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Centrumplanen – för att alla ska trivas i 
Vetlanda

Centrumplanen handlar om hur vi vill ha det i Vet-
landa centrum. En välkomnande stadskärna med 
liv och rörelse, en plats för alla att trivas på – såväl 
boende som besökare.

Arbetet med centrum ska följa denna plan. Det ska 
fi nnas långsiktiga tankar om vart vi ska och hur vi vill 
uppleva Vetlanda centrum i framtiden. Det är detta 
som är centrumplanen.

Vi vill ha en blandning mellan lockande handel, 
roande attraktioner och avkopplande grönska. Vi 
vill jobba med tillgängligheten för dig som går eller 
cyklar, för dig som har någon form av rörelsehinder 
och för dig som ska parkera din bil. Vi vill skapa en 
trygg och säker stadskärna och ha miljöfokus på vårt 
arbete. Centrum ska fi nnas på en begränsad yta, där 
närhet och tillgänglighet är nyckelord.

Detta är exempel på vad vi vill jobba med

o Ta bort asfaltsdäcket från Vetlandabäcken på 
Kanalgatan för att kunna njuta av porlande vatten 
genom hela stan

o Ge möjlighet till bebyggelse i centrum, både för att 
skapa fl er bostäder, men också för att förtäta staden 
och få en mer sammanhållen stadskärna

o Underlätta etablering av uteserveringar, framförallt 
på Stortorget

o Låta Storgatan, Lasarettsgatan och Vitalagatan bli 
gångfartsgator, det vill säga trafi kanterna tar sig fram 
på de gåendes villkor

o Utveckla Vetlandas fi na parkområden 

Till Centrumplanen kommer vi att knyta en åtgärds-
lista, där vi mer detaljerat berättar om vilka åtgärder 
som ska utföras och vilken prioritet de har. Det fi nns 
även ett Stadsmiljöprogram, som ska fungera som en 
vägledning vid utsmyckning av staden.

Inledning



Centrumplanens funktion
Centrumplanen är en fördjupning av översiktsplanen 
enligt plan- och bygglagen. Planen ska som ett grund-
krav behandla följande frågor:

o Grunddragen i användning av mark och vatten.

o Hur den bebyggda miljön ska utvecklas och beva-
ras.

o Miljökvalitetsnormer och nationella mål.

o Hur kommunen avser säkerställa riksintressen.

De områden vi behandlar anknyter på något sätt till 
dessa grundkrav. Utöver dessa grundkrav fi nns stor 
frihet att utforma planen.

Centrumplanen är vägledande men inte formellt 
juridiskt bindande. Den ligger till grund när kommu-
nen upprättar detaljplaner, prövar bygglov samt är 
vägledande för övriga myndighetsbeslut.

Till centrumplanen kopplas ett stadsmiljöprogram 
och en åtgärdslista, dessa ska tillsammans vara drivan-
de och vägledande för arbetet med att utveckla Vet-
landa centrum till en attraktiv stadsmiljö – ett varierat, 
rikt, läsbart och tillgängligt centrum.

Centrumplanens tidshorisont
Planen ska peka ut riktningen för många år framåt 
men är också användbar på kort sikt. Tanken är att 
varje enskild händelse/åtgärd i centrum ska följa 
planens intentioner. 

Kommunens översiktsplan där centrumplanen utgör 
en fördjupning ska aktualitetsförklaras varje mandat-
period.

Övergripande visioner och mål
Centrumplanen tar sitt stöd i de av kommunfullmäk-
tige och kommunstyrelsen angivna målen. Visionen 
för Vetlanda kommun är ”här växer både människor 
och företag”. I den politiska ledningsgruppen för 
centrumplanen har också formulerats en mer specifi k 
vision för arbetet med Vetlanda centrum. Visionen 
anger att vi vill skapa ett attraktivt centrum att bo, 
vistas, arbeta, handla och roa sig i. De värderingar 
som ska prägla kommunens agerande är Tillväxt – 
Resultat – Engagemang.

Centrumplanen är formellt en fördjupning av över-
siktsplanen enligt Plan och bygglagen och ingår då 
som en del av den obligatoriska kommunomfattande 
översiktsplanen. Fördjupningar är frivilliga men är 
lämpliga att upprätta för begränsade områden eller 
speciella teman. För Vetlanda centralort som helhet 
fi nns en fördjupning från 1993, som avses att om-
arbetas med början 2013. De frågor och strategier 
som redovisas i denna centrumplan är i de fl esta fall 
av den detaljeringsnivån att de inte avses behandlas i 
fördjupningen för centralorten. Vissa frågor är dock 
sådana att de kommer att tas upp i fördjupningen för 
centralorten. Det kan till exempel vara trafi kfrågor 
såsom gång- och cykelvägnät, gators funktion mm.
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1. Apoteksparken
2. Bibliotekstorget
3. kv. Boken
4. Emigrantparken
5. Parkering Gladan
6. kv. Hygiea
7. Järnvägsparken
8. Mogärdeparken
9. kv. Norra Delfi n
10. kv. Stocken
11. Stortorget
12. kv. Södra Delfi n
13. kv. Trekanten
14. Trekantsparken

1

2

3

45

7

6

8

9

10

11

12

1314

Översiktskarta för centrumplanområdet
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Centrumplanens syfte
Ambitionen och syftet med arbetet är att göra Vet-
landa centrum mer attraktivt. Det handlar om hur vi 
skapar en mer sammanhållen och tätare stad och hur 
vi tänker arbeta med att ta tillvara på de värden som 
idag fi nns och uppskattas inom området, hur dessa 
kan lyftas fram, utvecklas och/eller bevaras. Pla-
nen syftar också till att ange en långsiktig vision för 
hur Vetlanda centrum kan utvecklas för framtiden. 
Detta innebär bland annat vi i planen anger vilka 
funktioner och användningar vi vill se i framtidens 
centrumområde och hur dessa tillsammans bildar ett 
sammanhållet och attraktivt centrum. Att vi identi-
fi erar och beskriver hur vi kan förbättra befi ntliga 
stråk och utveckla nya och hur vi bättre knyter sam-
man de platser som fungerar som mötesplatser och 
knutpunkter. Planen redovisar också ett antal möjliga 
exploateringsytor för framtida utveckling av bland 
annat handel, kultur och nöje, bostadsändamål och 
grönska i staden.

Planens geografi ska avgränsning
Planförslaget berör det område som redovisas på 
ortofotot till höger. Områdets yttre gränser utgörs av 
Kyrkogatan, Bangårdsgatan, Kullgatan och Missions-
gatan.
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Ortofoto över centrumplanområdet

Plangräns

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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överskådlig skala. Det fi nns ett fl ertal kvarvarande 
äldre byggnader, fl era av dessa är relativt kraftigt för-
ändrade vad gäller fasadutformningen, men bebyg-
gelsen har ändock ett värde i sin skala, höjden och 
volymen. Det ursprungliga fasadmaterialet i centrum-
byggnaderna har varit puts.

Entréerna till centrum är för fordonstrafi kanter 
huvudsklingen Storgatan, Vitalagatan och Lasaretts-
gatan. De tre gatorna, som fungerar som entréer in i 
staden, är starkt trafi kerade och utgör både en barriär 
och orsakar bullerproblem (se kartan till höger). En 
stor del av trafi ken är genomfartstrafi k.  Parkering för 
bilar sker idag på P-platsen Gladan som är välbelagd, 
mycket beroende på parkeringens strategiska läge i 
anslutning till centrumområdet. Från parkeringen 
leder gågatan Biblioteksgatan in mot centrum. 

Andra större parkeringsytor utgörs av Gallerian i 
kvateret Södra Delfi n, Norra Delfi n, Boken och 
Willys parkering i kvarteren Trekanten och Hygiea. 
Till detta kommer ytterligare ett antal parkeringsytor 
samt gatuparkeringar. Resande med kollektivtrafi k tar 
sig från Resecentrum in till Stortorget via Stations-
gatan, Delfi ngatan eller Biblioteksgatan. Gång- och 
cykelvägnätet är i stort väl utbyggt, dock fi nns vissa 
barriärer exempelvis järnvägen. Ett grönstråk genom 
i stort sett hela tätorten löper längs Vetlandabäcken. 
Stråket bryts i centrumområdet av parkeringsdäcket 
invid Kanalgatan.

Analys
Centrums innehåll är typiskt för en mindre stad där 
olika funktioner blandas. Inom planområdet fi nns 
idag strax under 700 boende. Räknar vi med de kvar-
ter som gränsar till planområdet blir siffran 2 500 
boende, främst hyresrätter. En varierad detaljhandel 
är koncentrerad kring Storgatan, Lasarettsgatan, 
Vitalagatan, Stortorget och gågatorna Delfi ngatan 
och Biblioteksgatan. I området fi nns kontor och of-
fentlig service, kulturinstitutioner i form av bibliotek 
och museum och parkområde som ger möjlighet till 
möten, lek och vila. Nöjesutbudet i staden är begrän-
sat och koncentrerat runt Stortorget. Några gator i 
centrumområdet har idag en ensidig användning med 
mindre besökstäta funktioner i bottenplan.
     
Livet i centrum är koncentrerat kring de båda torgen, 
Stortorget och Bibliotekstorget, som är naturliga 
mötes- och samlingsplatser. Områdets puls fi nns 
också längs handelsstråken. Apoteksparken, tillsam-
mans med ”Trekantsparken”, vid Vitalagatan-Vet-
landabäcken, ger möjlighet till möten men fungerar 
också som stadspauser. Resecentrum, som utöver sin 
uppenbara funktion som knutpunkt och mötesplats 
innefattar även ett gym som bidrar till kvällslivet i 
denna del av centrum. Kvällslivet i staden är annars 
främst koncentrerat kring Stortorget, den sydös-
tra delen av Storgatan och den centralt placerade 
ungdomsgården vid Lasarettsgatan-Missionsgatan. 
Storgatan invid torget är kvällstid en samlingspunkt 
för ”bilburen ungdom”.

Bebyggelsen i staden och dess centrum har en rela-
tivt lågt hållen byggnadshöjd. Gaturummet håller en 

Vetlanda idag

Torghandel en solig tisdag på Stortorget.

Parkeringen Gladan en vinterdag.
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65,0 och uppåt

55,0-55,9

60,0-64,9

Bullernivåerna i decibel (dB)
redovisas efter LAeq

0-54,9

(A-vägd ekvivalent kontinuerlig
ljudtrycksnivå i decibel)

Vägbullerberäkning i Vetlanda centrum 2007

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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Behov av förändring
Centrum har en stor potential att utvecklas och bli 
ännu attraktivare genom att:

o Möjlighet till bebyggelse i centrum med fl er bo-
ende och kompletta kvartersbildningar.

o Gångfartsgata på Storgatan, Vitalagatan och Lasa-
rettsgatan för att ta bort den barriär- och bullereffek-
ter som biltrafi ken åstadkommer.

o Utvecklande av grönstrukturen med gatuträd, 
parker och Vetlandabäcken, till exempel gång- och 
cykelstråk längs Vetlandabäcken.

o Underlätta etablering av uteserveringar på Stortor-
get med fl era platser.

o Offentliga lokaler och platser i Vetlanda ska kunna 
användas av alla stadens invånare och besökande. 
För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete där 
man ser till hela miljöns tillgänglighet vid om- och 
nybyggnad. 

Planförslag
För att nå vårt mål om ett attraktivt centrum 
vill vi förtäta staden och möjliggöra för fl er 
bostäder i centrumområdet, vi vill utveckla 
Vetlanda som handelsstad och skapa förut-
sättningar för mötesplatser, nöjen och kultur. 
Samtidigt vill vi behålla Vetlandas karaktär 
– en stad som är ”mänsklig” och ”överskåd-
lig”. I detta ligger att anpassa ny bebyggelse 
till stadens befi ntliga karaktär och skala. Det 
handlar också om att förbättra möjligheten 
till att enkelt förfl ytta sig i staden, till fots 
och med cykel men också att skapa en stad 
som är lätt att nå med bil. Staden ska vara 
lättnavigerad och tillgänglig. Vetlandas inslag 
av grönytor och vatten, stadens så kallade 
grönblå struktur, ska förstärkas och bidra till 
det övergripande målet om en attraktiv stad 
samtidigt som den hjälper oss att anpassa 
Vetlanda till ett förändrat klimat med högre 
temperaturer och mer nederbörd.

Centrumplanen handlar alltså om hur vi fyl-
ler centrumområdet med liv och innehåll, 
om hur vi främjar möten i staden, om arki-
tekturen i centrum, om centrums trafi k och 
kommunikationer och om centrumområdets 
miljö, och natur. Det är under dessa rubriker 
som planförslaget presenteras.
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att exempelvis handel etableras utanför utpekat om-
råde eller på andra platser i tätorten. Strax väster om 
centrumområdet, utefter Storgatan, fi nns till exempel 
ett sekundärt handelsområde med restaurang, café 
och butiker. Detta område fyller en funktion och är 
också viktigt för Vetlanda stad. Området ligger dock 
utanför centrumplanens avgränsning och behandlas 
därför istället i kommande fördjupning av översikts-
planen för hela Vetlanda centralort.

För att möjliggöra att handels- och nöjesutbudet i 
Vetlanda kan utvecklas redovisar vi en rad exploate-
ringsmöjligheter inom centrumområdet. Vid framtida 
exploatering på dessa ytor bör det därför ges utrym-
me för etablering av ytterligare handel och nöjesverk-
samheter. Den handelsutredning som utgör underlag 
för planförslaget redovisar ett behov av ytterligare 
ytor för både sällansköpsvaror och dagligvaror. 
Utredningen redovisar också ett behov av ytterligare 
restauranger inom området. Stortorgets östra sida är 
med hänsyn till solläge och föreslagna trafi kåtgärder 
(borttagande av Stortorgets östra gata) lämpligt för 
uteserveringar. Kommunen vill underlätta för sådana 
verksamheter att nyttja torgytan. Även trottoarserve-
ring eller liknande utanför Stadshotellet ska bejakas. 
Möjlighet att under sommartid anordna tillfällig 
byggnation för servering på torget ska fi nnas. Åtgär-
der för att göra torget mer attraktivt ska inte försvåra  
för torghandeln. Torghandeln är viktig för Vetlanda 
och bör värnas om.

De åtgärder som föreslås för trafi k och parkering i 
centrum förväntas gynna handeln. För ökad handels-
turism i staden är det viktigt med att kunna erbjuda 

Vi vill skapa ett tryggt och levande centrum, där folk 
vistas under olika tider på dygnet. För detta krävs att 
centrumområdet tilltalar människor i olika åldrar och 
med olika intressen. En attraktiv och levande stad 
skapas genom ett varierat utbud av handel, nöjen, 
bostäder, kultur och fritidsaktiviteter och platser som 
uppmuntrar till möten mellan olika grupper av män-
niskor. 

Handel, restauranger och nöjen
Stadens gator och torg är naturliga platser för möten 
mellan olika grupper av människor. Det är här man 
träffas spontant eller planerat och bidrar till att ge 
staden liv. Givetvis fi nns ett samspel mellan gatulivet 
och innehållet i stadens byggnader. I byggnaderna 
längs stadskärnans huvudstråk föreslås därför att 
bottenvåningarna ska innehålla så kallade berikande 
gatuplansverksamheter (BGV) medan våningar över 
kan nyttjas för bostadsändamål eller andra, mindre 
publika, verksamheter. Området bör vara väl avgrän-
sat för att skapa en tät och levande centrummiljö i en 
stad av Vetlandas storlek. Berikande gatuplansverk-
samheter är bland annat handel, caféer och restau-
ranger.

De gatuavsnitt som täcks in under BGV-området 
redovisas i kartan på nästa uppslag.

Syftet med BGV-området är att skapa förutsätt-
ningar för en levande stadskärna där handel och 
andra centrumfunktioner koncentreras till ett väl 
sammanhängande område. Inom BGV-området 
vill kommunen verka för att ändrad användning av 
lokaler till annat än sådana funktioner som faller 
inom BGV-begreppet undviks. Detta utesluter inte Befrämja uteserveringar vid atraktiva lägen.

Handel i gatunivå utefter BGV-stråken.

Centrumområdets liv och innehåll
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Planeringsstrategier – handel, restauranger 
och nöjen

o Inom centrum, med torget som utgångspunkt, 
anges gatusträckningar med målsättning att bedriva 
Berikande GatuplansVerksamhet (BGV).

o På torgen tillåts och främjas etableringar av uteser-
veringar.

o Utveckling av handel, nöjen och restauranger kan 
ske på de ytor som identifi erats för framtida exploa-
tering.

o Möjlighet till fl yttbar byggnation av restaurang/
café på torget.

o Åtgärder för att göra torget mer attraktivt beaktar 
torghandel och uteserveringar.

o Möjligt läge beträffande ställplatser för husbilar, 
inom eller i närheten av planområdet ska utredas.

Små butiker med plats för utemöbler.

Gallerian är centralt belägen vid Biblioteksgatan.

Förväntad effekt

o Tillgång till ett varierat utbud av service, affärer, 
kultur och nöjen.

o Fler människor i centrum.

o Fler handlar på hemmaplan.

o Inpendling av människor som handlar och besöker 
restauranger, både invånare och besökande.

o Attraktivt att bygga och förvalta fastigheter i Vet-
landa

o Attraktivt att bo och arbeta i Vetlanda kommun

Kultur och fritid
Att kunna erbjuda ett varierat utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter är viktigt för stadens liv och för 
människornas välbefi nnande. Både efterfrågan och 
utbud av kultur i Vetlanda som helhet är stort och 
förutsättningarna är goda, utom för samtliga former 
av scenkonst. Bredden på arrangemang i Vetlanda 
centrum är begränsat då förutsättningarna är brist-
fälliga. Många arrangörer hänvisas till aulor i skolor 
eller kyrksalar som har sin placering utanför centrum. 

Besöksintensiva funktioner såsom bibliotek, fri-
tidsgård och museum är viktiga inslag som skapar 
förutsättningar för möten i staden och bör även 
fortsättningsvis fi nnas centralt. Centrumplanen ger 
utrymme för ett framtida kulturhus i de centrala 
delarna. Ett sådant kulturhus kan också innehålla 
bibliotek och fritidsgård, vilket skapar förutsättningar 
för att integrera barn-, ungdoms- och vuxenkulturen 

så kallad ställplats för husbilar ganska centralt.

Sammantaget bör detta innebära ökade fastighetsvär-
den som i sig bör ge förutsättningar för ett långsik-
tigt väl underhållet fastighetsbestånd i centrum.

Efter samrådet har kommunen valt att förlänga 
utbredningen av BGV-området längs Storgatan till 
korsningen Samuelsgatan/Storgatan. Denna del av 
Storgatan är en naturlig del av Vetlandas primära 
handelsstråk och ligger väl till i förhållande till Apo-
teksparken som är en redan etablerad mötesplats. 
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Handelsverksamhet

BGV-stråk

Berikande gatuplansverksamhet (BGV)

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan

1

2

3

4



16   Centrumplan för Vetlanda tätort 2013

C
en

tr
um

om
rå

de
ts

 li
v 

oc
h 

in
ne

hå
ll

och ge centrumområdet liv.

Planeringsstrategier – kultur och fritid

o Möjliga lägen för kulturhus har lokaliserats till kv 
Hygiea och kv Boken

o Fritidsgårdsverksamhet ska ingå i ett kulturhus i 
centrum

Förväntad effekt

o Liv och rörelse i centrum.

o Ökad omsättning för handel och restauranger.

Ett fl exibelt torg för många olika typer av aktiviteter.

Dekorativa inslag i centrummiljön.
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Bebyggelseepoker

Äldre gårdsbebyggelse

Industriområde

1910-1920-tal

1930-1940-tal

1950-tal

1960-tal

1970-tal

1980-tal

1990-tal

2000-tal

2010-tal

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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3
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lummig kulturpark med grusgångar, blomsterplan-
teringar, många äldre träd och en damm. Parken kan 
utvecklas genom att man förstärker kulturprägeln 
genom tidsenliga planteringar med apoteksväxter, 
upprustning av dammen och utveckling av lekplat-
sen.

Järnvägsparken är Vetlandas nyaste parktillskott och 
tillkom i samband med byggandet av Resecentrum. 
Parken är långsmal och välanvänd som gång- och 
cykelstråk. I parken fi nns en modern lekplats, fl era 
olika spännande träd och buskar, äng, cykelparkering 
och ett litet cirkelformat torg med sittplatser, blom-
plantering och lekskulpturer. Parken skulle vinna på 
en tydligare entre från Kullgatan och en inramande 
häck mot järnvägen för att förstärka rumslighe-
ten. Parken är en viktig entré till Vetlanda centrum 
för gång och cykeltrafi kanter samt besökande som 
kommer med bil och parkerar på parkeringsplatsen 
Gladan. Floran på spårområdet är bevaransvärd och 
bör beaktas i ytterligare utveckling av parken. 

Vetlandabäcken går hela vägen ifrån Ekenässjön till 
Illhargen och passerar igenom fl ertalet större parker. 
Längs större delen av sträckan kan man gå eller cykla. 
På Kanalgatan precis i centrum är dock bäcken över-
däckad med parkeringsplatser vilket ger ett avbrott 
på stråket på cirka 100 meter där den naturliga kopp-
lingen mellan de två delarna blir diffus. Att öppna 
upp bäcken och utveckla gångstråket på den här 
sträckan skulle vara en stor tillgång för stadskärnan. 
Bäckstråket är viktigt både som entré till stadskärnan 
från norr och söder och som gång- och cykelstråk in 
till centrum.

Mötesplatser 
Livet i centrum är koncentrerat till gågatorna och de 
båda torgen Stortorget och Bibliotekstorget som är 
naturliga samlings- och mötesplatser. Handelsstråken 
bidrar till områdets puls. Centrums parker ger möjlig-
het till möten men fungerar också som stadspauser, 
platser där man kan dra sig undan en stund, äta sin 
lunch eller dricka sitt kaffe och låta barnen leka av 
sig. Vetlandabäcken går rakt igenom stadskärnan och 
är ett av Vetlandas viktigaste grönstråk.

Stortorget har en stor öppen yta som ger förut-
sättningar för arrangemang som drar mycket folk. 
Genom att fl ytta på de parkeringsplatser som fi nns 
på östra sidan av Stortorget skapas utrymme för 
exempelvis uteserveringar, offentliga sittplatser med 
mera. Viktigt är också de varje vecka återkommande 
torgdagarna som även fortsättningsvis ska utgöra 
en viktig del i att locka folk till centrumområdet. 
Bibliotekstorget har förutsättningar att användas för 
både planerade och spontana arrangemang av mindre 
omfattning.

Vetlanda har tre parker inom centrumområdet; Apo-
teksparken, Järnvägsparken och den lilla fi ckparken 
”Trekantsparken” precis intill bäcken. Ytterligare 
två parker, Mogärdesparken och Emigrantparken, 
ligger längs bäcken precis utanför centrumområdet. 
Apoteksparken är Vetlandas äldsta park. Här ligger 
det fl era kulturmärkta byggnader, Apotekshuset som 
givit parken dess namn, tingshuset och ett äldre hus 
som fl yttats från kvarteret Vesslan. Här är det idag 
museum, konst och hantverk. Mellan husen fi nns en 
gårdsplan där det passar bra att ha olika typer av eve-
nemang eftersom ytan är stor, plan och avgränsas av 
de kringliggande husfasaderna. Apoteksparken är en 

Stortorget är en naturlig mötesplats torgdagar med 
försäljning av allt från matvaror och växter till kläder 
och presentartiklar.

Apoteksparken är en naturlig mötesplats med Vetlan-
da Muséum, Konstföreningens hus och Hantverks-
gården som dragare.
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GC-väg

Barriär-järnväg

Offentlig byggnad

Barriär-gata

Mötesplats

Målpunkt

Centrumentré

Mötesplatser, målpunkter, entréer och barriärer i Vetlanda centrum

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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Planeringsstrategier – mötesplatser

o Underlätta och vara tillmötesgående för upplåtande 
av torgen och parkerna till aktiviteter och arrang-
emang

o Möjliggöra etablering av en mobil scen i centrum.

o Utveckla Apoteksparken genom att exempelvis 
möjliggöra sommarservering.

o Sittplatser ska fi nnas på torgen, i parkerna, längs 
bäckstråket och inom det område som utpekats för 
berikande gatuplansverksamhet ,BGV,  (se avsnittet 
om handel, restauranger och nöjen).

Förväntad effekt

o Fler människor ute på stan.

Längs Vetlandabäcken i kvarteret Trekanten ligger 
”Trekantsparken”, med vattenblänk, sittplatser och 
blomplanteringar. Lagom stor att sitta ned i för att 
mata änderna, äta en glass eller bara vila en stund. 
En liten pärla som kräver noggrann skötsel för att 
komma till sin rätt.

Trekantsparken vid bäcken nvid Vitalagatnan.

Belysning av byggnader och andra miljöer gör att 
man känner sig tryggare och tillför även en estetisk 
dimention.
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Gröna stråk

Parkyta

Offentlig byggnad

Gatuträd/Alléträd

Bäckstråket

Grönområden och grönstråk

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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Bostäder
Blandstaden med verksamheter och boende i cen-
trum har förutsättningar att vara levande större 
delen av dygnet eftersom det hela tiden fi nns rörelse 
av människor. Det innebär också en trygghet att 
se människor i staden även efter att butikerna har 
stängt. Närhet mellan bostad, arbete, nöje och handel 
skapar också förutsättningar att minska biltrafi ken i 
centrumområdet.

I centralorten fi nns redan idag ett tryck på bostäder i 
centrumnära lägen. Att skapa möjligheter till fl er bo-
städer inom centrumområdet är därför viktigt. Nya 
bostäder behövs inom alla upplåtelseformer, men 
särskilt hyresrätter är eftertraktade. 

Kommunen har i samverkan med andra aktörer, till 
exempel fastighetsägarna inom projektet Tillväxt Vet-
landa, identifi erat ett antal möjliga exploateringsytor 
inom centrumområdet. Här fi nns möjlighet till för-
tätning, att bygga igen sår i stadsbilden och förbättra 
stadens gestaltning. Exploatering för bostadsändamål 
i dessa utpekade lägen är möjlig. Vid framtida exploa-
tering för bostadsändamål är det viktigt att behovet 
av ytor för utevistelse tillgodoses och att parkering 
för boende kan anordnas inom tomten. I relevanta 
delar ska planens intentioner beträffande berikande 
gatuplansverksamhet beaktas. Planen ska också ta 
hänsyn till den kulturhistoriska utredning för Vet-
landa centrum som arbetats fram av Jönköpings läns 
museum (se vidare under arkitektur i centrum). 

Planeringsstrategier – bostäder 

o Vid exploatering och förändring är gårdsytor för 
utevistelse viktiga att prioritera.

o I nya byggnader ska hiss installeras.

o Möjliga exploateringar har lokaliserats till kvarteren 
Vesslan, Norra Delfi n, Spinnaren, Merkurius, Hygiea 
och Boken.

Förväntad effekt

o Fler lägenheter i staden och därmed fl er som bor 
här.

o Ökat underlag för restauranger.

o Parkeringsmöjligheterna i staden försämras.

Arbetsplatser
Inom centrumområdet fi nns ett stort antal arbets-
platser. Stadshuset med handel i bottenvåningen och 
kontor i våningarna över är ett typexempel på lämplig 
disposition av en byggnad. Arbetsplatser som inte 
ingår i så kallad BGV-verksamhet läggs med fördel 
på 2:a våningen och uppåt. Att det fi nns arbetsplatser 
i centrum är viktigt, detta bidrar till stor del till livet i 
centrum under dagen och är ett viktigt underlag för 
lunchrestauranger och handel.

Centrumnära bostäder i kvarteret Norra Emigranten.

En äldre byggnad i kvarteret Vesslan som pitetsfullt 
har renoverats.
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Exploateringsyta grönområde

Offentlig byggnad

Exploateringsyta byggnad

Föreslagna exploateringsytor

1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan
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Planeringsstrategier – arbetsplatser

o Positiv inställning till arbetsplatser i centrum.

o Arbetsplatser inom BGV-området och som inte 
ingår i BGV-verksamhet ska eftersträvas att etableras 
våningen över entréplan och uppåt.

Förväntad effekt

o Liv och rörelse i centrum under dagtid.

o Ökat underlag för lunchrestauranger.
Stadshuset är den största arbetsplatsen i centrum.
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Arkitektur/stadens karaktär
Vetlanda har gamla anor som vägknut, kyrkoplats, 
marknadsplats och tingsplats. Med näringsfrihetens 
införande runt mitten av 1800-talet kom fl era han-
delsmän att etablera sig i bysamhället och omvand-
ling till tätort tog sin början.

Vetlandas grundstruktur med kvartersutsträckning 
och gatunät fastlades 1888. Det är i stora drag en 
rutnätsplan inpassad i förhållande till järnvägen, 
Vetlandabäcken och befi ntligt vägnät, de gator som 
vi idag känner till som Storgatan, Vitalagatan och 
Lasarettsgatan.
Staden har en relativt lågt hållen byggnadshöjd. Även 
om vissa bostadshus är fyra-fem våningar höga är 
det fortfarande märkesbyggnaderna stadshuset och 
kyrkan som är de högsta i stadens siluett. Gaturum-
met håller en överskådlig mänsklig skala och stadens 
grönska och lummighet skapar trivsel och en mjuk-
het i stadsrummet.

Inom centrumområdet fi nns ett fl ertal kvarvarande 
äldre byggnader, fl era av dessa är relativt kraftigt 
förändrade men bebyggelsen har ändå ett värde i sin 
skala, höjd och volym.

Planeringsstrategier – arkitektur/stadens 
karaktär

o Stadens övergripande karaktär och skala ska res-
pekteras vid framtida exploatering i centrumområdet. 

Stadens märkesbyggnader ska även fortsättningsvis 
vara dominerande i stadens siluett. Mer djupgående 
analyser och rekommendationer för olika explaote-
ringsytor fi nns i bilaga.

o Vid komplettering och förändring av befi ntlig 
bebyggelse ska den kulturhistoriska utredningen för 
Vetlanda centrum vara vägledande.

Förväntad effekt

o Intressant arkitektur och tillgängliga miljöer. En del 
”sår” i staden byggs igen, stadens gestaltning förbätt-
ras.

Konstnärlig gestaltning
Konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel 
och stärker platsers identitet. Vetlanda har en stark 
profi l som konststad och en tradition att utveckla 
offentliga miljöer med konst. Genom konstnärlig 
gestaltning med platsspecifi ka verk kan konsten 
fördjupa förståelsen för en plats historia och särart, 
belysa nya aspekter av staden och samtidigt bidra till 
att stärka vår identitet.

Vid upprättande av program för offentliga byggnader 
och infrastrukturprojekt skall konstnärlig gestalt-
ning av den offentliga miljön ingå som en egen del 
i programmet. Vetlanda kommun tillämpar idag vid 
byggnationer ett ej exakt fastställt %-anslag till konst 
i offentlig miljö, som vid varje enskilt byggnations-

Stadens karaktär och konstnärliga 
gestaltning i centrum

Stadens märkesbyggnader ska även fortsättningsvis 
vara dominerande i stadens siluett. Mer djupgående 
analyser och rekommendationer för olika explaote-
ringsytor fi nns i bilaga.

o Vid komplettering och förändring av befi ntlig 
bebyggelse ska den kulturhistoriska utredningen för 
Vetlanda centrum vara vägledande.

Välbevarat funkishus på Samuelsgatan.

Vackert kakelklätt hus på Vitalagatan.
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projekt bedöms till sin storlek av berörd nämnd eller 
styrelse.

Planeringsstrategier – konstnärlig gestaltning

o Ett program för konstnärlig utsmyckning i offent-
lig miljö ska tas fram.

Förväntad effekt

o Centrum upplevs intressant och vackert vilket gör 
den attraktivt att vistas i.

Skulpturen ”Kudden” på Bibliotekstorget.

Ett Stadsmiljöprogram har tagits fram, med bl.a. 
centrumområdets möblering.
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Trafi k 
Gatusträckningar och kvartersbildningen inom cen-
trum fastlades redan i 1888 års karta över bysamhäl-
let Hwetlanda. Gatusträckningarna i centrum är med 
några undantag de samma som en gång fastlades 
redan då  och har på så sätt ett kulturhistoriskt beva-
randevärde. Huvudgatorna, det vill säga Storgatan, 
Vitalagatan och Lasarettsgatan möts vid Stortorget i 
stadens mitt.

En trafi kutredning genomfördes 2011 av Vectura. 
Denna visar på höga trafi kfl öden genom centrum där 
knappt hälften av trafi ken är genomgående.Trafi k-
mängden medför att området känns mindre attraktivt 
att vistas i. Det beror på brister när det gäller buller, 
barriäreffekter och trafi ksäkerheten för oskyddade 
trafi kanter. Beräknade bullernivåer (år 2007) för de 
centrala delarna visar över 65 dba Laeq för Storgatan 
och Vitalagatan samt mellan 60-65 dba Laeq för La-
sarettsgatan. Rekommenderade bullernivåer är under 
55 dba.

Storgatans bredd gör att det är svårt att skapa en 
”intim shoppinggata” – kontakten mellan butikerna 
på gatans båda sidor är dålig och gatan kan upplevas 
som en barriär för gående att passera över. Förhål-
landet mellan Storgatan, Stortorget och de etable-
rade gågatorna Biblioteksgatan och Delfi ngatan kan 
förbättras. Detta kan också skapa tydligare samband 
mellan stadens centrum och den centralt lokaliserade 
Gladan-parkeringen.

Målet är nu att minska genomfartstrafi ken på Stor-
gatan-Vitalagatan-Lasarettsgatan och göra de olika 

trafi kslagen mer jämställda i förhållande till varandra. 
De överväganden som gjorts för det mest centrala 
gatusystemet i centrum är mellan gågata, sharedspace 
yta och gångfartsgata. Gångfartsgata föreslås genom 
de mest centrala delarna. Genom att behålla tillgäng-
ligheten till centrum men minska framkomligheten 
för motorfordon skapas förutsättningar att öka cen-
trums attraktionskraft – att få ett levande centrum, 
en säkrare trafi kmiljö, lägre bullernivåer och goda 
förutsättningar för handeln.

Gångfartsområdets utbredning har sedan samråds-
skedet utökats längs del av Lasarettsgatan. Här fi nns 
en informell torgbildning som kan förstärkas genom 
planerade åtgärder. Detta tillsammans att det i kvarte-
ret fi nns lokaler som kan lämpa sig för en etablering 
av restaurang eller liknande gör att en förlängning 
förbi denna del är angeläget att genomföra.

Kommunen kommer att noggrant studera vilka ef-
fekter genomförandet av gångfartsområdet får för 
ett mer levande centrum. I förlängningen kan det bli 
aktuellt att ytterligare utöka områdets utbredning.

Åtgärderna längs Storgatan, Vitalagatan och Lasa-
rettsgatan  kan medföra  att trafi ken kommer att 
fl ytta till parallellgator. Hur spridningen på omkring-
liggande gator kommer att se ut är svår att bedöma. 
Det kan antas att trafi ken fördelar sig på Nygatan, 
Kyrkogatan, Bangårdsgatan och Järnvägsgatan som 
i sin tur ger en ökning på mellan ca 10 och 25 pro-
cent på respektive gata. Det är att föredra att trafi ken 
väljer Nygatan framför Kyrkogatan, Bangårdsgatan 
och Järnvägsgatan. För att uppnå detta kan det krävas 

Trafi k och kommunikationer

Crusingdag på Storgatan utefter Stortorget.

Vy från Stortorget mot Lasarettsgatan.



cykelparkeringar kan utökas.

o På Lasarettsgatan är cykeltrafi ken dubbelriktad på 
separat cykelbana.

o Cykelvägnätet utvecklas genom åtgärder längs 
Kanalgatan.

Förväntad effekt

o Minskad biltrafi k till förmån för gående och cyk-
lande.

o Minskat buller.

o Mindre utsläpp från trafi ken av stoft och kemiska 
ämnen.

o Stärkt handel, lättare att röra sig mellan gatans båda 
sidor.

o Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade.
o Möjlighet att utnyttja gaturummet till annat, exv 
servering, grönska, sittplatser.

o Trafi kökning på omkringliggande parallellgator.

o Busslinjen som idag går på Lasarettsgatan får fl yt-
tas till Missionsgatan, detta medför också behov av 
nya hållplatser utefter Missionsgatan.

Parkering
Lättillgänglig parkering är betydelsefull för handelns 
utveckling. Ytterligare en aspekt är att ungefär hälften 
av kommunens invånare bor utanför centralorten. 
Det fi nns också en målsättning att folk från andra 

Planeringsstrategier för trafi k och kommuni-
kationer

o Ändrad fysisk utformning av de centrala delarna av 
Storgatan, Vitalagatan och Lasarettsgatan genom att 
de delar som är närmast torget utformas som gång-
fartsgator delvis med parkeringsmöjligheter.

o Lasarettsgatan och Stortorgets västra gata enkel-
riktas och ger då plats för snedparkering. Stortorgets 
östra gata omvandlas till torgyta, men med möjlighet 
till varutransporter.

o Utforma gatusektioner så att antalet anordnade 

De på senare tid utförda cirkulationsplatserna vid Vi-
talagatan (ovan), Lasarettsgatan och Storgatan bidrar 
till ett jämnare trafi kfl öde och säkrare trafi ksituation.
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åtgärder på de tre sistnämnda gatorna. Nygatans ut-
formning och karaktär har bättre förutsättningar än 
de övriga tre att hantera stora trafi kmängder.

Stationsgatans sträckning norr om Storgatan föreslås 
få ändrad utformning och funktion än idag. Detta 
kan innefatta dubbelriktad trafi k. En sådan åtgärd 
innebär att antalet parkeringsplatser minskas. Kom-
munen kommer innan genomförandet att utreda 
vidare hur en sådan utformning kan se ut och i vilken 
omfattning den kan påverka trafi kfl ödena genom 
centrum.

Cykeln är ett värdefullt och miljövänligt transportme-
del i staden. Redan idag fi nns separata cykelbanor i 
centrum. Genom att utveckla bäckstråket (se rubrik 
Mötesplatser) fi nns förutsättingar att utveckla cykel-
stråken genonm centrum. För att förbättra möjlighe-
terna att använda cykeln som transportmedel är det 
också viktigt att det fi nns cykelparkering nära butiker 
och andra målpunkter.
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Befi ntliga parkeringsplatser

1

3

5

6

4

2

7

8

1. kv. Vesslan
2. Järnvägsparkeringen
3. kv. Boken
4. kv. Norra Delfi n
5. Stortorget
6. Kanalgatan
7. P-Gladan
8. kv. Södra Delfi n
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kommuner kommer till Vetlanda för att handla. Det 
är viktigt att hitta rätt balans i parkeringsutbudet för 
att underlätta för centrumhandeln gentemot den ex-
ternhandel som fi nns i Vetlanda. Detta till trots är det 
inget självändamål att ha ett överskott på parkering i 
centrum eftersom det råder konkurrens om mark för 
olika ändamål. Den parkeringsutredning som är gjord 
2011 av NIRAS visar att det idag fi nns ett överskott 
på centrumnära parkering. Om alla de möjligheter 
till bebyggelse som redovisas i planen genomförs 
så uppstår ett underskott i centrumnära parkering. 
Denna kan i huvudsak kompenseras på den ej cen-
trumnära parkeringen, i första hand Gladan. Detta 
förutsätter dock att alla nyexploateringar i centrum 
löser sina egna parkeringsbehov inom tomten. 

För att göra torget mer attraktivt föreslås att par-
kering på torget tas bort, likaså tas överdäckningen 
(p-platser) på Kanalgatan bort till förmån för Vet-
landabäckens vatten. Dessa p-platser kompenseras 
i stort genom att det på Lasarettsgatan och västra 
gatan av Stortorget anordnas snedparkering. Gladan-
parkeringen används till stor del av dem som arbetar 
i centrum. För att på sikt avlasta denna bör det vara 
möjligt att anlägga p-platser för arbetande i centrum, 
inom kommunens mark vid Stickanområdet.

Den parkering som fi nns i kvarteret Boken är värde-
full utifrån läget i centrum, exploatering i kvarteret 
bör med tanke på höjdförhållandena kunna göras så 
att den till stor del är kvar också efter exploateringen. 
Ianspråktagande av parkeringen söder om gallerian, 
som i parkeringsutredningen var utpekad som möjlig 
att bebygga, slopas med tanke på parkeringsutred-
ningens slutsatser. Ur parkeringsutredningen går 
att utläsa: ”Mest attraktiva under handelns maxtid 

brukar vara de bilplatser som ligger inom ett område 
med ett maxavstånd på 150-200 meter mätt från 
handelns tyngdpunkt. Mest värdefull för handeln är 
sådan parkering som ligger inom ca 75 meter.”. Detta 
föranleder att ha kvar gatuparkering i centrum.

I Tillväxt Vetlandas centrumgrupp har representanter 
för handeln uttryckt det viktiga i att kunna korttids-
parkera ganska nära butik för att underlätta vid köp 
av lite tyngre och skrymmande varor.

P-avgifter i centrum är en fråga som inte behandlas i 
planen. Centrumplanen ger de fysiska förutsättning-
arna för parkering.

Laddstolpar för elbilar kommer att behövas i framti-
den. Lämpligt är att anordna detta inom centrumom-
rådets parkeringsytor.

Planeringsstrategier parkering

o Ta bort parkeringsplatser på Stortorget och Ka-
nalgatan och kompenserar med snedparkering på 
Lasarettsgatan och Stortorgets västra gata som då 
enkelriktas.

o Exploatering av byggnader på parkeringsytorna 
i kvarteret Vesslan, Norra Delfi n, och till viss del i 
kvarteret Boken.

o Parkeringsplatser frigörs på Centrumparkeringen 
Gladan genom att det vid förnyelsearbete på ”Stic-
kanområdet” i kv Stocken skapas möjligheter till 
parkering för arbetande i staden.

o Gatuparkeringar förblir i stort sett orörda.

Visulalisering som visar hur det skulle kunna se ut 
om man låter bäcken komma upp till ytan vid Kanal-
gatan, mellan Kyrkogatan och Vitalagatan. Huset till 
vänster i bildens mitt är också ett visualiserat tillägg.

På skissen av Pål Dunér syns den frilagda ån mellan 
Kyrkogatan och Vitalagatan. För att skapa en små-
skalig känsla är husen låga och fasaden bryts av med 
små indrag/platser för vårdträd.



Befi ntlig gågata

Offentlig byggnad

Gångfartsgata

Snedparkering

Enkelriktat körfält

Föreslagna trafi klösningar
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1. Apoteksparken
2. Resecentrum
3. Stortorget
4. Parkering Gladan

1

2

3

4

Dubbelriktat körfält



32   Centrumplan för Vetlanda tätort 2013

T
ra

fi 
k 

oc
h 

ko
m

m
un

ik
at

io
ne

r

Förväntad effekt

o Utrymme för bebyggelse i staden skapas.

o Effektivare utnyttjande av Gladanparkeringen.

o Miljön på torget blir lugnare.

o Vetlandabäcken blir synlig utefter Kanalgatan.

o Under vissa tider svårare att hitta parkering i cen-
trum.

o Centrala parkeringar är positivt för handeln, lät-
tillgängliga gatuparkeringar till förmån för stadens 
handel.

o Anordna plats för laddstolpar till elbilar på lämp-
liga parkeringsytor inom centrumområdet.
o Anordna plats för laddstolpar till elbilar på lämp-
liga parkeringsytor inom centrumområdet.
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ringen, som är viktigt då rening av förorenat vatten 
är kostsamt.
Dagens miljöhot
Det största miljöhotet idag är klimatförändringarna. 
Detta leder till extremt väder som värmeböljor och 
intensiva regnväder. Att skydda oss från solens strål-
ning och värme och ha en god hantering av vårt 
dagvatten är viktigt för att möta förändringarna i 
klimatet.
Dagvatten i staden och hårdgjorda ytor
I ett centrum fi nns många hårdgjorda ytor, så som 
tak, gator, torgytor och parkeringsplatser. Dagvatten, 
det vill säga regn eller snö som smälter, kan inte 
tränga ner i dessa ytor. I stället samlas de i ledningar 
i marken och leds vidare ut i våra vattendrag. Med 
dagvattnet följer partiklar och ämnen som är skadliga 
på olika vis.
Speciellt nedsmutsat är dagvatten från vägar, då det 
innehåller tungmetaller från bilarnas bromsar, cancer-
framkallande PAHer från bildäck och asfalt och oljor 
från bilarnas motorsystem. Dagvattnet kan också 
föra med sig närsalter, näringsämnen som kan leda 
till övergödning i våra vattendrag, och bakterier från 
exempelvis hundbajs. Hårdgjorda ytor och rörsys-
tem gör att dagvattnet tar sig fram till vattendragen 
snabbt och kan orsaka översvämningar. Problemet 
med översvämningar har ökat de senaste åren. Det är 
därför viktigt att fördröja och rena dagvattnet innan 
det kommer ut i våra vattendrag.
Skelettjordar
Ett sätt att fördröja och rena dagvatten är att skapa 
magasin under jorden, så kallade skelettjordar. 
Skelettjorden får sitt namn av att man bygger upp 
ett skelett av stora stenar under jorden och sedan 

I Vetlanda centrum fi nns ur hälsoaspekter för män-
niskor risker med trafi kbuller luftföroreningar. Bul-
lerproblem handlar främst om trafi kbuller i boende-
miljöer.

För luftkvalitet fi nns miljökvalitetsnormer.  För att 
kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luft inte 
överskrids, genomför kommunen luftmätningar och 
beräkningar. Enligt mätningarna överskrids inte mil-
jökvalitetsnormerna. De föroreningar som uppmätts 
i högst halter i förhållande till miljökvalitetsnormer 
i kommunen är partiklar (PM10) och kvävedioxid. 
Dessa luftföroreningar kommer framför allt från väg-
trafi k (dubbdäck som rör upp partiklar från gatube-
läggningen) och småskalig förbränning.

Ekosystemtjänster
Vad är ekosystemtjänster?
Ekosystemtjänster är de funktioner i ett ekosystem 
som vi får av naturen och som upprätthåller eller 
förbättrar människans välmående. Det handlar till 
exempel om ren luft att andas, rent vatten att dricka 
eller mat att äta. I en stad bidrar växtligheten med 
många ekosystemtjänster. Stadsträd, planteringar 
och parker är därför mycket viktiga för att möta de 
klimatförändringar som kommer. Växtligheten hjäl-
per till att reglera klimatet i närmiljön, renar luften, 
dämpar buller, skyddar mot skadligt UV-ljus, reglerar 
dagvatten och stödjer den biologiska mångfalden 
bland annat. Detta för med sig samhällsekonomiska 
fördelar. Ökad hälsa minskar arbetsfrånvaron och be-
lastningen på vården. Ekosystemtjänsterna har också 
positiva effekter på energibehovet för uppvärmning 
och nedkylning av byggnader och dricksvattenhante-

Miljö, hälsa och natur

Blommor och andra växter bidrar till att göra våra 
miljöer vackrare och höjer dess utom syrehalten i 
luften..

Den fi na allén på Stationsgatans östra del upp mot 
Withalaskolan är planterad 1995.



Planeringsstrategier miljö, hälsa och natur

o Minska bullerproblemen och luftföroreningarna 
genom åtgärder föreslagna under rubriken Trafi k.

o Ta bort Kanalgatans parkeringsdäck över Vetlanda-
bäcken för att frigöra bäcken och utveckla bäckstrå-
ket.

o Värna om träd i gatumiljöer och utveckla gatuträ-
dens utbredning.

o Eftersträva användande av skelettjordar vid föryng-
ring eller utveckling av gatuträden.

o Eftersträva fördröjning och rening av dagvatten i 
samband med exploatering.

o Värna om och utveckla stadens parker Apotekspar-
ken och Järnvägsparken, samt Bäckstråket.

Förväntad effekt

o Minskat buller.

o Mindre utsläpp från trafi ken som stoft och kemiska 
ämnen.

o Ökad tillgång till skugga.

fyller hålrummen mellan stenarna med jord. I jorden 
fi nns det porer, små luftfi ckor, som kan fyllas med 
vatten. Skelettjorden fyller ytterligare en funktion 
då man kan plantera träd och buskar i den. Träden 
och buskarna tar sedan upp vatten och närsalter och 
binder på så sätt de farliga ämnena i jorden. Man 
kan anlägga torgytor, gång- och cykelvägar ovanpå 
stenskelettet vid sidan av de planterade träden och 

buskarna.

Folkhälsa
Det fi nns stora hälsoaspekter i upplevelsen av att 
röra sig i park och natur. Studier visar på att barns 
utveckling och hälsa främjas av kontakter med natur. 
Man har även genom forskning (se vidare under re-
ferensmaterial) kunnat visa på att det fi nns samband 
mellan god hälsa hos familjer som bor nära grönom-
råden, oberoende av ekonomi och socialstatus. Det 
fi nns starka kopplingar mellan natur, hälsa och mo-
tion också hos vuxna. Forskning visar att när vi vistas 
i grönområden återhämtar vi oss från stress, speciellt 
avstressande är lövskogsmiljöer (se vidare under 
referensmaterial). Vi bör därför värna om det gröna 
som fi nns i staden och skapa gröna förbindelselän-
kar – stråk -  till de större naturområden som fi nns 
utanför stadskärnan. Vetlandabäcken är ett sådant 
stråk, Norra och Södra Esplanaden samt Bangårds-
parken är ytterligare gröna stråk som leder vidare 
till större naturområden. Att arbeta ned gröna stråk 
som leder till de större naturområdena är ett sätt att 
tillgängliggöra naturområdet även för dem som inte 
bor i stadens utkant. Att ha nära till naturen trots att 
man bor i stadskärnan är en del av den Vetlandas  
attraktionskraft.
Vetlanda är en stad med många alléer och gatuträd 
dessa är mycket viktiga för staden genom att de gör 

Tanken är att låta GC-vägen följa hela Bäckstråket.
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Cykelfrämjandet samlas på Stortorget för att göra en 
av sina regelbundet återkommande utfl ykter.

staden behaglig att bo och vistas i. De gör staden 
lummig, grön och har en historisk koppling, några av 
trädallérna är mer än 100 år gamla. Att arbeta med 
trädrader, alléer och stadsträd anknyter till Vetlandas 
historia och skapar en mer hållbar stad.
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o Det dagvatten som går till Vetlandabäcken är re-
nare och blir fördelat över en längre tid.

o Tillgången till kvalitativ grönska i centrum ökar.



Buller 
De trafi kmiljöåtgärder som föreslås förväntas ge en 
förbättrad bullersituation i centrum. Trafi kmängden 
som genereras av att ytterligare bebyggelse i centrum 
underlättas är försumbar i förhållande till befi ntlig 
trafi kmängd. 

En nackdel förväntas för omgivande parallellgator, 
Nygatan, Kyrkogatan, Bangårdsgatan och Järnvägs-
gatan som beräknas få ökning av trafi kmängden på 
mellan 10 och 25 procent på respektive gata.

Miljökvalitetsnormer för luft 
Idag överskrids inte miljökvalitetsnormerna för luft. 
Den förväntade trafi kminskningen kommer att inne-
bära att risken för att överskrida miljökvalitetsnor-
merna för luft minskar.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Vetlandabäcken har idag måttlig ekologisk status. 
Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 2021. 
De målsättningar som fi nns med att använda ske-
lettjordar och eftersträva fördröjning och rening 
av dagvatten räcker troligen inte för att uppnå god 
ekologisk status till 2021, men åtgärderna går i rätt 
riktning.

Ytvattnet håller god kemisk ytvattenstatus (exklusive 
kvicksilver) som också är lika med miljökvalitetsnor-
men. Centrumplanens förslag till åtgärder bedöms 
inte påverka denna miljökvalitetsnorm.

Miljökvalitetsnorm för grundvatten 

Inom centrumplanen berörs Nydala-Byestad (namn 
enligt vatteninformatiossystemet VISS). Normen är 
god 2015 för kemisk- och kvantitativ grundvatten-
status. För den kemiska statusen fi nns risk att mil-
jökvaliteten 2015 försämras. Den potentiella föro-
reningsbelastningen har beräknats genom att väga 
in belastning från olika typer av markanvändning, 
förekomst av vägar, järnvägar, miljöfarlig verksamhet, 
förorenade områden med mera. Centrumplanens 
förslag till åtgärder bedöms inte påverka denna miljö-
kvalitet.

Övrigt
Genom att göra Vetlanda centrum attraktivare samt 
skapa möjligheter för fl er boende bedöms handeln 
i staden kunna öka. Samspelet med externhandeln 
är också viktig. Målsättningen är att öka både dag-
ligvaruhandel och sällanköpshandel i kommunen, 
alltså både i centrum och i externhandelslägen. Detta 
medför både att resande från kommunen till andra 
kommuners köpcentra minskar samtidigt som ett 
ökande inresande från angränsande kommuner är att 
förväntas.

Ett stärkt centrum förväntas öka attraktiviteten för 
hela kommunen. 

Miljökonsekvenser
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Vetlandabäcken får idag ta emot det mesta av dag-
vattnet från de hårdgjorda ytorna i Vetlanda centrum.
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Centrumplanens påverkan på miljökvali-
tetsmålen

Av de 16  mål som riksdagen har satt upp är 
det dessa 5 som påverkas

Frisk luft

o Begränsad positiv påverkan genom att koncentra-
tionen av föroreningar från trafi k i centrum minskar.

Säker strålmiljö

o Begränsad positiv påverkan genom målsättning 
med skuggor från gatuträd.

Levande sjöar och vattendrag

o Begränsad positiv påverkan genom målsättningen 
med dagvattenhanteringen.

Grundvatten av god kvalitet

o Begränsad positiv påverkan genom målsättningen 
med dagvattenhanteringen

God bebyggd miljö

o Positiv påverkan genom minskning av trafi kbuller, 
förtätad stad samtidigt som grönstruktur och Vet-
landabäcken utvecklas samt att den kulturhistoriska 
utredningen är vägledande vid förändringar

Alléträden ger skugga och minskar på så sätt strål-
ningsrisken, samt fångar upp dammpartiklar och 
bidrar på så sätt även till friskare luft.

”Svedbomshuset” i kv. Banken är ett exempel på 
God bebyggd miljö när det gäller kulturvärden.
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Arbetet med förankring och inhämtande av material 
har dels skett genom möten med allmänhet, intres-
segrupper samt konsultutredningar med olika te-
man. En annan viktig arena i förankringsprocessen 
har varit den Centrumplanegrupp som fi nns inom 
projektet Tillväxt Vetlanda. Inom Tillväxt Vetlanda 
fi nns också etableringsgrupp, evanemangsgrupp, 
marknadsföringsgrupp samt miljö- och säkerhets-
grupp som också bidragit med synpunkter. Arbetet 
med förankring och inhämtande av idéer påbörjades 
våren 2010.

Genomförda aktiviteter

o Trygghetsvandringar.

o Cykelsäkerhetsdag.

o Träffar med skolelever inom högstadium och gym-
nasium.

o Träff  med kommunala rådet för funktionshin-
drade.

o Interna kontakter inom kommunal förvaltning, 
exempelvis Socialförvaltningens fältare.

o Synpunktsinhämtning på torget inom projektet 
Tillväxt Vetlanda.

o Allmänt möte tillsammans med kommundelsrådet 
för Vetlanda- Bäckseda.

o Träffar med ett fl ertal av kommunens politiska 

partier.
o Diverse enskilda samtal samt inspel från kommu-
nens synpunktshantering.

Genomförda utredningar och analysstöd

o Framtidens boende i Vetlanda kommun Skill 2012. 
(Bostäder).

o Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda 
kommun, SKOP 2011. (Bostäder).

o Kulturhistorisk utredning Vetlanda centrum, JÖN-
KÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrap-
port 2012:5. (Arkitektur/stadens karaktär, Trafi k och 
kommunikationer).

o Trafi kutredning Vetlanda centrum 2011 Vectura 
(Trafi k och kommunikationer).

o Parkeringsutredning centrala Vetlanda 2011-03-21, 
NIRAS (Parkering).

o GIS-bullerberäkning från 2007 gjord av Miljö- och 
byggkontoret, (redovisas tematiskt på karta).

o Handelsutredning Vetlanda 2011-04-14, NIRAS 
(handel restauranger och nöjen). Utredningen är 
beställd- och innehas av Nuvab.

o Effekter på centrum av lokalisering av nytt kultur-
hus, NIRAS (Kultur o fritid, Centrumområdets liv 
och innehåll).

Arbetsmetod och beslutsunderlag

Dialog med medborgarna utanför Stadshuset.

Trygghetsvandringar i centrum med efterföljanse 
diskussion och utvärdering.
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o Arkitektonisk ortsanalys av konsulterande arkitekt 
Pål Dunér (Arkitektur/stadens karaktär). Analysen 
har redovisats i muntlig dialog med planavdelningen

o Volymstudie för möjliga exploateringar, Vetlanda 
kommun 2012. (Bostäder och Arkitektur/stadens 
karaktär).

o Analys av befolkningsutveckling i Vetlanda cen-
trum, Vetlanda kommun 2012. (Bostäder).

o Grönstrukturplan för Vetlanda och Bäckseda, Pro-
jektledare Sara Andersson (Lööf), antagen av Vetlan-
das kommunstyrelse 2006-09-13.

o Vetlanda i nytt ljus-Förslag till förändring av torg 
och stadskärna. Examensarbete, Landskapsplanering, 
30 hp, Üve Hillep 2009.
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Centrumplanen ska antas av kommunfullmäktige. 
Under arbetets gång fi nns en politisk styrgrupp som 
består av representanter från kommunstyrelsen, 
miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämn-
den. Beslut om samråd och utställning tas av kom-
munstyrelsens arbetsutskott.

Uppdraget
Uppdraget att upprätta fördjupad översiktsplan gavs 
av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 februari 
2010.

Avgränsning
Vid uppdraget avgränsades planområdet till området 
mellan Missionsgatan - Kyrkogatan - Kullgatan – 
Järnvägsgatan.

Ett påverkansområde som ligger i direkt anslutning 
till själva planområdet redovisas också. Detta påver-
kansområde har identifi erats då det berör och berörs 
av planen. Delar av detta område innehåller också 
sådana funktioner som förknippas med centrummil-
jöer. Däremot anses det inte utgöra en del av Vet-
landa centrumkärna.

Centrumplanen kommer att, vid antagande, ersätta 
de delar av den fördjupade översiktsplanen från 1993 
som behandlar centrumområdet.

Övergripande frågor

o Åtgärdsförslag i den fysiska miljön med inriktning 
på trygghet och attraktivitet.

o Riktlinjer och rekommendationer för gestaltnings-
åtgärder.

o Utvecklingsmöjligheter för bebyggelsen i centrum
Den politiska styrgruppen formulerade i februari 
2011 målet med centrumplaneringen: ”ett attraktivt 
centrum att bo, vistas, arbeta, handla och roas i”

Politisk behandling

Centrumplanen ska antas av kommunfullmäktige.. 
Ovan kommunfullmäktigesalen i Vetlanda Stadshus.



Vård och omsorg

Översiktsplanens mål
Boenden anpassade efter individens behov ska fi nnas 
i kommunen.

o Antalet hus med hissar ska öka för att möjliggöra 
kvarboende för äldre och funktionshindrade.

Koppling till centrumplanens rubrik Bostäder

Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för männis-
kor med olika funktionshinder.

o Trafi kmiljön i anslutning till äldre människors och 
funktionshindrades boendemiljöer ska vara säkra.

Koppling till centrumplanens rubrik Trafi k

Rekreation, kultur och fritid

Översiktsplanens mål
Värna om Vetlanda kommuns värdefulla parker och 
friluftsområden.

Koppling till centrumplanens rubrik Miljö, hälsa och natur

Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i kom-
munen.

o Förslag på åtgärder för att förnya och förbättra 
Vetlanda centrum som mötesplats ska tas fram i en 
centrumplan. Denna ska även ge förslag på lämpliga 

Översiktsplanen 2010 innehåller ett antal styrande 
mål för centrumplanen. Den är indelad utifrån den 
måltavla som kommunstyrelse och kommunfullmäk-
tige antog 2009. Centrumplanen är i förhållande till 
ÖP 2010 något annorlunda indelad utifrån sekto-
rerna i nu gällande mål.
Nedan följer de mål i översiktsplan 2010 som ankny-
ter till centrumplanen:

Boendemiljö

Översiktsplanens mål
Vetlanda kommun ska kunna möta den framtida 
efterfrågan på bostäder i centralorten.

o En fördjupning av ÖP för Vetlanda centralort ska 
arbetas fram där bland annat möjligheten att kom-
plettera befi ntliga bostadsområden ska undersökas.

o Vetlanda kommun ska arbeta för att få fl er hyres-
rätter i centralorten.

o En centrumplan ska tas fram under 2010-2011.

Koppling till centrumplanens rubrik Bostäder

Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyggelse med 
goda förutsättningar för att
cykla och gå till arbetsplats, skola m.m.

Koppling till centrumplanens rubriker Bostäder och Trafi k

Relation till Översiktsplan 2010
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Risken för och konsekvenserna av översvämningar 
ska minska.

Koppling till centrumplanens rubrik Miljö, hälsa och natur

Dricksvatten och avlopp

Översiktsplanens mål
Dagvattensystemen ska vara utformade så att tätor-
ternas byggnader och anläggningar inte skadas av 
dagvatten.

o Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tilläm-
pas där det är möjligt.

o Den naturliga vattenbalansen ska, så långt det är 
tekniskt möjligt, inte påverkas negativt av tätorternas 
utveckling.

o Tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet ska 
begränsas.

o Dagvattensystemen ska utformas så att så stor del 
av föroreningarna som möjligt kan avskiljas under 
vattnets väg till recipienten.

o Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i tätorternas 
utveckling.

o Dagvatten från nya områden, trafi kplatser, parke-
ringsytor, industritomter, bostadstomter m.m., ska 
renas genom minst sedimentering och oljeavskiljning.
 
Koppling till centrumplanens rubrik Miljö, hälsa och natur

o En geografi sk spridning av centrumbutikerna 
ska undvikas och extern handel ska koncentreras 
till Nydala handelsområde.

Koppling till centrumplanens rubrik Handel, restauranger 

och nöjen

Infrastruktur

Översiktsplanens mål
Ökad trafi ksäkerhet för oskyddade trafi kanter.

Koppling till centrumplanens rubrik Trafi k och kommuni-

kationer

Kulturmiljö

Översiktsplanens mål
Skydda och bevara kommunens värdefulla kultur-
miljöer för framtiden.

Utveckla och förstärka kommunens identitet och 
karaktär.

Koppling till centrumplanens rubrik Arkitektur/stadens 

karaktär

Yt- och grundvatten

Översiktsplanens mål

Kommunens vattenförekomster (yt- och grund-
vatten) ska uppnå eller behålla god
ekologisk och kemisk status enligt fastställda miljö-
kvalitetsnormer.

placeringar av ett framtida kulturhus.
Koppling till centrumplanens rubriker Kultur och fritid samt 

Mötesplatser

Hälsa

Översiktsplanens mål
Minska störande buller i samhället.

o Fördjupningen av översiktsplanen för Vetlanda 
centrum ska behandla bullerproblem.

Minska luftföroreningarna i kommunen.

o Planera för trafi kåtgärder såsom omfarter förbi 
samhällen och fortsatt satsning på kollektivtrafi k 
samt gång- och cykelbanor.

De nationella gränsvärdena för radon, UV-strålning 
ska uppfyllas.

o I offentliga miljöer och i skolmiljöer ska det fi nnas 
god tillgång till skugga.

Koppling till centrumplanens rubrik Trafi k och kommunika-

toiner samt Miljö, hälsa och natur

Näringsliv

Översiktsplanens mål
Utveckla centrummiljön i Vetlanda.

o Under 2010-2011 ska en centrumplan arbetas fram 
med syfte att förnya och förbättra stadskärnan.

Handeln ska fi nnas nära och vara tillgänglig.
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Den goda staden, Funktionsblandade stadskvarter, 
(samarbete Trafi kverket, SKL, Boverket, Jönkö-
pings-, Norrköpings- och Uppsala kommun), (handel 
restauranger och nöjen).

Gatutyper – en exempelsamling, fördjupningsprojekt 
inom TRAST, (samarbete Boverket SKL,Vägverket, 
Banverket 2006).

Attraktiva stadsrum för alla, shared space. (Trafi kver-
ket 2010).

Hållbar dag- och dränvattenhantering, svenskt Vatten 
Publikation P105. (Miljö, hälsa och natur).

Legitimerade läkaren Matilda Annerstedt vid område 
Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, 
försvarar sin avhandling med titeln ”Nature and Pu-
blic Health – aspects of  promotion, prevention, and 
intervention”. Disputationen avser fi losofi e doktors-
examen. (Miljö, hälsa och natur).

Internetreferenser

Statens folkhälsoinstitut: Natur - effekter på barns 
hälsa av kontakt med natur. http://www.fhi.se/
Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Natur---
effekter-pa-barns-halsa-av-kontakt-med-natur/

Referensmaterial
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Grönstråk
Grönstråk kan defi nieras som parker och naturom-
råden som är mer eller mindre sammankopplade och 
utgör sammanhängande stråk genom bebyggelsen. 
I de fl esta fall har de kontakt med naturområden ut-
anför staden och fungerar som spridningskorridorer 
för växter och djur. De gröna stråken är också viktiga 
rörelsestråk för gående och cyklister. Exempel är vat-
tendrag med tillhörande landområde, järnvägsbankar 
eller esplanader.

Gångfartsgata
Gata som är utformad som en lågfartsgata där for-
donen kör på fotgängarnas villkor. En gångfartsgata 
kan vara utan kantsten i en nivå från husfasad till 
husfasad, bilar färdas på de gåendes villkor. Gång-
fartsgata är i princip att likställa med gårdsgata som 
fi nns beskrivet i skriften -Gatutyper – en exempel-
samling, fördjupningsprojekt inom TRAST, (samar-
bete Boverket SKL,Vägverket, Banverket 2006).

Miljökvalitetsmålen
Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle 
fi nnas 15 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I 
november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål om 
biologisk mångfald. Arbetet med att nå miljökvali-
tetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpo-
litiken.

Miljökvalitetsnormer
Regeringen kan meddela miljökvalitetsnormer, det 
vill säga föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-

BGV
Berikande GatuplansVerksamheter  innebär att bo-
stadsbyggnadernas gatuplan utformas och nyttjas för 
annat än bostäder.Helst för besöksintensiva verk-
samheter som butiker och serveringar, i andra hand 
för publika eller halvpublika verksamheter som t ex 
friskvård eller öppet exponerade kontor. Se vildare i 
referensmaterialet ”Den goda staden, Funktionsblan-
dade stadskvarter”.

Dagvatten
Dagvatten är det regn- och smältvatten som hamnar 
på hårdgjorda ytor som till exempel gator, torg och 
takytor.

dba Laeq
Är den enhet som fi nns i Naturvårdsverkets riktlinjer 
för till exempel bostadsbebyggelse.
Ljudnivåmätningar görs ofta med standardiserade 
vägningsfi lter för att efterlikna människoörats käns-
lighet. Det mest använda fi ltret kallas A-fi lter, vilket 
ger en kraftig dämpning av lågfrekvent buller. Ljud 
uppmätt med detta vägningsfi lter ges enheten dBA.
En fysikalisk metod att kvantifi era ett ljud är att bilda 
logaritmiskt medelvärde av ljudnivån under en viss 
tid. Detta mått kallas ekvivalent ljudnivå och mäts i 
regel i enheten dBA under en viss mättid. Laeq avser 
mättiden över hela dygnet.

Exploateringsyta
Område för byggnation

Förtätning
Byggnation sker inne i staden på idag outnyttjade 

Begrepp och förklaringar
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att skapa ett ortofoto behöver man känna till terräng-
ens variation i höjdled, till exempel genom en höjd-
databas, så att man kan omprojicera centralprojektio-
nen till en ortogonalprojektion. Genom att föra ner 
alla höjder till ett nollplan tar man bort sidoförskjut-
ningar i bilden. En ortogonal projektion uppstår. 
Resultatet av denna process är ett ortofoto.

PAHer
o Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som är att 
betrakta som cancerogena.
o Generella riktvärden fi nns för tre grupper PAH där 
varje grupp består av summan av ingående fören-
ingar enligt följande:
o PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten med låg 
molekylvikt: naftalen, acenaften och acenaftylen 
o PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten med 
medelhög molekylvikt: fl uoren, fenantren, antracen, 
fl uoranten och pyren
o PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten med hög 
molekylvikt: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fl uo-
ranten, bens(k)fl uoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)
antracen, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren. 

PM10 resp PM2,5
Inandningsbara partiklar med storlek upp till 10 µm 
resp 2,5 µm.
Anger mått på miljökvalitetsnormer (MKN) för luft-
kvalitet enligt Luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Finns även MKN för kväveoxid/kväveoxider, svavel-
dioxid, kolmonoxid, ozon, bens(a)pyren och metall-
lerna arsenik, kadmium, nickel och bly.

Skelettjord
Skelettjorden består av mycket grov singel som pack-
as varvvis innan man spolar ner jord i hålrummen 

ten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att 
skydda människors hälsa eller miljön samt för att 
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors 
hälsa eller miljön.
Miljökvalitetsnormer kan gälla för vissa geografi ska 
områden eller hela landet och anger föroreningsnivå-
er eller störningsnivåer som inte får överskridas eller 
underskridas. En miljökvalitetsnorm anger de nivåer 
som människan och/eller naturen kan utsättas för 
utan fara för påtagliga olägenheter. Fastställandet av 
en miljökvalitetsnorm görs utifrån kunskap om vad 
människan och naturen tål, inte utifrån vad som är 
ekonomiskt eller tekniskt möjligt att uppfylla.
För närvarande fi nns miljökvalitetsnormer för luft-
kvalitet, vattenkvalitet och omgivningsbuller.

NIRAS
Konsulter inom fastigheter, lokaler, samhällsbyg-
gande, miljö och utvecklingssamarbete. Företaget har 
utfört ” Handelsutredning Vetlanda 2011-04-14”, ” 
Effekter på centrum av lokalisering av nytt kultur-
hus” och ”Parkeringsutredning centrala Vetlanda 
2011-03-21”.

NUVAB
NUVAB startade sin verksamhet 1988, då närings-
livet i Vetlanda tog initiativ till att bilda ett bolag för 
att i första hand samordna näringslivet i Vetlanda 
kommuns utbildningsbehov. F..o.m. år 2000 utvidga-
des verksamheten och målsättningen breddades till 
att stärka och utveckla näringslivet i Vetlanda kom-
mun och regionen.

Ortofoto
Ett ortofoto är en fl ygbild tagen rakt uppifrån. För 
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mellan stenarna. Stenskelettet gör sedan att jorden 
inte packas utan behåller sin porosititet. Det fi nns 
även varianter där man använder sig av pimpsten 
och pimpstensbaserad jord, denna typ av skelettjord 
behöver inte packas mellan varven. Skelettjorden kan 
anläggas under gång och cykelvägar och bör helst 
förbindas till långa stråk om man har trädrader, ju 
större jordmagasin ju bättre mår växtligheten. Ytan 
närmast trädet bör lämnas öppen och inte beläggas 
med hårdgjort material, där kan man istället plantera 
marktäck ande växter eller lägga grus om det fi nns 
ett behov av att man skall kunna vistas på ytan. Ske-
lettjordarna kan användas som dagvattenmagasin om 
man ansluter dem till dagvattennätet som en del av 
det lokala omhändertagandet av dagvatten

Stadsmiljöprogram
Stadsmiljöprogrammet är en vägledning för utform-
ning av stadsrummet. Det är inte juridiskt bindande 
utan en sammanfattning av det som utgör Vetlanda 
stadskärnas karaktär och ska fungera som ett stöd i
framtida plan- och byggprocesser.

Stadspaus
Ett spontant uppehåll i staden

Tillväxt Vetlanda
Tillväxt Vetlanda är ett projekt med mål att öka Vet-
landas attraktionskraft. Det är ett samarbete mellan 
Vetlanda Kommun, Nuvab, Svensk Handel Vetlanda 
och Fastighetsägarna.
Projektets övergripande mål är att Vetlanda kommun 
ska vara en attraktiv plats att bo och verka i samt 
besöka genom:

o Ett rikt kultur- och föreningsliv med nöjen och 

evenemang.

o Trygga och attraktiva mötesplatser för alla åldrar.

o Att generera ökad handel.

o Att utveckla och skapa nya investeringar i fastig-
hetsbeståndet.

Vectura
Vectura Consulting AB är ett teknikkonsultföretag 
med en verksamhet inriktad på transportinfrastruk-
tur. Företaget har utfört utredningen ”Trafi kutred-
ning Vetlanda centrum 2011”.

VISS
VattenInformationsSystem Sverige är en databas med 
alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och 
kustvatten.

Åtgärdslista
En åtgärdslista kommer att tas fram efter centrum-
planens samråd och fi nnas tillgänglig vid utställ-
ningen. Avsikten är att den ska utgöra en katalog på 
de åtgärder som kommunen behöver vidta för att 
centrumplanen ska bli genomförd vad gäller allmän 
platsmark som parker, gator och torg. Åtgärdslistan 
ska också utgöra underlag för kommunens budget i 
dessa frågor.
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