olycka med farligt gods blir lägre.      

Samlad bedömning – risk för olyckor 
Jämfört med nollalternativet betonar utvecklingsplanen utveckling av urbana stråk, 
varav ett antal sammanfaller med farligt godsleder. Utvecklingsplanen bedöms därför 
ge ökad risk för negativa konsekvenser avseende risk för olyckor. Upprätthålls 
kommunens rekommenderade skyddsavstånd kan negativa konsekvenser till stor del 
undvikas. Planeringsinriktningen längs farligt godslederna kommer dock sannolikt att 
i flera fall kräva särskilda skyddsåtgärder.  
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Sammanfattad bedömning av miljökonsekvenser 

Hänsyn till relevanta miljömål 
Bedömningen av hur utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad påverkar de 
nationella miljökvalitetsmålen har genomförts utifrån Naturvårdsverkets 
preciseringar. Ytterstadens konsekvenser för de olika miljöaspekterna och hur 
de hänger samman med de nationella miljökvalitetsmålen sammanfattas i tabell 
7.  
 

Tabell 7. Bedömningen av hur utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad påverkar de nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Miljöaspekt Nationellt miljömål Planförslaget 

Energianvändning och 
klimatpåverkan 

Begränsad klimatpåverkan Potential för positiva 
konsekvenser 

Buller God bebyggd miljö Risk för negativa konsekvenser 
på kort sikt, potential för positiva 
konsekvenser på medellång och 
lång sikt 

Luftkvalitet Frisk luft Risk för negativa konsekvenser 
på kort sikt, potential för positiva 
konsekvenser på medellång och 
lång sikt 

Ytvattenkvalitet Levande sjöar och vattendrag I huvudsak potential för positiva 
konsekvenser. 

Klimatanpassning God bebyggd miljö Risk för negativa konsekvenser 

Naturvärden Ett rikt växt- och djurliv 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Potential för positiva 
konsekvenser 

Rekreationsvärden God bebyggd miljö 

Ett rikt växt- och djurliv 

Levande skogar 

Potential för positiva 
konsekvenser 

Markmiljö Giftfri miljö Potential för positiva 
konsekvenser 

Stads- och landskapsbild samt 
kulturmiljö 

God bebyggd miljö Potential för positiva 
konsekvenser 

Jordbruksmark Ett rikt odlingslandskap Varken positiva eller negativa 
konsekvenser 

Risk för olyckor God bebyggd miljö Risk för negativa konsekvenser 

 

Osäkerheter och antaganden 
Stadens tillväxt är en osäkerhet med koppling till många faktorer vilket påverkar 
markbehovet. 
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Trafiksimuleringar bygger på olika typer av antaganden. Den största osäkerheten 
utgörs av individuella resebeteenden som formas i ett samspel mellan 
transportsystemets utformning, samhällets normer och värderingar samt individuella 
förutsättningar. Viktigt och komma ihåg är att planeringen av ytterstaden har varit 
målbildsdriven, vilket påverkar gjord antaganden men också bedöms vara en 
förutsättning för att driva samspelen i transportsystemet i önskad riktning. Storleken 
på effekter innehar många konsekvenser, men bedömning av effekternas riktning 
bedöms vara robust.  

Kommunens rådighet är begränsade i många frågor. Flera inriktningar och strategier, 
exempelvis kring arkitektonisk kvalitet och transportsystemet, kan endast förverkligas 
genom samverkan mellan kommunen och andra offentliga aktörer samt privata 
aktörer. Ytterstadsplanen utvecklade inriktningar och strategier bidrar dock till att 
underlätta god samverkan genom att förtydliga kommunens vilja och position. 

Uppföljning 
Utvecklingsplanen för ytterstaden är ett tematiskt tillägg till ÖP Staden. I samband 
med att en ny översiktsplan för staden tas fram kommer de tematiska tillägg som finns 
att arbetas in. När det arbetet görs kommer ytterstadens miljökonsekvensbeskrivning 
att vara ett viktigt underlag.  Även områden som i helhet föreslås få en förändrad 
markanvändning (Östra och Södra Tornby, Torvinge samt Kallerstad) kommer att 
studeras vidare i fördjupningar av översiktsplanen eller motsvarande PBL-plan, där 
ytterstadens miljökonsekvensbeskrivning blir ett viktigt underlag och stöd för fortsatta 
utredningar. Risker för negativa konsekvenser kommer att analysers och utredas 
vidare. Potentialer för positiva miljökonsekvenser kommer att bevakas så att de följer 
med i kommande planering.  

Ytterstadens miljökonsekvensbeskrivning kommer även att vara ett viktigt underlag 
vid framtagandet av detaljplaner. De risker och potentialer som identifierats kommer 
utgöra ett stöd för när kommunen i varje enskild detaljplan ska bedöma om nya 
byggprojekt kan betydande miljöpåverkan, samt hur anpassningar kan ske för att 
minska negativ miljöpåverkan. 

De risker och potentialer som miljökonsekvensbeskrivningen identifierar bör även 
noga beaktas när kommunen lämnar planbesked till privata fastighetsägare om man på 
förfrågan avser upprätta en ny detaljplan eller inte. 
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Sociala konsekvenser 

Modell för bedömning av social hållbarhet 
Den fysiska och rumsliga miljön påverkar människors välbefinnande på ett direkt och 
indirekt sätt. Den direkta påverkan gäller bland annat utsatthet för stormar, 
översvämningar, kyla, möjligheter att förflytta sig och estetiska värden i landskapet 
och byggnader. Den rumsliga miljön påverkar även människors liv indirekt genom de 
möjligheter den erbjuder eller de hinder den innebär.  

Att bedöma de sociala konsekvenserna av ett tillägg till en översiktsplan innebär 
främst att bedöma de indirekta effekterna av den rumsliga miljön som planen gestaltar. 
Eftersom socialt välbefinnande är sammansatt av många faktorer och varierar för olika 
människor innebär bedömning till stor del en bedömning av vilka förutsättningar för 
social hållbarhet som planen ger. Hur dessa förutsättningar sedan förvaltas ligger 
bortom planens påverkan.   

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till ÖP Staden. ÖP Staden är 
noll-alternativet för bedömning av förslag till Utvecklingsplan för ytterstaden. Dessa 
två dokument utgår från samma huvudstrategier och bygger vidare på angivna 
inriktningar. 

För ÖP Staden finns en bedömning av de sociala konsekvenserna. Utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad ger en mer detaljerad beskrivning än ÖP Staden av den tänkta 
rumsliga utformningen. Detta innebär att en strikt bedömning mot noll-alternativet 
inte bedöms möjlig. Bedömningen av de sociala konsekvenserna blir i praktiken en 
bedömning gentemot dagens situation.  

I Linköping finns stora skillnader i folkhälsa mellan olika stadsdelar. Dessa skillnader 
överensstämmer mycket väl den sociala segregation som finns inom Linköpings tätort. 
I förslaget betonas principer för att öka stadens sammanhållning och integration, vilket 
framgår av principer för social sammanhållning i avsnitt 3:   

Avseende segregation finns i Linköping finns relativt tydliga 
socioekonomiska skillnader mellan olika stadsdelar. De senaste årens 
statistik visar t.ex. att Linköping uppvisar ett av landets högsta 
boendesegregationsindex. 

I förslaget uttrycks en ambition att skapa större blandning av upplåtelseformer och 
platser som ger förutsättningar för större interaktion mellan olika sociala grupper, samt 
många exempel på utformningar i syfte att främja välbefinnande.  

Folkhälsa och social hållbarhet är två näraliggande begrepp. År 2014 lämnade 
Östgötakommissionen för folkhälsa sin slutrapport17. Kommissionen jobbade på 
uppdrag av Regionförbundet Östsam, som 2015 blev en del av Region Östergötland. 

                                                 

17 
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samh%C3%A4llsbyggnad/Folkh%C3%A4lsa/Fol
kha%CC%88lsorapport%20m%20omslag.pdf 2019-05-13 
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Slutrapporten förklarar vad som konstituerar god folkhälsa, den beskriver 
folkhälsoläget i Östergötland och ger ett stort antal rekommendationer för att främja 
god folkhälsa. I rapporten beskrivs folkhälsans bestämningsfaktorer med följande bild:  

 
Figur 29: Folkhälsans bestämningsfaktorer. 

 

I figur 3 illustreras de bestämningsfaktorer som huvudsakligen styrs av 
samhällsfaktorer av de två yttre halvcirklarna. Det fyra inre halvcirklarna är 
sådan som individen själv har stort inflytande över. Vidare skriver kommissionen 
och illustrerar med nedanstående figur: 

Individen har själv alltid ansvar för sin egen hälsa, men samhället har en 
viktig funktion genom att skapa likvärdiga förutsättningar för alla, som 
underlättar för individen ta detta ansvar och främja sin hälsa. 

 
Figur 30: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin 
egen hälsa. Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014. 
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Metod 
Som metod för bedömningen används de rekommendationer som 
Östgötakommissionen för folkhälsa gav i sin slutrapport från 2014. I inledningen till 
de övergripande rekommendationerna skriver Östgötakommissionen för folkhälsa: 

Bidra till ett samhälle som ger alla människor tilltro till egen förmåga, 
tillit till andra, hopp och framtidstro och därmed jämlik hälsa… 

Som utgångspunkt för rekommendationerna anger kommissionen ett antal punkter. 
Några av dessa punkter är:  

• Att tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro är grundläggande 
för att minska sociala skillnader i hälsa. 

• Att det är möjligt att påverka detta och skapa förutsättningar för bättre hälsa på 
lika villkor, på regional, kommunal och lokal nivå, genom att förstå betydelsen av 
och agera utifrån de komplexa sambanden mellan: 
× de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna för ett hållbart samhälle 
× de olika samhällsarenor där människor växer upp, lever, verkar och dör 
× människors olika livsvillkor utifrån socioekonomi, kön, ålder och födelseland 
× människors livsstil, levnadsvanor och beteenden 
× människors tillgång till socialt sammanhang, socialt stöd och gemenskap 
× människors tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro 

• Att tillämpa ett arenaperspektiv – vilket innebär att man definierar, analyserar och 
stärker de olika livsmiljöer/samhällsarenor där människor växer upp, lever, verkar 
och dör med målet att skapa förutsättningar för hälsa på lika villkor för alla 
östgötar. 

Kommissionen gav 56 rekommendationer fördelade på fem olika grupper.  

• Boende och närområde, 10 st 
• Fritid, kultur, 7 st 
• Skola och utbildning, 15 st 
• Arbete och försörjning, 13 st 
• Omsorg, hälso- och sjukvård, 11 st  

Av dessa 56 rekommendationer används i denna konsekvensbedömning de 12 som är 
mest relevanta för bedömning av den rumsliga miljön. Sex rekommendationer har 
hämtats från Boende och Närområde och dessa sex är uppdelade i sju kriterier (B 1–
7). Vidare har två rekommendationer använts vardera från Fritid & kultur, (F 8–9), 
Skola & utbildning (S10-11) och Arbete & försörjning (A 12-13). Detta ger totalt 13 
bedömningskriterier för de sociala konsekvenserna. Vilka dessa är framgår nedan. 

Den valda metoden innebär att jämställa folkhälsa med social hållbarhet.  

Kärnan i bedömningen är att de 13 kriterierna för god folkhälsa ställs mot de 
utvecklingsstrategier som tillämpas i förslaget till utvecklingsplan. Därutöver görs en 
övergripande bedömning av utfallet i form av kartor och beskrivningar av strategierna 
i det presenterade förslaget. Bedömningen presenteras i form av en beskrivande 
bedömning av varje kriterium samt som en sammanfattande bedömning.  
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Bedömning av sociala konsekvenser till nollalternativet ÖP Staden kommenteras kort. 
Den ökade konkretiseringen i utvecklingsplan för ytterstaden tillåter dock begränsade 
jämförelser mellan de båda alternativen.  
 

Beskrivande bedömning 
Den rumsliga miljön påverkar människor direkt och kan i stor utsträckning påverka 
förutsättningarna för ett gott liv med social hållbarhet och god folkhälsa.  

Den bedömning som görs här är till stor delen en bedömning av potentialen för social 
hållbarhet. Hur denna potential tillvaratas ligger bortom planens påverkan. Det är 
alltså viktigt att andra delar av den kommunala verksamheten samspelar med planen 
och strävar efter att nyttja de förutsättningar som ges. Samt, att de framför synpunkter 
på planen ur socialt perspektiv.  

 
B1  Motverka boendesegregation (t ex geografisk, ålder, ekonomi, 

etnicitet) och stigmatisering av bostadsområden. 

Utvecklingsstrategierna och den illustrerade planen ger generellt potential för att 
motverka och minska boendesegregation. I planen anges boendesegregation som ett 
problem som bör åtgärdas. 

När det gäller utformning av evenemangsområden och stomlinjer för kollektivtrafik 
bör uppmärksamhet ägnas åt att dessa inte får nedsättande stigmatisering eller 
upplevs som avsedda för en priviligierad grupp, kopplat till ett visst bostadsområde.  

B2  Blanda, systematiskt, olika upplåtelseformer  

I förslaget nämns blandade upplåtelseformer som något önskvärt och 
eftersträvansvärt vilket ger förutsättningar för blandning. Kommunens rådighet för 
att styra upplåtelseformer i fysisk planering är dock begränsad. Efterföljande skeden 
behöver följa upp och vidareutveckla kunskap och strategier för hur detta ska kunna 
genomföras.  

B3  Bygga bort fysiska barriärer såsom stora vägar som delar upp 
staden eller bostadsområdet. 

Flera utvecklingsstrategier kan förväntas ha positiva effekter på fysiska barriärer. 
Det gäller främst: Urbana Stråk, Områden med potential för samlad 
stadsomvandling, Cykellänkar och Stomlinjer för kollektivtrafik. 

 

B4  Arbeta aktivt för att främja trygghet i boendeområdet. 

De utvecklingsstrategier som rör Bebyggelse och utveckling av Gröna platser och 
stråk ger potential att främja trygghet i boendeområdena.  
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B5  Utveckla tillgång till privat och offentlig service i alla livsskeden, 
utifrån behov och oavsett människors resurser t.ex. skola, 
gemensamhetslokaler och butik. 

De utvecklingsstrategier som rör Bebyggelse med framförallt stads- och 
stadsdelsnoder, samt stadsdelsparker, evenemangsområden och Natur- och 
friluftsområden, ger potential att främja privat och offentlig service i alla 
livsskeden. 

  

B6  Bevara och utveckla tillgängliga grönområden med goda 
möjligheter till lek, gemenskap, fysisk aktivitet och rekreation under 
alla årstider. 

Utvecklingsstrategier för Bebyggelse och Gröna platser och stråk bedöms positiva 
eller att de ger potential för positiva effekter på tillgänglighet till grönområden.  

 

B7  Skapa en väl utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar som 
underlättar för människor att förflytta sig oavsett ekonomisk 
situation eller funktionsförmåga. 

Utvecklingsstrategierna Urbana stråk, Områden med potential för samlad 
stadsomvandling, Nya stadsdelar, Cykellänkar och Stomlinjer för kollektivtrafik 
bedöms ge, mycket positiva, positiva eller potential för positiva effekter på väl 
utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.  

 

F8  Främja ett inkluderande och varierat kulturliv som speglar 
samhällets mångfald. 

Utvecklingsstrategierna inom Bebyggelse och Gröna platser & stråk bedöms ge 
potential för positiva effekter för ett inkluderande och varierat kulturliv som speglar 
samhällets mångfald.  

 

F9  Utveckla närmiljön så att den underlättar goda levnadsvanor, t ex 
drogfrihet och tobaksfrihet, samt möjliggör naturupplevelser. 

Utvecklingsstrategierna för Bebyggelse & Gröna platser och stråk, samt 
Cykellänkar bedöms ge positiva, eller potential för positiva effekter som underlättar 
goda levnadsvanor. Hur drogfri och tobaksfri boendemiljöerna blir beror dock 
mestadels på andra faktorer än den rumsliga miljön.   

 

S10  Utforma uppdrag och avtal med tydliga kvalitetskrav på skolan vad 
gäller dess psykosociala miljö, inomhusmiljö och elevhälsa samt att 
alla skolor och förskolor ska ha en lättillgänglig utomhusmiljö 
(skolgård) också vid korta raster. 

Utvecklingsstrategierna inom Bebyggelse ger potential för lättillgängliga 
utomhusmiljöer om det fortsatta planeringsarbetet beaktar frågan. Även strategierna 
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inom Gröna platser & Stråk bedöms kunna bidra till tillgång till lättillgängliga 
utomhusmiljöer.  

 

S11  Förstärk och utveckla stödjande funktioner och samverkan skola och 
familj/föräldrar, respektive skola och arbetsliv samt skola och 
civilsamhälle. 

Den rumsliga miljön kan skapa mer eller mindre goda förutsättningar för olika typer 
av möten genom de olika typer av lokaler och verksamheter som finns närvarande. 
Utvecklingsstrategierna för Bebyggelse med en koncentration av bebyggelse och 
service till noder och stråk anger en strävan efter blandning av verksamheter vilket 
ger potential för positiva effekter på samverkan mellan skola, föräldrar, arbetsliv 
och civilsamhälle.  

 

A12  Uppmärksamma, värna och utveckla en hållbar lokal företagsamhet 
för att därmed öka förutsättningarna för egen försörjning och flera 
lokala arbetsgivare. 

och 

A13  Stimulera framväxten av arbetsintegrerande sociala företag för att 
skapa arbete, tillit och framtidstro hos människor som förlorat detta. 

Utvecklingsstrategierna inom Bebyggelse och fram för allt ambitioner att blanda 
verksamheter ger potential att värna och utveckla lokal företagsamhet samt 
stimulera framväxten av sociala företag.  

Tabell 8: Bedömning av hur utvecklingskriterierna samlat uppfyller bedömningskriterierna för 
social hållbarhet.  

Bedömning av sociala konsekvenser av ÖP Staden 
I den bedömning av sociala konsekvenser som görs av ÖP staden ställs kriterier för 
”Ett gott liv” mot de strategier som ÖP Staden baseras på. Dessa strategier är 
desamma som presenterats som huvudstrategier för förslaget, men med ett betydande 
undantag att de inte har beaktat strategin ”En tätare och mer sammanhängande stad”. 

Beskrivningen av ”Ett gott liv” innehåller faktorerna: Trygghet och säkerhet, 
Jämlikhet och integration, Möjligheter till försörjning, God boendemiljö, God tillgång 
till service, Meningsfull fritid, Bra resvägar och Samhörighet.  

Även strategin ”En tätare och mer sammanhållen stad” är betydelsefull ur social 
bemärkelse. Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ger en mer detaljerad 
beskrivning än ÖP Staden av den tänkta rumsliga utformningen där strävan att skapa 
en tätare och mer sammanhållen stad tydliggörs.  

Skillnaderna mellan ÖP Staden och förslaget till utvecklingsplan för ytterstaden gör 
att jämförelser av de sociala konsekvenserna inte låter sig göras så enkelt. Till detta 
kommer att de baseras på olika teorier. Det finns dock inga påtagliga motsägelser i de 
båda bedömningarna.  
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Sammanfattande slutsatser om sociala konsekvenser 
De olika samhällsarenorna, Boende och närmiljö, Fritid, kultur och föreningsliv, Skola 
och utbildning samt Arbete och försörjning, formar förutsättningarna för individen att 
utveckla en god livsstil, socialt sammanhang och vinna tilltro till sin egen förmåga, 
tillit till sin omgivning samt hopp och framtidstro. Hur dessa samhällsarenor fungerar 
kan påverkas genom den rumsliga planeringen. En olämplig utformning av den 
rumsliga miljön kan försvåra för människor att utveckla goda levnadsvanor, och vinna 
tilltro till sin egen förmåga och tillit till sin omgivning.  

Förslaget till utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ger goda förutsättningar och 
framförallt en potential till utveckling av goda sociala kvaliteter. Utvecklingen av 
stads- och stadsdelsnoder behöver balanseras i staden och bidra till ökad social 
hållbarhet i såväl delar av staden som anses ”utsatta”, liksom stadsdelar med bättre 
förutsättningar.  

Hur det verkliga utfallet blir ligger bortom planens påverkansmöjligheter och är 
beroende av flera andra faktorer. Kommunens olika verksamheter gör att nya 
samverkansformer och ett brett ansvarstagande kan ge stora möjligheter att tillvarata 
den potential som ett förverkligande av planen innebär.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av att utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till ÖP 
Staden, baseras den nu aktuella bedömningen av utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad på den tidigare gjorda bedömningen av ÖP Staden. Föreliggande bedömning 
av de ekonomiska konsekvenserna är därför en värdering av motsvarande bedömning 
som gjordes för Översiktsplan för staden Linköping. Denna värdering utgår från två 
frågor:  

1. Innebär den mer detaljerade beskrivningen som finns i Utvecklingsplan för 
Linköpings ytterstad bättre möjligheter att bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna? 

2. Har förutsättningarna för ekonomisk verksamhet förändrats och kommer de att 
förändras? 

Bedömning av ekonomisk utveckling och arbetsmarknad enligt ÖP 
Staden 
Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden som konsekvens 
av ÖP Staden baserades på teorin Den Nya Ekonomiska Geografin, NEG. Kärnan i 
NEG utgörs av agglomerationsteorin som har stort empiriskt stöd och visar på de 
positiva sambanden mellan ekonomisk tillväxt och storlek på lokala 
arbetsmarknadsregioner, LA-regioner. LA-regioner är nära besläktat med FA-regioner 
(Funktionella analysregioner), som även det är ett mått på arbetsmarknadens storlek 
såväl geografiskt som i antal personer. För Linköpings vidkommande är det viktigt att 
använda sig av FA-regioner då det omfattar både Linköping och Norrköping, vilket 
LA-Linköping inte gör. Norrköping är den enskilda ort med vilken Linköping har 
störst arbetspendling.  

Vid analyser av ekonomisk utveckling baserade på NEG är utgångspunkten 
kommuner eller delar av kommun, så som de större orterna. Orter av Linköpings 
storlek kan eventuellt delas upp i några få delområden. Men det går inte att göra en 
analys av utveckling på en detaljnivå som motsvarar alternativa förändringar inom 
enskilda stadsdelar. Detta innebär att den ökade detaljnivån i utvecklingsplanen för 
Linköpings ytterstad inte ger information som kan användas för en bättre analys, än 
den information som finns i ÖP Staden. Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att 
bedöma potentialen för ekonomiska utveckling enligt NEG, är möjligheterna till resor 
till och från arbete och härvidlag är planerna de samma.   

De faktorer som användes för att bedöma ekonomisk utveckling och arbetsmarknad 
för ÖP Staden är uppdelad i tre grupper som kortfattat grundas på följande faktorer: 

Boende och bostäder 

• Stadens invånarantal 
• Andel befolkning i arbetsför ålder 
• Tillgången på bostäder och boendemiljöns attraktivitet 
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Närings- och arbetsliv 

• Tillgången på kontorslokaler, industrimark/industrilokaler och kommersiella 
lokaler  

• Balansen mellan utbud och efterfrågan gällande kontorslokaler, 
industrimark/industrilokaler och kommersiella lokaler 

• Tillgänglighet för personal, besökare och varuflöden till kontorslokalernas, 
industrilokalernas och kommersiella lokalernas 

• Antal arbetstillfällen i staden och mångfalden på arbetsmarknaden 
• Inkomsten per sysselsatt, d v s produktiviteten inom arbetslivet 
• Förnyelsen inom näringslivet 
• Konkurrens/mångfald inom lokala näringar 

Regional tillväxt och integration 

• Folkmängden i pendlingsregionen 
• Tillgängligheten inom pendlingsregionen 
• Antalet arbetstillfällen i pendlingsregionen 
• Inkomsten per sysselsatt i pendlingsregionen 

Den sammanvägda bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av ÖP staden är 
att den kommer att ge påtagliga förbättringar inom all de tre områdena. Bedömaren 
har använt sig av en sifferskala från minus 3 till plus 3, där den förra är en kraftig 
försämring och den senare en kraftig förbättring. Bedömningen som redovisas är: 

Summerad, vägd bedömning  1,9 

Boende och bostäder  1,8 

Närings- och arbetsliv  1,9 

Regional tillväxt och integration  2,0 

En förnyad bedömning av ekonomiska konsekvenser av planförslaget av det slag som 
gjort för ÖP Staden skulle högst sannolikt ge ett mycket snarlikt resultat. Möjligen kan 
inriktningen mot ökad blandning av verksamheter bidra till en stärkt arbetsmarknad 
genom att näringar blir mer synliga och underlättar kontakter mellan näringar och 
arbetskraft. Styrkan i denna förändring döms dock så marginell att det inte ändrar den 
övergripande bilden.   

Ändrade förutsättningar för ekonomisk verksamhet, bedömning av 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad  
Planförslaget grundas på att samhällsutveckling även framöver kommer att följa 
samma mönster som vi sett i mer än 50 år. Det långa tidsperspektivet ger dock 
osäkerheter i huruvida samhällsutvecklingen kommer fortgå i liknande riktning eller 
kommer att ta en annan riktning.  

Global Footprint Network anger att Sverige belastar jordens resurser i en utsträckning 
som motsvarar drygt 4 jordklot om alla människor skulle ha lika stor belastning. Hela 
EU har en belastning motsvarande 2,8 jordklot och världen som helhet en belastning 
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motsvarande 1,7 jordklot.18 Med tanke på det hittillsvarande starka sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och nyttjade av naturens resurser, är det troligt att den ekonomiska 
tillväxten kommer att avta när resurserna sinar.19 Trots det finns det många 
beslutsfattare som agerar som om resursbristen inte kommer att begränsa den 
ekonomiska tillväxten.  

Framtiden innebär sannolikt förändringar i både handel och affärsmodeller. Sannolikt 
kommer vi i större utsträckning utveckla en starkare cirkulär ekonomi. E-handelns 
utveckling är också i snabb och stark förändring. AI och fortsatt automation kommer 
sannolikt också kunna ändra produktion av varor och tjänster, med förändrad 
arbetsmarknad som följd. Nya branscher och yrken kommer att växa fram. 

Den slutsats man kan dra är att planeringsförutsättningarna är påtagligt osäkra sett 
över några decennier. Med tanke på detta krävs flexibilitet i den fortsatta utvecklingen 
av den rumsliga planeringen för handel och verksamheter. 

Sammanfattande slutsatser om ekonomiska konsekvenser 
Den samlade bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna är tvådelad: 

• Enligt den gängse bedömningen baserad på agglomerationsteori och tillskyndande 
av vidgade arbetsmarknader ger den ökade detaljeringsnivån i förslaget till 
utvecklingsplan för ytterstaden ingen anledning att göra en annan bedömning är 
den som gjorts för ÖP Staden. Det innebär att planen bedöms ge tydligt positiva 
effekter på utveckling av näringsliv och arbetsmarknad och stärka Linköpings roll 
som regional nod. 

• Planen grundas dock på en utvecklingstrend som är svår att förutspå utvecklingen 
för under den förhållandevis långa planperioden. Det finns många faktorer som 
pekar på en ändrad utvecklingsriktning vilket fortsatt planering behöver beakta. 

• Utvecklingsplanens strategier för att förändra resandet med tydliga stråk för cykel 
och kollektivtrafik bedöms vara ett påtagligt steg i riktning mot minskad 
miljöbelastning, lägre resursutnyttjande (mark, fordon, energi) och de ekonomiska 
implikationer det kan tänkas medföra. Planförslaget innebär sannolikt även lägre 
investerings- och driftskostnader för det kommunala vägnätet.   

• Genomförandeavsnittet av Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad ger förslag på 
en möjlig, stegvis och prioriterad utbyggnad under hela planperioden. 
Prioriteringar och riktade fokus under genomförandet är en förutsättning för att 
skapa synergieffekter och kopplingar mellan exempelvis social och ekonomisk 
hållbarhet utifrån förslaget.  

  

                                                 

18 https://www.footprintnetwork.org/ 2019-05-22 
19 http://www.bortombnptillvaxt.se/2.21d4e98614280ba6d9e5c4.html#.XOVEcYj7SUk 2019-
05-22 
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TA DEL AV HELA PLANFÖRSLAGET! 
 

Mer information om planförslaget, samt länkar till 
planbeskrivning och kartor hittar du på: 

www.linkoping.se/ytterstaden 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Uppdrag från nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Återta givet uppdrag, med hänvisnings till regionstyrelsens beslut 
2021-08-17 §128 om omdisponeringar av budget för att kompensera 
för ökade kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till 
coronapandemin. 

Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet 2021-06-01 § 82 lämnads följande uppdrag 
Nämnden för trafik infrastruktur och miljö ger regionledningskontoret i 
uppdrag att utreda vad konsekvenserna för länets allmänna kollektivtrafik 
blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens prognostiserande underskott 
på 126,4 miljoner kronor åläggs verksamheten. 
 
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april 
beslutade Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade 
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-17 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-14 
 Protokollsutdrag nämnden 2021-06-01 

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 

 

§ 82  
 
Delårsrapport 1 - 2021 
Diarienummer: RJL 2021/136 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Godkänner delårsrapport per april 2021 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde. 

2. Överlämnar skrivelse enligt Bilaga 1 till regionstyrelsen med 
följande uppdrag: Nämnden för trafik infrastruktur och miljö ger 
regionledningskontoret i uppdrag att utreda vad konsekvenserna för 
länets allmänna kollektivtrafik blir om ett sparmål motsvarande 
Länstrafikens prognostiserande underskott på 126,4 miljoner kronor 
åläggs verksamheten. 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-01 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24 
 Delårsrapport april 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden, Marcus Eskdahl (S) föreslår att skrivelse enligt Bilaga 1 
överlämnas till regionstyrelsen och att följande uppdrag lämnas till 
regionledningskontoret: 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö ger regionledningskontoret i 
uppdrag att utreda vad konsekvenserna för länets allmänna kollektivtrafik 
blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens prognostiserande underskott 
på 126,4 miljoner kronor åläggs verksamheten. 
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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 

 
Leif Andersson (C), Curt Carlsson (L), Simon Johansson (S), Emma 
Emanuelsson (MP) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till skrivelse med ovanstående uppdrag. 
 
Per-Allan Axén anmäler att Moderaterna inte ställer sig bakom skrivelsen 
och överlämnar följande protokollsanteckning: 
Moderaterna observerar att Länstrafiken inte avser vidta någon åtgärd för 
att minska kostnaderna i kollektivtrafiken trots stora tapp i biljettintäkter. 
Speciellt med tanke på det osäkra läge vi står inför till hösten ser vi det som 
anmärkningsvärt att åtgärder inte vidtas snarast för att minska dessa 
avvikelser. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Per-Allan Axén avslag mot ordförandens förslag, och 
finner att nämnden beslutar översända skrivelse enligt bilaga 1 till 
regionstyrelsen med uppdraget; att utreda vad konsekvenserna för länets 
allmänna kollektivtrafik blir om ett sparmål motsvarande Länstrafikens 
prognostiserande underskott på 126,4 miljoner kronor åläggs 
verksamheten. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionledningskontoret ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2
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