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LÄSANVISNING
Kapitel 1 – Inledning
I det inledande kapitlet redovisas planens 
bakgrund och syfte samt hur planförslaget har 
arbetats fram. Kapitlet innehåller även en nu-
lägesbeskrivning av Vetlanda i ett lokalt och 
regionalt perspektiv.

Kapitel 2 – Vetlanda idag
Vetlandas nuläge och mål presenteras. De förut-
sättningar som planförslaget förhåller sig till och 
som formar förslaget redovisas i detta kapitel. 
Utifrån trender och prognoser beskrivs över-
gripande samhällsutmaningar som kommunen 
behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 

Kapitel 3 – Vetlanda 2040 Planförslag 
Först hittar du visionen för Vetlanda tätort, 
därefter kommer planförslagets utvecklingsstrate-
gi som översiktligt beskriver hur tätorten långsik-
tigt bör utvecklas för att förverkliga visionen.
I avsnitten boende och arbete, infrastruktur och 
natur och fritid delas in i olika underrubriker och 
planförslagets utvecklingsområden presenteras 
efter respektive rubrik.

Kapitel 4 - Konsekvensbeskrivning 
I kapitlet beskrivs planens konsekvenser. Beskriv-
ningen innehåller avgränsning av konsekvensbe-
skrivningen samt planens nollalternativ. Därefter 
beskrivs planens konsekvenser uppdelat i miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Konsekvensbeskrivningen är utformad för att 
uppfylla de särskilda krav som ställs på miljöbe-
dömningar enligt 6 kap. miljöbalken.
 
Kartor
Samtliga kartor som redovisas i denna plan 
finns tillgängliga i en webbkarta på sidan kartan.
vetlanda.se/spatialmap?profile=fop_2040. I 
webbkartan finns möjligheter att zooma, vilket 
ger en tydligare redovisning av kartornas innehåll. 
I webbkartan finns även kartor med planeringsun-
derlag att tillgå.
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1. INLEDNING
 

BAKGRUND OCH SYFTE
PLANPROCESSEN OCH ARBETSMETOD
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BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunen ansvarar för planläggningen av 
mark- och vattenområden och är skyldig att ha 
en översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen kan ändras genom tillägg och 
fördjupningar. 

Uppdraget för en fördjupad översiktsplan gavs 
av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den fördju-
pade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en 
fördjupning av Vetlanda kommuns översiktsplan, 
antagen 2010. Översiktsplanen innehåller ett 
antal planeringsmål och planeringsstrategier som 
är styrande för denna fördjupade översiktsplan. 
Denna plan ändrar och beskriver mer i detalj det 
som finns beslutat för planområdet i den kom-
munomfattande översiktsplanen. Den fördjupade 
översiktsplanen anger inriktning för den långsikti-
ga mark- och vattenanvändningen i Vetlanda samt 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras under en tidshorisont fram till 2040. 
Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. 
Vid antagande kommer denna plan att ersätta 
FÖP för Vetlanda från 1993.

INLEDNING - BAKGRUND OCH SYFTE



8 INLEDNING - 

PLANPROCESSEN OCH ARBETSMETOD
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen 
och delas in i tre skeden: samråd, granskning och 
antagande. Planförslaget för Vetlanda tätort har 
varit på samråd under våren 2018. Resultatet av 
samrådet och kommunens ställningstagande till 
framförda synpunkter redovisas i en samrådsre-
dogörelse. Efter justeringar och kompletteringar 
från de synpunkter som inkom under samrådet 
hölls planen tillgänglig för granskning under höst/
vintern 2019, där det återigen fanns möjlighet att 
lämna synpunkter. Efter några sista revideringar 
av planen ska slutligen den fördjupade översikts-
planen antas av kommunfullmäktige.

Vetlanda kommun har antagit flera mål, planer 
samt strategi- och policydokument som berör 
planering och byggnation. Dessa har legat till 
grund för den fördjupade översiktsplanen. 
Kommunen har också genomfört och beställt en 
rad utredningar från externa konsulter till fram-
tagandet av planförslaget. En lista på de plane-
ringsunderlag som använts redovisas i slutet av 
dokumentet.

Arbetet med planen har letts av tekniska 
kontorets planavdelning som i arbetet haft stöd av 
kommunens förvaltningar och bolag. Kommunens 
styrgrupp för strategisk planering har varit politisk 
ledningsgrupp under arbetet. Styrgruppen består 
av politiker och tjänstepersoner från kommunens 
olika nämnder och avdelningar. 

Innan framtagandet av de formella planhandling-
arna påbörjades genomfördes ett tidigt samråd 
med allmänheten under 2016 genom bland annat 
synpunktsinhämtning på torget och Bomässan, 
en webbenkät i kartformat samt via kommunens 
synpunktshantering. De synpunkter som inkom 
har tagits med i tillämpliga delar i arbetet med 
planen.

För Vetlanda centrum finns en fördjupad över-
siktsplan antagen 2014, även benämnd Centrum-
planen. Centrumplanen redovisar exploaterings-
ytor för bostäder, kontor och handel i centrum 
samt åtgärdsförslag för att göra centrumområdet 
mer attraktivt. Centrumplanen bör läsas tillsam-
mans med denna planen.

INLEDNING - PLANPROCESSEN OCH ARBETSMETODPLANPROCESSEN OCH ARBETSMETOD
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Plangräns. Planområdet är Vetlanda tätort som finns innanför det blåa området som visas på kartan. Det blå området är den så kallade randzonen och den har ingen skarp gräns 
utan påverkan från detta planförslaget blir mindre och mindre längre bort från tätorten.
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2. VETLANDA IDAG
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INLEDNING
Vetlanda i regionen 
Vetlanda kommun ligger i den sydöstra delen 
av Jönköpings län. Centralorten Vetlanda ligger 
centralt i kommunen och utgör centrum för sitt 
omland. Tätorten ligger cirka 75 kilometer från de 
större regioncentra Jönköping och Växjö. Vetlanda 
kommun samverkar inom flera områden med de 
övriga höglandskommunerna Sävsjö, Eksjö, Nässjö 
och Aneby - vilka tillsammans bildar Höglandets 
kommunalförbund.

Vetlanda är en knutpunkt i det regionala och 
interregionala vägnätet med vägarna 31, 32, 47, 
125 och 127 som korsar varandra i anslutning 
till tätorten. Vetlanda har starka pendlingsstråk 
norrut mot Nässjö, Eksjö och Jönköping. Västerut 
finns ett starkt pendlingsstråk till och från Sävsjö 
och till arbetsorter inom kommunen. Arbetspend-
lingen ut från kommunen är idag något högre än 
pendlingen in i kommunen. 

Vetlanda tätort
Genom de centrala delarna av Vetlanda går flera 
trafikerade gator som Nygatan, Storgatan, Vitala-
gatan och Lasarettsgatan. En stor del av trafiken 
på dessa gator är genomfartstrafik. Väster och 
söder om stadskärnan går Västerleden som är 
avsedd för genomfartstrafik. Vetlanda Motorsta-
dion ligger förhållandesvis centralt i östra delen 
av tätorten. Motorstation utgör idag en barriär för 
utveckling av tätorten österut.  

Vetlanda rymmer mycket grönska i form av större 

grönområden, parker och trädalléer som tillsam-
mans bidrar till tätortens identitet samt främjar 
den biologiska mångfalden. Viktiga rekreations-
områden i tätortens utkanter är Östanå och Norr-
gårdsområdet. Vetlandabäcken slingrar sig genom 
tätorten omsluten av grönska och utgör ett 
uppskattat och välanvänt rekreationsstråk. Sydost 
om Vetlanda rinner Emån som är ett Natura 
2000-område. Söder om tätorten ligger Illharjens 
naturreservat på en plats där Emåns vatten delar 
upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar 
ett deltaliknande landskap. Inom tätorten och i 
dess omland finns ett stort antal fornlämningar 
som ligger utspridda såväl som koncentrerade i 
större områden.  

Vetlanda har ett starkt näringsliv, god kommunal 
service, väl utvecklad handel och ett rikt 
förenings-, idrotts- och kulturliv.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i de centrala delarna av Vetlanda 
kan härledas till den rutnätsplan som upprättades 
över bysamhället Hwetlanda år 1888. Bebyggel-
sestrukturen enligt rutnätsplanen befästes i den 
vid sekelskiftet upprättade stadskartan. År 1937 
upprättades stadsplan för Vetlanda som framfö-
rallt berörde delar utanför den gamla stadskär-
nan. Planen behandlade lösningar för trafikled-
ning och stadens utbredning. Stadens expansion 
skulle enligt planen främst ske väster- och österut. 
De centrala delarna av staden skulle bevara sin 
struktur avseende kvarterens utbredning men 

vad gäller bebyggelsen var det ett helt annat 
tänk i 1937 års plan. Planen redovisar bebyggelse 
i två respektive tre våningars höjd, villastaden 
skulle moderniseras. Det som utmärker planen 
är annars den tydligt inritade grönstrukturen 
med trädplanteringar längs flertalet av de större 
gatorna.

Efterhand som staden vidgades tillkom komplet-
terande stadsplaner för de nya delarna. Det var 
dock inte helt jungfrulig mark, utan i många fall 
fanns enstaka lägenheter som hade avstyckats 
från kringliggande gårdar utanför stadsplanelagt 
område, men i stadens absoluta närhet, och då 
ofta längs vägarna som ledde in till centrum.

Bostadsbebyggelsen består idag till övervägande 
del av småhusbebyggelse. Större bostadsområ-
den i flerbostadshus finns i tätortens utkanter. 
Bäckseda utgör en separat del av tätorten, både 
historiskt och fysiskt, och består i huvudsak 
av villabebyggelse från 1970- och 1980-talen.  
Under 2000-talet har nya områden tillkommit i 
Vetlandas norra del, vid Mellangårdsbacken och 
Himlabackarna, och i söder i Östanskog, Gilles-
gården och Storegården. Detta har tillsammans 
med en omvandling av fritidshusbebyggelsen vid 
sjön Grumlan i söder inneburit en utbredning av 
bostadsområden för permanentboende i tydlig 
nord-sydlig riktning. Under de senaste åren har 
ny bebyggelse också tillkommit genom förätning i 
den befintliga bebyggelsen. 

VETLANDA IDAG - INLEDNING
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© LMV

Teckenförklaring
Kommungränsen
Vetlanda

Vetlanda i regionen. Kommunen är markerad med svart linje och tätorten med den röda cirkeln.

VETLANDA IDAG - INLEDNING
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Vetlandas större industriområden är centralt 
lokaliserade med Brogårds industriområde strax 
sydväst om centrum och Brunnsgård/ Målare-
gården cirka en kilometer öster om Stortorget. 
Handelsområden finns i centrum och externt i 
Nydala i norr samt i mindre omfattning i Brogård 
söder om Västerleden. I den norra delen av 
centrala Vetlanda finns flera grundskolor och i den 
nordvästra delen av tätorten ligger kommunens 
gymnasium. I den norra utkanten finns Tjustkulle 
idrottsområde som rymmer bandy- och ishockey-
hallar, boulebana, skidbacke och fotbollsplaner.  

Landskapskaraktär
Vetlanda ligger inbäddat i det småländska skogs-
landskapet. Norr och öster om tätorten består 
landskapet till stor del av måttligt kuperad 
skogsbygd. Söderut är skogslandskapet mer 
kuperat. Det skogsdominerade landskapet runt 
Vetlanda bryts upp av vattenområden, öppen 
småskalig odlingsmark och halvöppna gräs- och 
hagmarker. Dessa ger tillsammans med växling-
arna mellan höjder och dalstråk landskapet en 
småbruten mosaikkaraktär. Granskog är den 
vanligaste skogstypen men det finns även större 
områden med blandskog och lövskog. Emådalens 
dalgång i öst utgör en egen landskapskaraktär 
som är känslig för större exploateringar utifrån ett 
landskapsperspektiv och naturvårdsaspekter.  

Den kringliggande skogen letar sig in i Vetlanda 
på många ställen och ger tätorten en grön och 
lummig prägel. Tätorten domineras av en gles 

bebyggelse med 50-80 % kvartersgrönska, vilket 
delvis förklaras av den stora andelen villabe-
byggelse. Områden med tät bebyggelse finns 
framförallt i centrum och i industriområdena där 
grönskan ofta inte är högre än 0-30%. 

Näringsliv
Vetlanda är en varuproducerande kommun med 
tyngdpunkt på metall- och trähusindustri. Den 
bransch som sysselsätter flest är tillverkning och 
utvinning. Vetlanda har en högre andel förvärvs-
arbetande jämfört med länet och riket i stort och 
arbetslösheten har under många år varit lägre 
än läns- och rikssnittet. Andelen av befolkningen 
med eftergymnasial utbildning är dock lägre i 
Vetlanda i jämförelse med länet och riket i stort. 

Vetlanda tätort är den största arbetsorten i 
kommunen. Andra större arbetsorter i kommunen 
är Ekenässjön, Landsbro, Holsbybrunn och 
Myresjö. Till dessa orter går också de starkaste 
pendlingsströmmarna inom kommunen till och 
från centralorten.

Vetlanda tätort har ett marknadsområde för 
detaljhandeln som sträcker sig utanför den egna 
kommungränsen. Vetlanda utgör således han-
delscentra för sitt omland.

Befolkning
I Vetlanda tätort bodde det i slutet av 2016 cirka 
13 700 personer. Detta motsvarar drygt hälften av 
kommunens totala befolkning. I tätortens omland, 

som innefattas i planområdet, bodde ytterligare 
cirka 400 personer år 2016. 

Befolkningsutveckling
Invånarantalet i Vetlanda kommun översteg i 
början på 1990-talet 28 000 personer. I och med 
lågkonjunkturen under tidigt 1990-tal började 
kommunens befolkning successivt att minska 
och fortsatte att göra så under första årtiondet 
på 2000-talet. Under samma period som 
kommunens befolkning minskade i stort såg dock 
utvecklingen annorlunda ut i centralorten, vars 
befolkning ökade stadigt med undantag för slutet 
på 1990-talet och första åren på 2000-talet. 

De senaste åren har befolkningsutvecklingen i 
kommunen varit positiv. År 2016 översteg antalet 
invånare i kommunen 27 000. En bidragande 
faktor till att kommunen ökar sin befolkning är 
inflyttning från utlandet. Födelseöverskottet har 
varit negativt under stora delar av den senaste 30 
åren, men även här indikerar de senaste siffrorna 
en vändande trend med positiva siffror. Flyttnings-
nettot mot övriga länet och riket är dock fortsatt 
negativt och kommunen fortsätter att tappa 
invånare i åldern 20-24.   
 
Befolkningsstruktur
Centralortens befolkning bestod år 2016 av drygt 
3000 barn och unga upp till 18 år och drygt 3000 
personer i åldern 65 år och äldre. Den procentu-
ella andelen äldre är högre i Vetlanda kommun, 
cirka 23 procent, jämfört med länet och riket i 

VETLANDA IDAG - INLEDNINGVETLANDA IDAG - INLEDNING
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stort. De senaste 30 åren har andelen personer 
i de högre åldersklasserna ökat i centralorten, i 
synnerhet i åldern 85 år och äldre. I åldern 25-44 
är andelen invånare lägre i Vetlanda jämfört med 
snittet i länet och riket i stort.
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regionala mål och strategier som anses särskilt 
relevanta för den fysiska planeringen och plan-
förslaget. I Konsekvensbeskrivningen redovisas 
hur planförslaget förhåller sig till dessa mål och 
strategier.    

NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

VETLANDA IDAG - NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA MÅL

Nationella och regionala mål Beskrivning och syfte
Agenda 2030 FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar utveckling hösten 2015. Den innebär att alla medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 
bland annat 17 globala mål som omfattar alla tre hållbarhetsperspektiven. Det mål som särskilt rör fysisk planering är mål 
11; Hållbara städer och samhällen. 
I Sverige har Agenda 2030-delegationen identifierat följande utmaningar inom mål 11: bostadssegregation, bostadsbrist 
och ökad skuldsättning, risk för kvalitetsbrister i planering och byggande vid en hög byggtakt, städers klimat- och miljöpå-
verkan samt städernas bristande motståndskraft.

Miljömål – God bebygggd miljö Miljömålen är beslutade av riksdagen och beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresur-
ser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Av de 16 miljömål som riksdagen har beslutat är God bebyggd miljö och dess 
tio preciseringar särskilt relevant för den fysiska planeringen.

Strategi för levande städer I regeringens strategi för levande städer anges att hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som 
erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram 
med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar 
bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Som indikatorer anges bland annat andel 
nybyggda bostäder inom 400 meter från hållplats för kollektivtrafik

Sveriges energi- och klimatmål Målen anger bland annat att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion år 2040 och att Sverige inte ska ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
2019-2035

Region Jönköpings län har reviderat den regionala utvecklingsstrategin från 2013, nu med fokus på tidsperioden 2019-
2035. Av de fem prioriterade områdena är det främst en hållbar region och  en attraktiv och tillgänglig region som 
kommunen bör förhålla sig till i översiktsplaneringen. Miljökvalitet, tillgänglighet till tjänster, segregation, boendeformer, 
bostadsbyggnation, digital uppkoppling, närhet till kollektivtrafik och arbetsplats påverkas av lokaliseringen av olika typer 
av funktioner i samhället samt utformningen av dem.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunens 
översiktsplanering ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen. I 
tabellen nedan redovisas de nationella och 
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Transportpolitiska mål De långsiktiga planerna för utveckling av transportinfrastrukturen syftar till att uppfylla de transportpolitiska målen för 
bland annat transportförsörjning, tillgänglighet och säkerhet. Långsiktiga planer för utvecklingen av transportinfrastruktu-
ren görs både på nationell och regional nivå. I de regionala planerna förordas en elektrifiering av järnvägen Vetlanda-Näs-
sjö. Även förbifart Ekenässjön-Vetlanda nämns men det finns inga specifika projekt med medel avsatta som rör Vetlanda 
kommun.  

Nationella mål om friluftsliv Det övergripande syftet med friluftspolitiken i Sverige är att stödja människors möjligheter att vara i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund. Riksdagen har satt upp tio nationella mål som tillsammans bidrar till detta.

Folkhälsa Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för 2016-2025, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings 
län”. Strategin knyter an till det nationella övergripande målet för folkhälsopolitiken som innebär en mer långsiktig och 
förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Jämställdhetsstrategi för Jönköpings 
län

Länsstyrelsen har tagit fram strategin Ett jämställt Jönköpings län - Jämställdhetsstrategi för
Jönköpings län 2018–2020. Syftet med strategin är att ange en riktning för arbetet med jämställdhet
i länet. Visionen för jämställdhetsarbetet i länet är att kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv.

Regional livsmedelstrategi Region Jönköpings län har tagit fram regional livsmedelsstrategi 2030.Målet med strategin är en ökad och hållbar produk-
tion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt.

Integrationsstrategi Länsstyrelsen har tagit fram Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län. För att främja ett mer inkluderande samhälle 
anger strategin att kommunen bör arbeta med ett mer varierat utbud av, och tillgänglighet till mötesplatser. Vad gäller 
bostadsfrågor ska kommunen verka för en ökad tillgång till bostäder för nyanlända. 
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RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD
Områden med nationellt betydelsefulla värden 
och kvaliteter kan klassas som riksintressen enligt 
3 och 4 kapitlet miljöbalken. Att ett område 
klassats som riksintresse innebär att det väger 
tyngre än allmänna intressen vid avvägningar i 
den fysiska planeringen samt att områdets värden 
inte påtagligt får skadas. Det finns även andra 
områdesskydd som exempelvis Natura 2000.

Nedan redovisas de riksintressen och områ-
desskydd som berörs av denna plan. 

Naturvård
Riksintresse naturvård
Riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårds-
verket. Inom planområdet finns ett riksintresse för 
naturvård - Emån.  

Riksintresset Emån utgörs av Emåns huvudfåra 
mellan Nålsjön i väster och Kvillsfors vid länsgrän-
sen i öster. Å- och sjösträckan är ca 55 km lång. 
Inom vattendragssystemet, med bland annat 
sjöarna Grumlan, Tjurken, Flögen och Norrasjön, 
finns ett rikt växt- och djurliv. Bottenfaunasamhäl-
let är artrikt och hyser ett flertal hotade arter. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturom-
råden i EU med syfte att hejda utrotning av vilda 
djur och växter och hindra att deras livsmiljöer 
förstörs. Natura 2000 är skyddade enligt 7 kapitlet 
miljöbalken och med stöd av EUs fågeldirektiv och 
art- och habitatdirektiv. 

VETLANDA IDAG - RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD

Emån, som är ett riksintresse för naturvård och på vissa ställen även kulturmiljövård då natur och kultur ofta hänger samman.

VETLANDA IDAG -RIKSINTRESSEN  OCH OMRÅDESSKYDD
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47. Oskarshamn-Trollhättan
Väg 47 mellan Oskarshamn och Trollhättan är av 
särskild regional och interregional betydelse. Väg 

nal trafik och förbinder Karlskrona med Småländ-
ska höglandet och Jönköping.

Sträckan Vetlanda – Nässjö, väg 31/47, ingår i det 
nationella kollektivtrafiknätet och i det rekom-
menderade vägnätet för farligt gods. Arbetspend-
lingen mellan Nässjö och Vetlanda är betydande 
och vägen är viktig för fortsatt regionförstoring i 
Jönköpings län.

Sträckan Kosta och Vetlanda, väg 28 och 31, hör 
till de funktionellt prioriterade stråk som lyfts 
fram i den regionala systemanalysen för östra 
Götaland. Vägen har betydelse för den lokala 
arbetspendlingen och för näringslivet och är en 
viktig väg inom Glasriket och för turismen. 

32. Vetlanda-Mjölby
Väg 32 är av särskild betydelse för regional och 
interregional trafik. Vägen sträcker sig från Motala 
till Björkeryd/Ekenässjön, där den via väg 31 och 
väg 28 fortsätter till Blekinge.

Vägen knyter samman flera större konsumtions- 
och produktionscentra såsom Vetlanda, Eksjö, 
Tranås, Boxholm, Mjölby och Motala. Vägen 
utgör även en viktig förbindelse för Småländ-
ska höglandet till E4 norrut mot Linköping och 
Stockholm. 

VETLANDA IDAG -RIKSINTRESSEN  OCH OMRÅDESSKYDD

genom att det är ett antal namngivna biotoptyper 
som får skyddas som biotopskyddsområde, till 
exempel alléer, stenmurar och ängar.

Kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård
Riksintresse för kulturmiljövården regleras i mil-
jöbalken och pekas ut av Riksantikvarieämbetet. 
Inom planområdet finns två områden av riksin-
tresse för kulturmiljövården - Byestad och Näsby. 

Byestad är en fornlämningsmiljö från yngre 
järnålder som bland annat rymmer två av 
Smålands största gravfält. 

Näsby är ett herrgårdslandskap kring sjöarna 
Flögen och Norrasjön med välbevarad 1700- och 
1800-talsbebyggelse.

Kommunikationer 
Trafikverket pekar ut mark- och vattenområden av 
riksintresse för anläggningar för trafikslagen väg, 
järnväg, luftfart och sjöfart. Riksintresseanspråk 
pekas ut för både befintliga vägar och planerade 
framtida vägar. Riksintressen för kommunikationer 
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjande 
av anläggningen. 

Riksintresse befintliga vägar
31. Kosta (28) – Jönköping
Väg 31 är av betydelse för regional och interregio-

Inom planområdet finns två Natura 2000-
områden - Illharjen samt Emån (västra). Priori-
terade bevarandevärden i Illharjen är områdets 
mosaik av värdefulla naturtyper och beståndet av 
flodpärlmussla. Emån har i sin tur stor betydelse 
för olika djur- och växtarter. I vattnet lever en hel 
del sällsynta och rödlistade arter. Bland dessa 
finns flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och 
utter. Ån är även viktig för många fåglar.

Naturreservat
Naturreservat är den vanligaste skyddsformen 
för naturområden. Naturreservat kan bildas för 
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.

Inom planområdet finns två naturreservat som 
gränsar till varandra - Illharjen och Stora Illharjen. 
Illharjen är ett statligt naturreservat förvaltat 
av Länsstyrelsen i Jönköpings län som bildades 
år 1970. År 1998 utökades området med det 
kommunala reservatet Stora Illharjen.

Biotopskydd
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan 
användas för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som 
på grund av sina särskilda egenskaper är värde-
fulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, 
samt för omväxling i landskapet. Biotopskydds-
områden skiljer sig från till exempel naturreservat 
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Totalförsvar
Riksintresse för totalförsvarets militära del
Försvasmakten är ansvarande myndighet för total-
försvarets militära del. Denna del innefattar både 
öppna och sekretessbelagda riksintressen.

Även om Vetlanda kommun inte omfattas av 
något öppet riksintresse för totalförsvaret finns 
det ändå tillfällen då ärenden ska skickas på 
remiss till försvarsmakten. Dessa tillfällen är bland 
annat:
• Samtliga ärenden som rör objekt högre än 20 

meter utanför sammanhållen bebyggelse och 
45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

•  Alla former av översiktplaner, fördjupade 
översiktplaner och tematiska tillägg till dessa.

•  Samtliga ansökningar om tillstånd enligt mil-
jöbalken för täkter.

•  Ärenden som rör kablar och ledningar som 
kopplas till stomnätet.

Riksintresse för totalförsvarets civila del
Den myndighet som ansvarar för totalförsvarets 
civila del är myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Riksintressen för civilt försvar 
är mark- eller vattenområden med befintlig eller 
möjlig plats för anläggning av intresse för det 
civila försvaret. MSB har ett pågående arbete för 
att ytterligare belysa riksintressen av detta slag. 
Under tiden uppmanas att upphöra avveckling av 
t. ex. skyddsrum och andra anläggningar som är 
av vikt för civilt försvar.

47 fyller en viktig roll för transporter mellan öst- 
och västkusten.

Sträckan Vetlanda-Målilla knyter samman flera 
större konsumtions- och produktionscentra, 
såsom Oskarshamn, Vetlanda, Nässjö, Jönköping, 
Falköping och Trollhättan. Stråket är en viktig väg 
för näringslivet och har stor betydelse för under-
leverantörer till fordonsindustrin. 

127. Vetlanda-Värnamo
Väg 127 utgör särskild betydelse för regional och 
interregional trafik. Väg 127 mellan Värnamo och 
Vetlanda är en viktig transportled som länkar 
samman en del av de funktionellt prioriterade 
stråken som lyfts fram i den regionala systemana-
lysen för östra Götaland som E4, väg 30 och väg 
31.

Mellan Sävsjö och Vetlanda har vägen stor 
betydelse för arbetspendling och tillgänglighet till 
samhällelig och kommersiell service. Stråket ingår 
i det nationella kollektivtrafiknätet samt i det 
rekommenderade vägnätet för farligt gods.

Riksintresse framtida väg
Förbifart Ekenässjön
Inom planområdet finns på väg 31 planer på en 
framtida åtgärd, förbifart Ekenässjön, som tar ny 
mark i anspråk. Vägen är tänkt att gå öster om 
tätorterna Ekenässjön och Vetlanda.

VETLANDA IDAG - RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD



21VETLANDA IDAG - RIKSINTRESSEN OCH OMRÅDESSKYDD

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Kulturmiljövård, MB3:6
Naturvård MB 3:6
Riksintresse, väg-framtida
Riksintresse, Vägar

Riksintressen. Kartan visar planerade utvecklingsområden och dess förhållande till riksintressen i Vetlanda och närområdet.



22

MILJÖKVALITETSNORMER
att arbetet måste fortgå för att behålla god status 
och avanceras för att nå målen.

Det pågår redan åtgärder för att uppfylla normen, 
till exempel åtgärder för enskilda avlopp. Fler 
möjliga åtgärder är bland annat anläggning av 
våtmarker, förbättrad dagvattenhantering och 
morfologiska åtgärder. Det är viktigt att MKN för 
vatten ges utrymme i fortsatta planarbeten och 
att sträva efter bättre dagvattenhantering, men 
det viktigaste är att åtgärderna genomförs. 

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar 
både till att skydda människors hälsa och skydd 
av växtlighet. I normen ingår olika ämnen som 
till exempel kvävedioxid/kväveoxider, partiklar, 
bensen med mera. De flesta normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas. Det finns 
också målsättningsnormer som ska eftersträvas. 
Kommunen har ansvar att kontrollera luftkvali-
tet för de flesta miljökvalitetsnormerna genom 
beräkningar och mätningar.
Mätningar av luftkvalitén görs regelbundet av 
kommunen. Värdena ligger hittills på acceptabla 
nivåer.

Miljökvalitetsnorm för buller
Miljökvalitetsnormer för buller gäller för om-
givningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser, 
hamnar och industri. Miljökvalitetsnormer för 
buller gäller i dag för kommuner med fler än 1000 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett begrepp som 
sätter en bindande gräns för ett miljötillstånd som 
ska följas vid eller efter en viss tidpunkt. 

Det är fråga om ett juridiskt styrmedel som 
tar sikte på tillståndet i miljön. En miljökvali-
tetsnorm fastställs utifrån kunskap om vad som 
utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som 
människor, miljö och natur kan utsättas för utan 
större påverkan. En miljökvalitetsnorm är inte en 
nivå som är acceptabel att sträva efter utan mål-
sättningen ska vara att en god miljö ska upprätt-
hållas eller förbättras.
Miljökvalitetsnormerna kan ofta sammankopplas 
med de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsnorm för vatten
MKN för vatten fastställs individuellt för olika 
vattenförekomster som större sjöar, vattendrag 
och grundvattenmagasin. För ytvatten finns det 
normer för kemisk och ekologisk status medan 
det för grundvatten finns normer för kemisk och 
kvantitativ status. För att veta vilket mål en vat-
tenförekomst ska ha har de statusklassats och fått 
ekologisk och kemisk status.

I Vetlanda är det Vetlandabäcken, Emån, Grumlan 
och Flögen som har miljökvalitetsnormer och sta-
tusklassning. Vetlandabäcken och Emån har båda 
måttlig ekologisk status. Vetlandabäckens miljö-
kvalitetsnorm ska uppgå till god ekologisk status 
vid 2027 och Emån god ekologisk status 2021. 
Sjöarna har idag god ekologisk status. Det innebär 

000 invånare samt i områden som störs av buller 
från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), 
större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila 
flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). Vetlanda 
kommun uppnår inte dessa kriterier och omfattas 
därför inte av miljökvalitetsnormer för buller. 

Även om det inte finns MKN för buller i Vetlanda 
så finns riktvärden för buller i bostadsmiljöer som 
ska följas. Bullerfrågan ska beaktas och eventella 
skyddsåtgärder genomföras om så behövs.

VETLANDA IDAG - MILJÖKVALITETSNORMER
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Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
MKN Grundvatten
MKN Sjöar
MKN Vattendrag

Miljökvalitetsnormer. Kartan visar vattendrag och sjöar med miljökvalitetsnormer och hur utvecklingsområdena förhåller sig geografiskt till MKN.



24

UTVECKLINGSTENDENSER OCH UTMANINGAR
Demografisk utveckling
Befolkningen i Sverige har stadigt ökat från början 
av decenniet och väntas fortsätta öka. Men 
den förvärvsarbetande delen av befolkningen 
(personer i åldrarna 20- 64 år) minskar successivt 
till följd av en stadigt ökande medellivslängd. 
Samtidigt som befolkningen på nationell nivå 
lever allt längre och försörjningskvoten stiger så 
skiljer sig utvecklingen åt mellan olika delar av 
landet.

Utvecklingen i Vetlanda kommun
Vetlandas befolkning har också ökat de senaste 
åren. En betydande del av den befolkningsökning 
som skett i Vetlanda de senaste åren utgörs av 
utrikes inflyttande. Denna inflyttning väntas även 
fortsättningsvis ligga på en relativt hög nivå i 
kommunen som helhet. Att göra prognoser för in-
vandring är dock svårt då det inte med tillförlitlig-
het går att förutse politiska händelser, naturkata-
strofer och ekonomiska kriser längre fram i tiden. 
Unga vuxna tenderar att flytta ifrån kommunen till 
större städer.

Enligt en framtagen befolkningsprognos för 
Vetlanda kommer befolkningen i tätorten att öka 
med cirka 2500 personer fram till år 2040. Den 
största procentuella befolkningsökningen väntas 
under prognosperioden ske i åldersgruppen 65 
år och äldre. Likväl väntas en ökning av personer 
i ålder 30-45 år, bland annat på grund av höga 
födelsetal i början 1990-talet.

Konsekvenser och åtgärder
En fortsatt befolkningsökning i Vetlanda väntas 
medföra en hög efterfrågan på bostäder och mark 
för arbetsplatser och service. Därtill följer behov 
av investeringar i infrastruktur som vägar och VA-
system. Dessa utmaningar ställer krav på en god 
planberedskap i tätorten.
En konsekvens av högre andel äldre i befolkningen 
är en stigande försörjningskvot i samhället. Den 
demografiska utvecklingen kan således beskrivas 
med att allt färre ska försörja allt fler. En sådan 
utveckling väntas på sikt få betydande ekonomis-
ka konsekvenser för kommuner med en hög andel 
äldre, då behovet av service till äldre ökar.
En god integration av utrikesfödda är viktigt mot 
bakgrund av bland annat behovet av fler förvärvs-
arbetande i kommunen samt att utanförskap i 
samhället riskerar att medföra ökade kostnader 
för försörjningsstöd. 

En utmaning är att behålla och locka tillbaka unga 
till kommunen. För detta behövs fler utbildnings-
alternativ, inklusive goda kommunikationer, och 
attraktiva arbetstillfällen i Vetlanda.

Hållbar utveckling
Ett hållbart samhälle är robust och flexibelt 
inför de förändringar det ställs inför, till exempel 
klimatförändringar och demografi. I begreppet 
hållbarhet inbegrips såväl ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter. För att verka för en hållbar 
utveckling har Sverige antagit flera klimat- och 
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miljömål, där det övergripande målet är genera-
tionsmålet. Enligt generationsmålet är målet för 
miljöpolitiken ”[…] att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsopro-
blem utanför Sveriges gränser”. 

För att skapa en hållbar utveckling behöver 
begreppet hållbarhet fyllas med konkret innebörd 
för att kunna omsättas i praktiken. I Vetlanda 
eftersträvas en effektiv användning av den byggda 
miljön och en planering av mark- och vattenom-
råden präglad av resurshushållning och miljötänk. 
Det sistnämnda inbegriper att minska utsläppen 
av växthusgaser samt värna om ekosystemtjäns-
ter och den biologiska mångfalden. I ett hållbart 
samhälle behöver det även finnas förutsättningar 
för människor till ett bra vardagsliv, gemenskap 
och att kunna påverka sin livsmiljö.

Strukturomvandling 
Det pågår idag en övergripande samhällsom-
vandling från industrisamhället till kunskaps-
samhället. Vetlanda är en varuproducerande 
kommun med en stor andel sysselsatta inom 
industrin, där näringslivet domineras av ett fåtal 
större företag. Andelen tjänsteföretag är låg 
vilket utgör en utmaning då industrin generellt 
är en mer konjunkturkänslig bransch än tjänste-
sektorn. För att få en robust näringslivsstruktur 
samt hänga med i pågående strukturomvandling 
gäller det för Vetlanda att skapa ett mer varierat 
samt förnyelse- och utvecklingsinriktat näringsliv. 

För att det ska lyckas behöver kommunen skapa 
attraktiva livsmiljöer och goda kommunikationer 
för att locka människor och företag att vilja bo och 
verka i Vetlanda.

En av de enskilt starkaste förändringsfaktorerna 
i dagens samhälle är digitaliseringen. Tekniska 
framsteg har medfört nya förutsättningar för 
företag och offentlig sektor, för arbetsliv och ut-
bildning och för vårt sätt att kommunicera. För att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter och förenkla 
invånarnas tillvaro är det viktigt att säkerställa en 
välfungerande digital infrastruktur i Vetlanda. 
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I Vetlanda värnar vi om människor, vår miljö och vårt näringsliv.
Här är nära till arbetsplatser, service, handel, natur, rekreation och föreningsliv. Närheten och de gröna miljöerna 
bidrar till att göra Vetlanda till en attraktiv ort att leva i för gammal som ung. Det är lätt och bekvämt att ta sig runt 
i tätorten till fots och med cykel och tillgängligheten med kollektivtrafik och bil är god. Vi har nära till möten med 
varandra, här blir vi gott bemötta och vi känner oss delaktiga och har möjlighet att påverka våra beslutsfattare. 

Vetlanda är med sitt breda handelsutbud den naturliga handelsplatsen på Höglandet. Centrumhandeln och 
externhandeln komplettererar och stimulerar varandra och utvecklas med stöd av sina kommunikationslägen. 
Vetlandas många kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer, den blandade bebyggelsen och den varierade 
landskapsbilden erbjuder en mängd upplevelser för boende och besökare. 

Vetlanda är en levande ort präglad av utveckling, nybyggnation och god företagsanda. Vi jobbar för att ständigt 
förbättra invånarnas boendemiljö.  Vetlanda är framåtblickande och kommunen och privata aktörer arbetar med 
investeringar sida vid sida. 

VISION FÖR VETLANDA TÄTORT

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - VISION VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - VISION
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UTVECKLINGSSTRATEGI
Utvecklingsstrategin redovisar på en övergripan-
de nivå intentionerna för Vetlandas utveckling 
och utbyggnad. Den ska ligga till grund för den 
långsiktiga planeringen av mark- och vattenan-
vändningen i tätorten. Strategin bygger på ställ-
ningstaganden beslutade i Översiktsplan 2010 och 
på principerna om hållbar utveckling.

Utvecklingsstrategins huvuddrag: 
• Skapa närhet genom förtätning och 

komplettering av den befintliga bebyggda 
miljön. 

• Bygg ut tätorten i strategiska lägen i 
väster, och mer långsiktigt, i öster. 

• Planera för goda gång- och cykelmöjlighe-
ter inom tätorten.

• Eftersträva en sammanhållen bebyggelse 
som ger bra underlag för kollektivtrafiken.   

Vetlandas fortsatta utveckling bör ske genom att 
nya bebyggelseområden länkas samman med 
befintlig bebyggelsestruktur, grönstruktur och 
infrastruktur. Tätortens bebyggelse bör hållas 
samman och principerna om närhet mellan 
människor och de funktioner vi behöver i vår 
vardag är viktig. 

Utvecklingsstrategin redovisar en framtida ut-
veckling i större utbyggnadsområden, härefter 
redovisade som strategiska utvecklingsområden, 
och genom en ökad täthet i befintliga miljöer. En 

effektivare markanvändning genom förtätning 
gäller både för nya boendemiljöer och för utveck-
ling av verksamhetsområden. Detta kan uppnås 
både genom tätare och högre bebyggelse och 
genom bättre nyttjande av markresursen, särskilt 
i centrala Vetlanda. 

Nya områden ska planeras utifrån en helhets-
syn i förhållande till befintliga byggda miljöer, 
natur- och kulturvärden samt framtida utveck-
lingsmöjligheter i närområdet. Vid exploatering 
av utvecklingsområden och vid förtätning ska 
Vetlandas karaktär som en grön stad värnas. 
Nya grönområden bör tillskapas i samband med 
större exploateringar och länkas samman med 
den befintliga grönstrukturen. Andelen grönska i 
centrala Vetlanda bör höjas och Vetlandas befint-
liga områden för naturvård, friluftsliv och rekrea-
tion ska i möjligaste mån värnas och utvecklas för 
deras pågående användning. Vid exploatering av 
grönområden ska kommunen verka för att kom-
pensationsåtgärder genomförs.

Vid framtida utbyggnad eftersträvas en 
samordnad bebyggelse- och infrastrukturplane-
ring. För att skapa en god tillgänglighet mellan 
befintliga och framtida bostadsområden och 
målpunkter ska utvecklingen av den lokala infra-
strukturen särskilt främja ett välutbyggt och gent 
gång-, cykel-, och kollektivtrafiknät.

Den fysiska planeringen ska bidra till att stärka 
kollektivtrafiken i och till Vetlanda. Särskilt fokus 

ligger på att bidra till en utveckling av järnvägen 
Vetlanda-Nässjö för persontrafik och god-
stransporter. Detta görs bäst genom att skapa bra 
stråk till och från stationen och genom förtätning 
i centrala Vetlanda. Järnvägssträckan kan också 
gynnas genom etablering av fler verksamheter i 
Ekenässjön då det skapar arbetstillfällen på orten 
och ger möjlighet till ökade godstransporter.

Vetlanda har utvecklats till en levande handels-
stad med ett marknadsområde som sträcker sig 
utanför kommunens gränser. Koncentrationen av 
kommersiell och samhällelig service gör centra-
lorten till en viktig kugge i kommunens utveckling 
där tillgängligheten till och inom centralorten är 
viktig för hela kommunens befolkning och för 
handelns besökare. För att möjliggöra för ytter-
ligare etableringar av handel och annan service i 
de centrala delarna ska kommunen i planeringen 
inom centrumområdet och i halvexterna lägen 
arbeta för att tillskapa kommersiella lokaler i 
bottenplan vid nyplanering och tillståndsgivning. 
Centrumplanen ska vara vägledande för den 
fortsatta utvecklingen i centrala tätorten. Utred-
ningar genomförda inför framtagandet av detta 
planförslag anger att det inom planperioden inte 
är lämpligt att etablera fler externhandelsområde.

Runt Vetlanda finns flera viktiga service- och 
arbetsorter med tydliga pendlingsströmmar till 
och från centralorten. Vid planeringen av centra-
lortens utveckling behövs en helhetssyn på dessa 
samband så att de stärks och utvecklas. Med 
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UTVECKLINGSSTRATEGI

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - UTVECKLINGSSTRATEGI

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Kärna
Värdekärna
Viktig funktion
Utvecklingsområde
Utvecklingsstråk
Utvecklingsstråk, pil
Transportnod
Natur- och rekreationsområde
Framtida natur- och rekreationsområde
Grönt samband
Grönt samband, pil
Riksintresse, väg-framtida
Framtida infartsgata

Utvecklingsstrategi. Kartan redovisar schematiskt kommunens långsiktiga intentioner för tätortens fysiska utveckling, mot och bortom 2040. Se förklaringar av 
begrepp på nästa sida.
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mål om att skapa en levande kommun samt med 
bakgrund om av den höga efterfrågan på mark i 
centralorten finns ett behov av att förlägga ytkrä-
vande verksamheter i de kringliggande orterna. 
Särskilt prioriterat är en ökad koncentration 
av verksamheter i orter där det finns eller kan 
utvecklas goda kommunikationslägen.  

UTBYGGNAD AV VETLANDA 
TÄTORT
I denna del redovisas hur planförslaget konkret 
bör genomföras. Det handlar om stora och små 
insatser som gemensamt bidrar till att nå de över-
gripande mål och ställningstaganden som anges i 
denna plan.

Som utgångspunkt för fortsatta beslut som rör 
markanvändning i och i anslutning till tätorten 
är planområdet indelat i en tätortszon och en 
randzon. Riktlinjer som ska vara vägledande för 
lovgivning och detaljplaneläggning redovisas 
nedan för respektive zon.

För framtida bostadsbebyggelse ska kommunen 
ha en planprioritering utifrån analyser och rikt-
linjer i gällande bostadsförsörjningsprogram och 
medverka vid markförvärv när tillfälle uppstår. 
Utbyggnaden av strategiska utvecklingsområden 
och förtätning på utpekade exploateringytor i 
centrum ska prioriteras. 
För utveckling av verksamhetsområden ska 
kommunen verka för att ledig mark och lokaler 

inom tätortens befintliga verksamhetsområden 
fylls i första hand när företag vill expandera eller 
etablera sig i tätorten. Detta kan bland annat ske 
genom att kommunen aktivt deltar i processer 
för markförvärv. Planläggning av nya områden 
för verksamhetsändamål ska i första hand ske i 
området vid Skärpet och därefter vidare norrut. 
Kommunen bör tidigt inleda arbete med att 
förvärva mark i området.

Kommunen ska tillsammans med näringslivet 
arbeta för att ta fram en handelsstrategi som ger 
vägledning vid handelsetableringar. Vid planlägg-
ning inom centrumområdet och i handelsområ-
den i de halvexterna lägena ska alltid behovet av 
nya lokaler för handelsändamål utredas. Även 
möjligheten att tillskapa mer yta för kontorsloka-
ler ska utredas i dessa områden. 

Tätortszon
Tätortszonen utgörs av befintlig planlagd mark i 
tätorten samt mark som pekas ut för nya bostads-
områden, verksamhetsområden och omvandlings-
områden i denna plan. Tätortszonen innefattar 
även en buffertzon på 200 meter runt denna 
mark.  

I enighet med utvecklingsstrategin ska Vetlanda 
växa inifrån och ut. Detta bör utanför redovisade 
utvecklingsområden främst ske genom förtätning 
på redan ianspråktagen mark. Inom tätortszonen 
finns flera områden som omfattas av äldre de-
taljplaner. I vissa av dessa områden finns potential

Riktlinjer för detaljplaneläggning
Förtätning med ny bebyggelse inom tätorts-
zonen ska:  
• i huvudsak ske på kvartersmark och redan 

hårdgjorda ytor och grusytor. Detta kan 
även innefatta att befintlig bebyggelse 
byggs på med en eller flera våningar.

• i andra hand ske på grönytor med låg 
betydelse för den gröna infrastrukturen 
och för boendes tillgång till grönytor.  
Förtätningen ska kunna motiveras av att 
bebyggelsen tillgodoser ett behov enligt 
kommunens olika lokal- och bostadsförsörj-
ningsprogram. 

till en mer resurseffektivt markanvändning, vilket 
kan innebära behov av att ändra detaljplaner. 
Detta bör särskilt övervägas för områden som har 
god tillgänglighet till kollektivtrafik.

Förtätning handlar inte bara om att uppföra nya 
bostäder i den byggda miljön utan om att se möj-
ligheten i att komplettera denna miljö med värden 
som den idag saknar. Förtätning handlar således 
om att arbeta för en ökad täthet i stadsmiljön 
med bebyggelse, mötesplatser, gröna miljöer, 
stråk med mera varför behovet av sådana funktio-
ner ska beaktas likvärdigt vid planering av centrala 
Vetlanda.  

Förtätning i tätorten ska ske på sådant sätt att 
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värden i den befintliga byggda miljön bevaras och 
utvecklas. Centrumplanen, som ska läsas till-
sammans med detta planförslag, anger ett antal 
exploateringsytor som kan bidra till att utveckla 
ny bebyggelse och grönstrukturen i centrala 
Vetlanda. Som komplement till Centrumplanen 
anges i detta förslag kriterier för hur kommunen 
ämnar arbeta för en ökad täthet av bostäder i 
tätortens centrala delar.

Randzon
Den närmast omgivande marken runt tätortszo-
nen utgör Vetlandas randzon. Randzonen är in-
fluensområde för tätortens långsiktiga utveckling 
och är därför intressant för kommunala markför-
värv.  

Ny bebyggelse i randzonen bör lokaliseras till 
befintlig sammanhållen bebyggelse och bebyg-
gelsegrupper för att begränsa ianspråktagande av 
ny mark. För detta har områden för tätortsnära 
lantligt boende pekats ut med utgångspunkt i 
nedanstående riktlinjer.  I områden för tätortsnära 
lantligt boende ska ny bebyggelse ha en lantlig 
karaktär och anpassas till platsens förutsättningar. 
Utanför områden för tätortsnära lantligt boende 
ska det råda restriktivitet för ny bebyggelse i 
randzonen. Detta med hänsyn till tätortens lång-
siktiga utvecklingsbehov, utrymmen för areella 
näringar samt behov av bostadsnära natur för 
både nya och befintlig hushåll vid förtätning och 
expansion av tätorten. Undantag från restriktio-
nen för ny bebyggelse i randzonen kan medges för 

enskilda avstyckningar för generationsskiften.

Vid byggnation i randzonen ska förutsättningar 
för att lösa kommunal service och vatten- och 
avloppsfrågor på ett samhällsekonomiskt hållbart 
sätt beaktas. Hänsyn bör också tas till förutsätt-
ningar att resa med hållbara färdmedel som cykel 
och kollektivtrafik. 

Brukningsvärd jordbruksmark är enligt Miljöbal-
ken av nationellt intresse. Begreppet bruknings-
värd kan innefatta såväl produktionsvärden som 
naturvärden, sociala värden, kretsloppsvärden 
och landskapskaraktär. Noga avvägningar ska 
göras innan jordbruksmark tas i anspråk för 
byggnation eller annan ändrad markanvändning. I 
utpekade områden för tätortsnära lantligt boende 
anses byggnation på och i anslutning till jordbruk-
smark motiverat för att kunna tillgodose efterfrå-
gan på tätortsnära bostäder i lantlig miljö. Bygg-
nation ska dock ske med så begränsad påverkan 
på jordbruksmarkens värden som möjligt.

Riktlinjer för lovgivning och detaljpla-
neläggning
• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokali-

seras till befintlig sammanhållen bebyggelse 
och bebyggelsegrupper.

• Ny bebyggelse inom randzonen bör lokali-
seras där det finns goda förutsättningar för 
kommunal service, vatten- och avloppssam-
ordning samt hållbart resande. 

• Byggnation på jordbruksmark ska ske med 
så begränsad påverkan på jordbruksmarkens 
värden som möjligt. 

• Ny bebyggelse eller annan ändrad markan-
vändning ska ta hänsyn till landskapsbild, 
naturvärden, omgivande bebyggelse och 
andra kulturvärden. 

• Kommunen ska i randzonen ha beredskap 
som möjliggör markförvärv av strategisk 
karaktär.

Ny bebyggelse inom randzonen ska som regel 
föregås av detaljplan med undantag för om det 
gäller en enstaka byggnad och sker på eller i 
direkt anslutning till befintlig tomtplats. De-
taljplaneläggning ska utgå från ovanstående 
riktlinjer samt tätortens långsiktiga utvecklings-
behov.
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Planområdet. Innanför den blå linjen ligger tätortszonen och utanför ligger randzonen som successivt får mindre påverkan av planen ju längre från tätorten platsen befinner sig.
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SOCIAL HÅLLBARHET
Till utvecklingsstrategin finns mål och strate-
gier för social hållbarhet. Här ingår till exempel 
mänskliga rättigheter, barnperspektiv och integra-
tion i planeringen. Nedan presenteras de mål och 
strategier som finns i gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• I all planering ska samråd ske i en vid krets
• Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i 

kommunen
• Folkhälsoperspektivet ska ligga till grund för 

utformningen av framtida boendemiljöer
• Vetlandas utemiljöer ska vara tillgängliga för 

människor med olika funktionsnedsättningar. 

Planeringsstrategier
• Genomföra trygghetsvandringar för planer av 

större vikt
• Enkelt avhjälpta hinder i kommunens byggna-

der och utemiljö ska åtgärdas.  

Mänskliga rättigheter utgår från att alla människor 
har lika värde och samma rättigheter. Översikts-
planeringen bör bland annat beakta rätten till 
en skälig levnadsstandard och berördas tillgång 

till information och möjligheter att framföra sina 
åsikter. Att förebygga segregation och verka för att 
tillgängliggöra samhällstjänster är andra exempel 
på hur översiktsplaneringen kan påverka den 
enskilde eller gruppers mänskliga rättigheter.

Jämlikhet och jämställdhet 
Med jämlikhet menas att alla individer har lika 
värde och ska ges samma rättigheter och möjlig-
heter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder. Jämställdhet innebär i 
sin tur jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet 
är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt egna liv. Strävan efter 
jämställdhet gynnar även arbetet för ett jämlikt 
samhälle.

Att arbeta med jämlikhet och jämställdhet i 
samhällsplaneringen handlar bland annat om 
att skapa trygga och tillgängliga miljöer som är 
öppna för alla. Detta innebär exempelvis att verka 
för en god tillgång till transporter, skapa levande 
bottenvåningar, fylla glapp i stadsrummet och att 
öka trivseln och rörelsen på platser som upplevs 
otrygga. Den fysiska planeringen bör även bidra 
till välfungerande lokala arbetsmarknader och 
att olika gruppers deltagande i arbete och studier 
underlättas. Ett exempel kan vara att planera för 
en blandning av bostäder, verksamheter och sam-
hällsservice nära hållplatser för kollektivtrafik.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Alla människor har möjlighet att på 

lika villkor kunna leva och delta i 
samhället samt påverka dess utveck-
ling. 

• Den fysiska miljön ger förutsättningar 
för en god hälsa hos alla invånare.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda 
kommun: 
• Beakta trygghets- och säkerhetsaspek-

ter vid utformning av allmänna platser 
och lokaler, bostadsområden samt 
gång- och cykelvägar.

• Ta hänsyn till tillgängligheten för alla 
människor oavsett förutsättningar vid 
all fysisk planering samt ny- och om-
byggnation eller underhåll av allmänna 
platser och lokaler. 

• Verka för en god variation av boende- 
och upplåtelseformer i hela tätorten 
och stärka sambanden mellan olika 
områden.

• Vid förändringar av större betydelse 
i den fysiska miljön föra dialog med 
invånarna så att så många som möjligt 
kan delta och tycka till.

• I samhällsplaneringen ta särskild 
hänsyn till barns perspektiv, rättigheter 
och behov. 

• Utforma den byggda miljön så att den 
främjar fysisk aktivetet, lek och rörelse 
i vardagen.
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Tillgänglighet och delaktighet
I ett demokratiskt och tillgängligt samhälle har alla 
människor möjlighet att delta, vistas och röra sig 
i samhället på liknande villkor oavsett förutsätt-
ningar. Ett tillgängligt samhälle förutsätter bland 
annat orienterbarhet och trygghet i det offentliga 
rummet och en god trafikplanering.
Samhällsplaneringen ska baseras på olika männ-
iskors erfarenheter och behov för att ge alla 
invånare goda förutsättningar för vardagslivet. 
I planprocesser är medborgardialog ett viktigt 
komplement till den representativa demokratin. 
Invånarnas olika kunskaper och erfarenheter 
bidrar här till bättre beslutsunderlag. Med mål 
om att nå ut till en så bred allmänhet som möjligt 
är det viktigt att kommunen använder och testar 
olika metoder för medborgardialog och informa-
tionsspridning.

Integration
För att alla invånare på lika villkor ska kunna vara 
delaktiga och utvecklas i samhället är det viktigt 
att motverka segregation, vilket förutsätter en 
kombination av fysiska och sociala åtgärder. Det 
kan exempelvis handla om att verka för en större 
blandning av boende- och upplåtelseformer i 
tätorten och att olika bostadsområden bättre 
länkas samman fysiskt och mentalt. Det är även 
viktigt att utifrån behov verka för en rättvis för-
delning av resurser mellan olika stadsdelar så att 
olika bostadsområden erbjuder likvärdiga livsvill-
kor. Detta kan bland annat handla om insatser för 
bättre utemiljöer och kommunikationer. 

Barnperspektiv
Den fysiska miljön har stor betydelse för barns liv 
och utveckling. För att skapa goda uppväxtmiljöer 
ska barns tillgänglighet, rörelsefrihet och säkerhet 
särskilt beaktas i den fysiska planeringen. Alla 
barn och unga ska ha god tillgänglighet till utemil-
jöer för lek, fritid och rekreation såsom lekplatser, 
naturområden och fritidsanläggningar. 

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast 
att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. I den fysiska plane-
ringen innebär detta att en plans konsekvenser 
för barns rättigheter alltid ska bedömas. Barn som 
påverkas av planen ska ges möjlighet att fritt och 
under barnanpassade villkor uttrycka sina åsikter.  
Underlaget ska sedan beaktas i den fortsatta 
planeringen och som regel ges företräde om det 
uppstår en konflikt med andra intressen gällande 
innehåll i beslut och utformning av åtgärder. Fast-
ställande om vad barnets bästa är ska utgå från 
barnets rättigheter utifrån barnkonventionens 
innehåll och barnets egna, informerade, åsikter. 

Folkhälsa
Folkhälsoarbete i den fysiska planeringen innebär 
att utforma människors livsmiljö på sätt som 
skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa 
hos hela befolkningen.
Boende- och närmiljön påverkar i hög grad 
människors hälsa. Frågor att beakta i planeringen 
är bland annat tillgång till rent vatten och avlopp, 
bostäder som möter människors behov samt till-
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gänglighet till samhällsservice. Närmiljöns utform-
ning påverkar dessutom beteenden som fysisk 
aktivitet, utevistelse och barns lek och rörelse. 
Det är därför viktigt att i utveckling av den byggda 
miljön främja en god tillgång till service och grön-
områden samt ett välutvecklat gång- och cykelnät. 
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KLIMAT
I utvecklingsstrategin ingår även mål och strate-
gier för klimatet. Samhället måste vara förberett 
på de klimatförändringar vi står inför.
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Risken för och konsekvenserna av översväm-

ningar ska minska.  
• Nyplanerade områden ska inte utsättas för 

översvämningsrisker.

Planeringsstrategier
• Kommunen ska medverka aktivt med åtgärder 

mot miljöproblem och planera för att nå en 
hållbar utveckling. 

• Träd och grönska binder effektivt upp föro-
reningar och partiklar i luften och ska därför 
särskilt tas hänsyn till vid planering av stads- 
och gatumiljöer.  

• Ingen enstaka bebyggelse ska planeras under 
hundraårs flödesgräns.1 

• Områden för ny byggnation ska ligga ovanför 
högsta flödesnivån. 

• Extra säkerhetsmarginaler för översvämnings-
risken ska användas när nya samhällsviktiga 
funktioner planeras.

• Dagvattensystemen ska vara utformade så att 
tätorternas byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten.

• I offentliga miljöer och i skolmiljöer ska det 
finnas god tillgång till skugga.

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Över-
svämning”

Ett förändrat klimat
En pågående global samhällsutmaning är kli-
matförändringarna och utsläpp av växthusgaser. 
Generellt väntas framtidens klimat innehålla 
ökade inslag av extremt väder i form av skyfall, 
värme och torka. 

Förändringarna i klimatet är påtagliga också i 
Vetlanda. Framtagna klimatscenarier för Jönkö-
pings län till slutet av seklet pekar mot en tempe-
raturökning på 4-5 grader, längre vegetationsperi-
oder, varmare och torrare somrar, mildare vintrar 
med mer nederbörd samt fler perioder med 
extrema väderhändelser och naturolyckor. Års-
medelnederbörden i Vetlanda kommun förmodas 
i genomsnitt öka med cirka 20 % till år 2100. En 
högre nederbörd är att vänta under samtliga 
årstider, men i huvudsak under vinter och vår. 
Sommartid väntas en ökad förekomst av skyfall. 

Klimatscenarierna indikerar flera utmaningar 
som behöver mötas i samhällsplaneringen. Bland 
annat väntas klimatförändringarna sannolikt 
orsaka direkt påverkan på infrastruktur, dagvat-
tensystem, dricksvattenförsörjning, människors 
hälsa med mera. För att skapa ett klimatsmart 
samhälle behöver kommunen både minska sin 
klimatpåverkan och arbeta med klimatanpass-
ningsåtgärder. 

Transportsektorn är det område med störst 
enskild påverkan på vårt klimat. I Vetlanda 
kommun stod transporter för omkring 60 procent 
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
Vetlanda bidrar till att begränsa klimatförändring-
arna genom god samhällsplanering, minskade 
utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering. 
Vetlandas robusthet mot framtida klimatföränd-
ringar ökar genom förebyggande klimatanpass-
ningsåtgärder. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda 
kommun:
• Ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster 

för att motverka klimatförändringarna samt 
mildra dess effekter. En ökad andel grönska 
ska särskilt eftersträvas i bristområden och 
i anslutning till förskolor, skolor samt vård- 
och äldrebostäder. 

• Undvika ny bebyggelse i riskområden för 
översvämning och på markytor som är 
lämpliga för fördröjning av vatten.  Vid 
avsteg från detta ska lämpliga åtgärder 
utredas i detaljplaneläggning.

• I planering och exploatering verka för att 
dagvatten i första hand behandlas och 
omhändertas lokalt inom planområdet 
genom fördröjning, rening och infiltration. I 
andra hand avleds vattnet till annan plats för 
flödesutjämning och rening.  I tredje hand 
avleds vatten till recipienten. Detta gäller 
även befintliga områden där kommunen har 
möjlighet att genomföra LOD-åtgärder. 
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Teckenförklaring
A >80% grönska
B 50-80% grönska
C 30-50% grönska
D 5-30% grönska
E <5% grönska
Värmeöar
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Andel grönska. I kartan redovisas andel grönska per avgränsat område. Mörkgrönt indikerar en stor andel grönska medan ljusgrönt och grått är bristområden där andelen 
grönska är låg. De röda markeringarna redovisar riskområden för värmeöar vid värmeböljor. Riskområdena är schematiskt redovisade.
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kylsystem i byggnader. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska det i offentliga miljöer och i skolmil-
jöer finnas god tillgång till skugga.
 
I Vetlanda finns flera områden med låg andel 
grönska, dessa redovisas i kartan Andel grönska. 
Hårdgjorda miljöer med lite grönska värms upp 
snabbt och svalnar långsamt. Detta medför att
sådana miljöer ofta håller högre temperaturer än 
omgivande områden då solstrålning i högre om-
fattning tas upp och lagras på hårdgjorda ytor, än i 
vegetation. Effekten som uppstår kallas för urbana 
värmeöar vilken kan ha en skadlig inverkan på 
människors hälsa, i synnerhet bland sårbara 
grupper. I områden med låg andel grönska är det 
särskilt viktigt att arbeta för ökad grönska i syfte 
att minska negativa effekter av värmeböljor. 

Torka
Klimatscenarier för år 2100 visar på en ökad 
tillrinning i Emån med ca 38 % vintertid. Detta 
medan tillrinningen under sommaren minskar 
med ca 30 %. Antalet dagar med låga flöden i 
kommunen väntas år 2100 att ligga på 80-90 
dagar jämfört med 10-20 dagar idag. Samtidigt 
ökar antalet dagar med låg markfuktighet från 
dagens 5-10 dagar till 50-55 dagar år 2100. De 
varmare somrarna som scenarierna pekar mot 
ökar avdunstningen, vilket medför att tillgången 
på vatten sommartid blir lägre trots en ökad ne-
derbördsmängd under året.

för att förebygga negativa effekter av ett förändrat 
klimat alltid bedömas vid utveckling och föränd-
ringar av tätorten. Detta ska särskilt ske i val av 
lokalisering och utformningen av ny bebyggelse.  

Värmebölja 
Till år 2100 väntas årsmedeltemperaturen i 
Vetlanda öka likväl som antalet värmeböljor per 
år i genomsnitt. Med denna utveckling minskar 
behovet av uppvärmning samtidigt som behovet 
av kylning ökar. Högre temperaturer påverkar 
människors hälsa och välbefinnande. Det kan 
också medföra ökad risk för smittspridning i olika 
former.

För att minska risken för negativa effekter vid vär-
meböljor på människors hälsa, viktiga samhälls-
funktioner, djur och natur behöver temperaturer 
kunna hållas nere i både lokaler och i tätorten 
som helhet. Högre temperaturer medför att even-
tuella behov av kylsystem i högre utsträckning 
behöver beaktas vid byggnationer. Detta gäller 
särskilt i fråga om lokaler för viktiga samhällsfunk-
tioner och för sårbara grupper som barn, sjuka 
och äldre.

Andelen grönska i städer har stor betydelse för 
möjligheten till temperaturutjämning vid värme-
böljor. Genom att ge skugga kan grönstrukturen 
sänka temperaturer både utomhus och inomhus 
samt minska exponeringen för skadlig UV-strål-
ning. Träd och växter som begränsar direkt 
solexponering kan minska behovet av tekniska 

av de totala utsläppen av koldioxid år 2013. För 
att minska transportsektorns klimatpåverkan 
ska Vetlanda planeras så att tätortens struktur 
minskar det totala transportbehovet samt gynnar 
resurssnåla resor och transporter.  Detta inbegri-
per att öka andelen resor med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt skapa incitament för en mer 
miljöanpassad fordonstrafik.   

Buskar och träd renar effektivt luften från för-
oreningar som kväveoxider, svaveldioxid, ozon 
och partiklar. Träd har även förmåga att lagra 
koldioxid. Att värna om Vetlandas grönstruktur 
och vegetation är därför en viktig del i en klimats-
mart resursanvändning. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska särskild hänsyn tas till träd och 
grönska vid planering av stads- och gatumiljöer då 
de effektivt binder upp föroreningar och partiklar 
i luften.

Klimatanpassning
Med klimatanpassning menas att vidta före-
byggande åtgärder för att dämpa eller hindra 
negativa konsekvenser av klimatförändringarna 
på människor, samhälle och miljö. De väntade för-
ändringarna i klimatet innebär en ökad osäkerhet 
i kommunens samhällsplanering. Exempelvis kan 
områden som idag är byggbara komma att bli 
olämpliga för ny bebyggelse i framtiden på grund 
av till exempel översvämningsrisker. Detta medför 
ett behov av att långsiktigt bedöma mark- och vat-
tenanvändningens lämplighet utifrån aktuella kli-
matsscenarion.  I Vetlanda ska behov av åtgärder 
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Teckenförklaring
Fördröjningsytor
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Fördröjningsytor. Ytorna har identifierats utifrån våtmarker, lågpunkter, rinnvägar samt kapacitet i befintligt dagvattennät. I kartan är ytorna schematiskt redovisade. 
Hela eller delar av ytorna kan användas som fördröjningsytor, antingen i naturlig form eller genom anlagda lösningar som kan bromsa vattenflödet. Detta studeras 
närmare i planläggning eller annan tätortsutveckling.
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Klimatförändringarna påverkar redan idag förut-
sättningarna för en trygg vattenförsörjning och 
dess effekter väntas med tiden bli allt påtagli-
gare på yt- och grundvattennivåerna. De längre 
perioder med liten eller ingen nederbörd som 
klimatscenarierna indikerar väntas resultera i vat-
tenbrist och hämmad växtlighet till följd av låga 
vattennivåer och torka. Om torrperioder sam-
manfaller med perioder med höga temperaturer 
förvärras situationen än mer på grund av ökad 
avdunstning och högre vattenförbrukning. Vatten-
brist ger negativa konsekvenser för dricksvatten-
försörjningen likväl som för industrier, jordbruket 
och skogstillväxten och kan leda till konkurrens 
mellan olika vattenanvändningar. Långvarig torka 
ökar även risken för bränder i skog och mark. 

För att långsiktigt motverka en minskad vattentill-
gång i Vetlandas vattendrag behövs åtgärder som 
fördröjer vattnets väg i landskapet. Våtmarker 
fyller här en viktig funktion då de, likväl som att 
bromsa vatten vid kraftig nederbörd, har förmåga 
att hålla vatten vid låga flöden. En teknisk 
lösning som exempelvis en dagvattendamm kan i 
dagsläget inte fullt ut ersätta en våtmark då  
våtmarker generellt både håller och renar vatten 
bättre än tekniska lösningar.  Våtmarker är tillika 
artrika miljöer som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. För att minska risken för torka är 
det av stor vikt att bevara och restaurera befint-
liga våtmarker, exempelvis genom att återställa 
naturlig hydrologi, såväl som att anlägga nya 
våtmarker där det är möjligt.

Översvämning
I Vetlanda finns områden kring sjöar och vat-
tendrag som riskerar att översvämmas vid höga 
vattenflöden. I detta planförslag pekas ett fåtal 
nya bostadsområden ut inom högsta flödesnivån. 
Försiktighet och åtgärder krävs i detaljplanering av 
bebyggelse i eller i anslutning till dessa områden. 
I övrigt ska ny bebyggelse undvikas i riskområden 
för översvämning.   

I tätorten finns också platser som riskerar att 
översvämmas till följd av överbelastningar på 
dagvattensystemet vid kraftiga skyfall. Dessa 
platser utgör främst lågpunkter och områden med 
begränsade avrinningsmöjligheter. Byggnation 
på dessa platser bör om möjligt undvikas. Om 
sådan byggnation ändå sker, bör denna föregås av 
åtgärder som minskar risken för översvämningar 
vid skyfall. Generellt gäller att byggnation i ett 
område inte ska skapa översvämningsproblem på 
platsen eller på andra platser i tätorten. För att 
uppnå detta finns behov av att i detaljplanelägg-
ning analysera avledning av dagvatten hela vägen 
från källa till recipient. Utgångspunkten är att ny 
bebyggelse inte ska öka den sammanlagda belast-
ningen till befintligt dagvattensystem.

Vetlandas grönstruktur har kapacitet att ta emot 
och fördröja stora delar av tätortens dagvatten. 
Utjämning av nederbördstoppar i naturen 
minskar belastningen på dagvattenledningar och 
reningsverk. För att minska tätortens sårbarhet 
i samband med extrema vädersituationer kan 
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kommunen arbeta för att leda vattnet till på 
förhand utvalda platser. I kartan Fördröjningsytor 
redovisas ytor som ska kunna hantera vatten vid 
kraftigt regn. Dessa ytor, som i normalfallet kan 
fungera som exempelvis grönområde, park- eller 
lekområde, ska tillfälligt tillåtas vara vattenfyllda 
och bör därför ej bebyggas. Fördröjningsytorna 
kan också vara lämpliga för dagvattendammar, 
översilningsområden, våtmarker eller andra 
lösningar som kan bromsa vattenflödet för att 
minska risken för översvämningar på byggnader 
och anläggningar.

Inom planområdet finns idag inga riskområden för 
ras och skred. Ett framtida klimat med större och 
intensivare nederbördsmängder påverkar dock 
jordens stabilitet negativt och bidrar sannolikt till 
ökad benägenhet för ras, skred och erosion. Detta 
medför vid byggnationer behov av långsiktiga 
riskbedömningar kring markens beskaffenhet i 
tidiga skeden.
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Teckenförklaring
Våtmark
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden

Våtmarker. Befintliga våtmarker i förhållande till planens utvecklingsområden.
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BOENDE OCH ARBETE
NÄRINGSLIV
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Vetlanda kommun ska ha god plan- och 

markberedskap för nyetableringar och kunna 
erbjuda mark i centralorten och de mindre 
orterna. 

• Utveckla centrummiljön i Vetlanda
• Handeln ska finnas nära och vara tillgänglig.
• Öka Vetlanda kommuns attraktionskraft året 

runt för boende och besökare. 
• Öka antalet turistföretag och locka fler turis-

ter till kommunen. 
• Erbjuda vandrare, cyklister och kanotister 

kvalitativa upplevelser.  

Planeringsstrategier
• Mark för verksamheter med behov av ex-

poneringsläge ska pekas ut i fördjupning av 
översiktsplanen. 

• Handläggning av detaljplaner som rör utbygg-
nad eller nyetablering av företag ska priorite-
ras.

• En geografisk spridning av centrumbutikerna 
ska undvikas och externhandel ska koncentre-
ras till Nydala handelsområde.

• Utveckla natur- och kulturvärden kring Emån. 
• Kommunen ska ha en positiv hållning till ut-

veckling av turistverksamhet och nyetablering 
av tjänsteföretag. 
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Planeringsmål
Vetlanda har ett diversifierat näringsliv med en god mark- och planberedskap och tydlig markpriori-
tering efter olika verksamheters behov.

Planeringsstrategier
För att nå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Verka för att ledig mark och lokaler inom befintliga verksamhetsområden fylls i första hand när 

verksamheter vill expandera eller etablera sig i tätorten. Detta kan innebära att kommunen 
aktivt deltar i processer för markförvärv.

• Ta fram en handelsstrategi som ger vägledning vid handelsetableringar. Strategin bör utgå från 
följande:

• Nya handelsetableringar bör i första hand lokaliseras till centrum om möjlighet finns samt om 
verksamheten är lämplig i centrum. Mer ytkrävande och skrymmande handel bör lokaliseras till 
etablerade externa handelsområden, i första hand Nydala handelsområde.

•  Olika handelsområdens särdrag bör bevaras för en god balans mellan centrumhandeln och 
externhandeln.

• Verka för att bottenvåningar i centrum i möjligaste mån ska inrymma lokaler för centrumända-
mål. Detta gäller särskilt inom BGV-området.

• Möjliggöra för kontorslokaler och andra icke-störande verksamheter i centrumnära lägen.
• Verka för ökad närservice i olika delar av tätorten.
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När Vetlanda växer ökar också behoven av mark 
för näringslivet. För en god näringslivsutveckling 
är det viktigt att i översiktsplaneringen ta hänsyn 
till olika verksamheters behov, vilket rymmer allt 
från mindre lokaler i centrala lägen till stora mar-
kytor och skyddsavstånd. Denna plan redovisar 
utvecklingsområden för verksamheter (handel, 
industri och kontor) både i form av nya verksam-
hetsområden och genom förtätning av befintliga 
områden (centrum och Brogård). För en god 
resurshushållning av mark bör om möjligt lediga 
lokaler och planlagd mark i befintliga områden fyl-
las i första hand när en verksamhet vill expandera 
eller etablera sig i Vetlanda.

För en strategisk näringslivsutveckling är det 
viktigt med prioriteringar så att ”rätt” verksamhet 
lokaliseras på ”rätt” plats. I etableringsskeden 
behövs tydlighet kring vilka sorters verksamheter 
som är i behov av allt från exponeringslägen till 
god tillgänglighet till vägnätet, kluster, avskildhet 
från tättbebyggt område med mera. Sådana loka-
liseringsstrategier tydliggörs lämpligen i kommu-
nens näringslivspolicy.

HANDEL & TURISM
Till år 2040 finns ett behov av tillkommande ytor 
för dagligvaror, sällanköpsvaror och restaurang/
café, dock i begränsad omfattning.  Vid nyetable-
ringar eller omlokaliseringar bör handel koncen-
treras till centrum och externhandel till Nydala 
handelsområde. Vetlanda centrum har en låg 
vakansgrad och nya butikslokaler bör tillskapas 

i samband med förtätning i centrumområdet. 
Totalt behöver kommunen arbeta för att tillskapa 
cirka 3000m2 detaljhandelsyta inom centrum 
och totalt 10 000 m2 inom hela tätorten. Cirka 
2300 m2 yta för etablering av restauranger och 
liknande verksamheter bör tillskapas, varav cirka 
1300 m2 inom centrumområdet. I Centrumplanen 
redovisas ett område för berikande gatuplan-
sverksamhet (BGV-område) där möjligheter till 
handel i bottenplan särskilt ska beaktas.  I Nydala 
finns lediga ytor som i stort täcker externhandelns 
ytbehov under planperioden. 

Vetlanda har idag en god balans mellan cen-
trumhandel och externhandel. För att bevara 
denna balans är det viktigt att vid planering och 
i etableringsprocesser värna olika handelsområ-
dens särdrag så att dessa inte konkurrerar med 
varandra. För en levande stadskärna är det viktigt 
att stärka centrumområdets blandade utbud av 
specificerade butiker, kommersiell service, kultur, 
nöjen, restauranger och caféer. Detta medan ex-
ternhandeln även fortsättningsvis bör präglas av 
mer storskalig diversehandel och volymhandel. 
 För att värna olika handelsområdens särdrag 
bör kommunen i samverkan med näringsliv och 
fastighetsägare ta fram en handelsstrategi som 
ger vägledning för vilken typ av handel som ska 
bedrivas i externa handelsområden samt hur 
befintliga lokaler ska utvecklas. Vid nya externa 
handelsetableringar bör kommunen precisera i 
detaljplan vilken typ av handel som ska bedrivas 
på platsen.  

Tillkomst av nya bostäder i tätorten ökar för-
utsättningarna för närservice. Närbutiker i bo-
stadsområden fungerar ofta som lokala mötes-
platser och bidrar även till ett minskat bilbehov. 
Kommunen bör verka för ökad närservice i olika 
delar av tätorten, bland annat i samband med 
detaljplaneläggning av nya större bostadsområ-
den. I kvarteret Tryffeln i södra Vetlanda finns 
ett obebyggt område som är planlagt för handel. 
Kommunen bör verka för etablering av en mindre 
livsmedelsbutik på platsen. 

Förändringstakten inom handeln är hög med en 
ständig utveckling av köpmönster och tjänster. 
Näthandeln väntas fortsätta öka i takt med sam-
hällets digitalisering vilket påverkar behovet av 
fysiska butiksytor. För att möta ändrade behov är 
det viktigt att bevaka handelns utveckling och 
hitta sätt att integrera näthandeln med fysiska 
butiker.

I Vetlanda finns mycket att uppleva för både 
boende och besökare med en livskraftig handel, 
en stark idrottsrörelse och ett variationsrikt 
natur- och kulturutbud. Besöksnäringen har god 
potential att växa, i synnerhet inom natur- och 
kulturturismen. För att göra detta behövs god 
tillgänglighet till attraktiva natur- och kulturmil-
jöer samt ett brett kulturutbud. Emån och dess 
omgivning har stor utvecklingspotential som 
turistmål med möjlighet att erbjuda fina natur-
upplevelser och olika aktiviteter. 
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För att kunna utveckla besöksnäringen finns 
behov av högklassiga boendeanläggningar, bra in-
frastruktur för idrott och kultur. När det gäller mat 
efterfrågas unika ställen med hög kvalitet som 
lockar besökare. Likväl eftersträvas handelsföretag 
som kan ge resandeanledningar till Vetlanda. 

Närheten till naturen är en dragningskraft för turismen i kommunen.
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med verksamheter. Med många markanspråk i 
tätorten är det viktigt att området förtätas på ett 
resurseffektivt sätt så att så många verksamheter 
som möjligt kan inrymmas. Områdets nuvarande 
indelning i kluster bör beaktas i den fortsatta 
utvecklingen. Transportintensiva verksamheter 
bör koncentreras till södra Brogård med närhet 
till Västerleden. Det är också i denna del som 
den största förtätningspotentialen finns. Bland 
annat finns möjlighet att renovera eller ersätta 
äldre bebyggelse med nya lokaler, särskilt längs 
Brogårdsgatan. I norra delen av området föreslås 
en långsiktig omvandling till mer renodlad handel- 
och kontorsverksamhet (se avsnitt kontor nedan).

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Miljöfarliga verksamheter ska lokaliseras så 

att de påverkar så få människor som möjligt och 
inte medför risker för känsliga mark- och vatten-
områden. 
 - Mark i anslutning till järnvägen bör företrä-

desvis utnyttjas av verksamheter med behov av 
transporter på järnväg.
 - Skapa en bättre trafiklösning vid korsningen 

Brogårdsgatan/Västerleden för ökad trafiksäker-
het och för att undvika tung trafik genom stads-
kärnan.
 - Utveckla mer attraktiva och säkra gång- och 

cykelstråk genom området.
 - Värna och utveckla gröna inslag då området 

är riskområde för värmeöar.
 - Ta hänsyn till eventuell förekomst av mark-

föroreningar i området.

liggöra för bostadsbebyggelse österut. I Översikts-
planen föreslås även ett nytt verksamhetsområde 
västerut i området Norget, vilket i denna plan har 
ersatts av ett utvecklingsområde för bostäder. 
Borttagandet av dessa områden kompenseras 
med en långsiktig fortsatt utveckling av verk-
samhetsområdet vid Skärpet samt att fler verk-
samhetsområden för skrymande eller störande 
industrietableringar möjliggörs i kransorterna.

UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR INDUSTRI
1. Förtätning Brogårds industriområde
Bakgrund
Brogårds industriområde ligger centralt och 
rymmer många arbetsplatser. Delar av området är 
idag relativt lågt utnyttjat. Genom området går ett 
stickspår till järnvägen Vetlanda-Nässjö. I området 
finns flera miljöfarliga verksamheter samt potenti-
ellt förorenade område. 

I Brogård ligger flera verksamhetskluster. I västra 
delen ligger ett område med verksamheter 
inom aluminiumindustrin, i norra delen finns 
ett flertal företag kopplade till byggservice och i 
södra Brogård ligger ett kluster av verksamheter 
kopplade till tung trafik och arbetsfordon. I den 
östra delen finns flera större industrier och kraft-
värmeverket på Stickanområdet. 

Utvecklingsmöjligheter
Brogårdsområdet bör utvecklas genom förtätning 

INDUSTRI 
Kommunen bedömer att det i centralorten finns 
ett särskilt behov av att tillskapa ytor för verk-
samheter i behov av goda kommunikations- och 
exponeringslägen. Mot bakgrund av de många 
markanspråken i Vetlanda bör en del tyngre och 
skrymmande industrier och andra ytkrävande 
verksamheter lokaliseras till kringliggande orter 
i kommunen på platser där det finns utrymme 
för större etableringar och långsiktig expansion. 
Särskilt prioriterat är en ökad koncentration 
av verksamheter i orter där det finns eller kan 
utvecklas goda kommunikationslägen.

Denna plan pekar ut två nya områden för industri- 
och verksamhetsetableringar i Vetlanda, norr 
om Nydala samt i anslutning till Lövhagsrondel-
len. Planen förespråkar även en utveckling av 
Brogårds industriområde genom förtätning samt 
förnyelse av befintlig bebyggelse. Långsiktigt 
kan nya exponeringslägen bli aktuellt längs en 
eventuell framtida förbifart öster om Vetlanda. 
Då denna väg ligger långt fram i tiden redovisas 
inga konkreta förslag på nya verksamhetsområden 
utmed vägen i denna plan. I utvecklingsstrategin 
finns emellertid ett framtida bebyggelsestråk 
redovisat österut för att framhålla möjligheten att 
långsiktigt ansluta tätorten till vägen.  

I översiktsplanen redovisas ett framtida verksam-
hetsområde i östra delen av tätorten, norr om 
Brunnsgårds industriområde. Detta område har 
plockats bort i denna plan för att långsiktigt möj-
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© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Verksamheter
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Industri Områden för industrietableringar (skrafferade områden) i tätorten. Framtida utveckling ska koncentreras till område Skärpet i norra delen 
av tätorten med möjlighet till fortsatt utveckling norrut. Förtätning av Brogårds industriområde ses också som viktigt för utvecklingen av verksam-
heter. Mindre etableringar kan bli aktuellt vid Lövhagsrondellen. 
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område med framträngande grundvatten kommer 
markarbeten genom urgrävning av löst material 
och återfyllning med lämpliga dränerade massor 
behöva göras inför en exploatering.

Området lämpar sig för verksamheter i behov av 
skyltlägen och god tillgänglighet till större trafik-
leder, som exempelvis lättare industri och logistik. 
Närheten till Grumlan gör att området inte 
bedöms lämpligt för transporter med farligt gods 
eller för etablering av tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter.

Anslutning till området bör ske via väg 127, 
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om 
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske 
med så begränsad negativ påverkan som möjligt 
på befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till 
området. Befintlig vegetation mot Sävsjövägen 
och gc-stråket bör bevaras och utvecklas för att 
värna den gröna entrén in till Vetlanda.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska förutsättningarna mer 

i detalj
 - Undersök eventuell förekomst av förorening-

ar i de befintliga fyllnadsmassorna.
 - Ta hänsyn till grönstråk, spridningskorridorer 

för växter och djur samt gång och cykelvägar i 
närområdet.
 - Värna befintlig vegetation mot Sävsjövägen 

och banvallen
 - Hänsyn ska tas till funktionen i funktionellt 

beaktas.
 - Ta hänsyn till framtida grönstråk norr 

om området och arbeta med vegetation inom 
området för att minska risken för värmeöar.  
 - Exponeringslägen vid vägen bör prioriteras 

till verksamheter i särskilt behov av synlighet.
 - Säkerställ säkra anslutningar till väg 31 för 

transporter med farligt gods.
 - Utred de geotekniska förutsättningarna i mer 

detalj.
 - Hantera instängt område för att minska 

risken för översvämning vid skyfall. 

3. Nässja norra 
Bakgrund 
Området ligger i västra delen av tätorten, söder 
om väg 127 och väster om Västerleden. Sydväst 
ligger Vetlanda golfbana. Området är flackt och 
utgörs i huvudsak av ett utfyllt industriområde 
som idag används som byggupplag och skrot. 
Utfyllnaden har gjorts i ett utströmningsområde 
och grundvattenytan står högt i området. Norr 
och öster om utfyllnaden ligger ett naturligt 
våtområde. Det finns risk för att stora mängder 
torv förekommer under fyllnadsmaterialet. Söder 
om utvecklingsområdet går cykelleden mellan 
Vetlanda och Myresjö/ Landsbro samt gamla 
Östanåvägen som båda är välanvända rekrea-
tionsstråk.

Utvecklingsmöjligheter
Exploatering i området förutsätter att skroten 
omlokaliseras. Då området är ett utströmnings-

2. Skärpet
Bakgrund
Området ligger norr om Nydala handelsområ-
de vid riksväg 31. På motsatt sida väg 31 finns 
industriverksamhet inom tillverkning och lager 
och logistik. Idag används området för motor-
sportskörning. Utvecklingsområdet består idag 
främst av barrblandskog med dominans av tall. 
Området sluttar i sydvästlig riktning ned mot 
riksväg 31. I den nordvästra delen av området 
finns en lågpunkt som riskerar att översvämmas 
vid kraftiga skyfall. Inom området finns en trans-
formatorstation och diverse fornlämningar, bland 
annat en grav. 

Utvecklingsmöjligheter
Området är en utvidgning av befintligt verksam-
hetsområde i Nydala. Området bedöms lämpligt 
för transportintensiva verksamheter och verksam-
heter med transporter av farligt gods. Anslutning 
till området bör i första hand ske söderifrån via 
befintligt vägnät. Enligt utvecklingsstrategin bör 
på längre sikt området utvecklas vidare norrut 
längs väg 31. Kommunen ska därför redan nu 
verka för att förvärva mark i anslutning till utpekat 
område. Norr om området behöver utrymme 
reserveras för en eventuell anslutning till framtida 
förbifart Vetlanda-Ekenässjön. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Vid planering och utbyggnad av området ska 

möjligheten till att utvidga området norrut och 
behov av en anslutning till en framtida förbifart 
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området. Gröna stråk för passage bör lämnas för 
att säkra rekreationsvärdena i området.
 - - Avskärma verksamhetsområdet från 

gamla Östanåvägen med vegetation.
 - - Ta hänsyn till golfbanan vid utveckling av 

området.
 - - Hantera instängt område för att minska 

risken för översvämning vid skyfall. Vid exploate-
ring kompensera befintlig våtmark i området med 
en ny våtmark söder om området.
 - Hänsyn ska tas till funktionen i funktionellt 

prioriterat vägnät.

Området lämpar sig för verksamheter i behov av 
skyltlägen och god tillgänglighet till större trafik-
leder, som exempelvis lättare industri och logistik. 
Närheten till Grumlan gör att området inte 
bedöms lämpligt för transporter med farligt gods 
eller för etablering av tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter.

Anslutning till området bör ske via väg 127, 
eventuellt via en ny rondellösning strax väster om 
Lövhagsrondellen. Utveckling av området ska ske 
med så begränsad negativ påverkan som möjligt 
på befintliga gång- och cykelstråk genom och i 
anslutning till området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Skyltlägen bör prioriteras till verksamheter 

med behov av synlighet.
 - Ta hänsyn till fornlämning, grönstråk, sprid- 

ningskorridorer och gång och cykelvägar i när- 

prioriterat vägnät.
4. Nässja södra
Bakgrund
Området ligger i västra delen av tätorten, söder 
om väg 127 och väster om Västerleden. Området 
ligger norr om befintligt verksamhetsområ-
de i Nässja. Västerut ligger Vetlanda golfbana. 
Området består idag av barrskog med en 
central våtmark som har en grundvattennivå vid 
markytan. Våtmarken utgör ett instängt område
som riskerar att översvämmas vid kraftigt skyfall. 
I områdets sydvästliga hörn finns fornlämningar i 
form av röjningsrösen och gravfält.

Området används idag för rekreation med stigar 
samt ett uppmärkt motionsspår som går genom 
området. Norr om utvecklingsområdet går cykel- 
leden mellan Vetlanda och Myresjö/ Landsbro och 
västerut ligger gamla Östanåvägen som båda är 
välanvända rekreationsstråk.

Utvecklingsmöjligheter
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Utvecklingsmöjligheter
Inom området finns ytor som idag är dåligt 
utnyttjade och fastigheter i behov av förnyelse. 
Närheten till större industrianläggningar gör att 
bostadsutveckling inte är möjlig. Området bör 
successivt utvecklas genom förtätning där lokaler 
för kontorsverksamhet anses särskilt lämpliga. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Vid förnyelse i området ska fler kontorslokaler 

tillskapas. 
 - Kommunen ska arbeta för att utveckla stråken 

in mot centrum, med särskilt fokus på gång- 
och cykeltrafik längs Magasinsgatan. 

med verksamheter och bostäder. Möjligheten att 
tillskapa fler kontorslokaler ska alltid övervägas 
i samband med sådan förtätning. I stadskärnan 
redovisas ett så kallat BGV-område där det anses 
viktigt att tillskapa mer yta för handel, kultur och 
nöjen i gatuplan. Kontorslokaler kan inom stads-
kärnan tillskapas på våningar över detta plan. Vid 
utveckling inom hela centrumområdet bör befint-
liga grönytor bevaras och mer grönska för rekre-
ation och klimatanpassning tillskapas. Grönskan 
kan utvecklas genom bland annat fler gatuträd 
och planteringar.    

Riktlinjer för fortsatt planering
 - I BGV-områden ska kontor lokaliseras på 

våningar över gatuplan.
 - Stärk kollektivtrafikens förutsättningar genom 

ny bebyggelse med bostäder, verksamheter 
och kontor i närheten av Vetlanda resecen-
trum.

 - Särskilt fokus ska i centrum läggas på arkitek-
tonisk utformning.

Fler riktlinjer för centrum finns under utvecklings-
områden för bostäder på sidan 54.

6. Norra Brogård
Bakgrund
Området ligger längs Magasinsgatan direkt 
sydväst om centrumområdet med närhet till 
service, kollektivtrafik och större parkeringsytor. 
Området präglas idag av en blandning av lättare 
industri, handel och verksamheter inom bygg-
branschen. 

KONTOR
För att minska näringslivets sårbarhet för kon-
junktursvängningar i enskilda branscher finns det 
i Vetlanda behov av en bredare lokal näringslivs-
struktur, vilket bland annat förutsätter utveckling 
av tjänstesektorn. För att stödja befintliga och nya 
företag inom tjänstesektorn finns i tätorten behov 
av en god tillgång till kontorslokaler, företrädesvis 
i centrumnära lägen med goda kommunikations-
möjligheter. Lämpliga områden för utveckling av 
kontorsverksamheter är centrum, Målaregården 
samt i norra Brogård längs med Magasinsgatan.   
Vidare kan kontorslokaler tillskapas i samband 
med exploatering i strategiska utvecklingsområ-
den – särskilt i norra delen av område Norget. 

UTVECKLINGSOMRÅDE 
KONTOR
5. Centrum
Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för centrum 
redovisas ett antal exploateringsytor. Dessa 
ytor är lämpliga att bebygga för utveckling av 
bland annat handel, kontor och bostäder. I detta 
planförslag redovisas också kriterier för hur en 
förtätning av centrumområdet bör ske då andra 
fastigheter än de i Centrumplanen utpekade kan 
bli aktuella för förtätning. 

Utvecklingsmöjligheter 
Centrum ska utvecklas främst genom förtätning 
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Teckenförklaring
Verksamheter
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Utvecklingsområden för kontor Områden för kontorslokaler i tätorten. 
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BOSTÄDER
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Vetlanda kommun ska kunna möta den fram-

tida efterfrågan på bostäder i centralorten. 
• Vetlanda kommun ska ha en blandad bebyg-

gelse med goda förutsättningar för att cykla 
och gå till arbetsplats, skola m.m. 

• Boenden anpassade efter individens behov 
ska finnas i kommunen. 

Planeringsstrategier
• En fördjupning av översiktsplanen för Vet-

landa centralort ska arbetas fram där bl. a 
möjligheten att komplettera befintliga bo-
stadsområden ska undersökas. 

• Vetlanda kommun ska arbeta för att få fler 
hyresrätter i centralorten.

• Antalet hus med hissar ska öka för att möjlig-
göra kvarboende för äldre- och funktionsned-
satta.

• Bebyggelse för äldre ska prioriteras i markan-
vändningen nära eller i anslutning till redan 
befintliga särskilda boendeenheter inom 
äldreomsorgen. I en fördjupning av översikts-
planen över Vetlanda centralort ska centrala 
lägen för äldreboenden och gruppboenden tas 
fram. 

Framtida bostadsbehov
Antalet invånare i Vetlanda kommun väntas öka 
till drygt 28 000 invånare år 2040. Störst ökning 
sker i centralorten där befolkningen under plan-
perioden beräknas öka med drygt 2000 personer. 
Ökningen väntas vara särskilt hög i de äldre 
åldersklasserna samt i yngre medelåldern till följd 
av bland annat höga födelsetal under 1990-talet 
samt inflyttning av yngre utrikes födda. Detta 
genererar ett behov av såväl småhus som lägen-
heter i flerbostadshus med särskild tonvikt på hy-
resrätter. Trycket på bostäder för äldre väntas vara 
som störst under den senare delen av planperio-
den, och då särskilt för personer över 80 år. 

Vetlanda kommun bedömer att det till år 2040 
finns ett behov av cirka 1000 nya bostäder i 
Vetlanda tätort. Planberedskap bör finnas för 
cirka 400 småhus respektive 600 lägenheter i 
flerbostadshus/radhus varav minst ett nytt äldre-
boende.  

Bostäder för särskilda grupper
I takt med att Vetlanda växer ökar också behoven 
av att genom ny- eller ombyggnation skapa fler 
särskilda och anpassade bostäder för äldre samt 
personer med funktionsnedsättningar. I planering 
av nya bostäder är det viktigt att sådana behov 
utreds och redovisas i tidiga skeden med stöd från 
berörda förvaltningar och nämnder. Möjligheter 
till byggnation av boenden för äldre och personer 
med funktionsnedsättningar bör utredas vid all 
planering av nya större bostadsområden. Det 
finns även behov av att skapa bättre möjligheter 
till kvarboende. Detta kan bland annat ske genom 

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - BOSTÄDER

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Det finns en planberedskap i tätorten 
för ett varierat bostadsbestånd där bo-
stadsutbudet tillgodoser efterfrågan.

• Det finns god tillgänglighet i bostäder 
för äldre och funktionsnedsatta.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska 
Vetlanda kommun:

• Ha en planprioritering utifrån analyser 
och riktlinjer i gällande bostadsförsörj-
ningsprogram. 

• Verka för ett varierat bostadsbestånd i 
hela tätorten.

• Medverka vid markförvärv för när 
tillfälle uppstår.

• Vid all planering av bostäder utreda 
och redovisa behov av boenden för 
äldre och funktionsnedsatta samt möj-
ligheter till byggnation av detta inom 
planområdet. 

• Verka för ökad tillgänglighetsan-
passning av nya såväl som befintliga 
bostäder. 
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iskors behov och boendepreferenser. Med ett 
varierat bostadsbestånd avses en blandning av 
boendeformer, upplåtelseformer, storlekar och 
prisnivåer. För att skapa ett varierat bostadsut-
bud ska kommunen arbeta aktivt med de verktyg 
kommunen har rådighet över såsom planer, 
genomförandeavtal och allmännyttan. Kommunen 
ska arbeta för att tillskapa fler hyresrätter i centra-
lorten. Ett utbud av attraktiva hyresrätter är viktigt 
för att möta framtida behov samt för näringslivets 
kompetensförsörjning. Hyresrätter bör finnas i 
samtliga delar av tätorten men ska särskilt priori-
teras i de mer centrala delarna.

tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder, 
exempelvis genom att öka antalet hus med hiss i 
enighet med Översiktsplan 2010. 

I Översiktsplan 2010 anges att bostäder för äldre 
ska prioriteras nära eller intill befintliga särskilda 
boendeenheter för äldreomsorgen. Boenden 
för äldre bör lokaliseras centralt i tätorten med 
närhet till handel och mötesplatser.  Utemiljön 
vid äldreboenden är viktig likväl som tillgång till 
grönytor för rekreation. Vad som utgör lämpliga 
miljöer för särskilda boenden för personer med 
funktionsnedsättningar kan variera då olika 
personer har olika behov. Var ett särskilt boende 
lokaliseras är emellertid styrande för vilken typ av 
boende som kan bli aktuellt. Särskilda boenden 
kan i vissa fall även integreras i vanliga flerbo-
stadshus.

Utveckling av bostadsbeståndet
För att Vetlanda ska vara en attraktiv och växande 
kommun är det viktigt att bostadsutbudet 
motsvarar efterfrågan. Uppföljning av behovet 
av olika boendeformer ska ske regelbundet i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Planar-
betet ska därefter prioriteras utifrån bostadsför-
sörjningsprogrammets analyser och riktlinjer.

I Vetlanda ska det finnas ett varierat bostadsbe-
stånd i både befintliga och nya bostadsområden 
i hela tätorten för att kunna möta olika männ-
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Teckenförklaring
Framtida grönområden
Framtida grönstråk
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken
Planerade utvecklingsområden

Bostäder. Utvecklingsområden för nya bostäder i tätorten.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR BOSTÄDER
Förtätning centrum
7. Centrum
Bakgrund
I centrumplanen från 2014 redovisas ett antal 
exploateringsytor i centrum. I planen anges att 
de utpekade exploateringsytorna är möjlig att 
bebygga för utveckling av bland annat handel, 
bostadsändamål och kultur och nöje. 

Följande ytor finns redovisade för möjlig exploate-
ring av bostäder i Centrumplanen: 
- Hygiea
- Boken
- Vesslan
- Spinnaren
- Delfinparkeringen
- Merkurius

Utvecklingsmöjligheter 
Centrum föreslås utvecklas genom förtätning med 
verksamheter och bostäder i enighet med Cen-
trumplanen. Förtätning i centrum kan även ske på 
andra ytor än de som redovisas i Centrumplanen. 
I sådana fall ska allmänna riktlinjer tillämpas.1 I 
centrum finns ett mindre behov av tillkommande 
yta för detaljhandel och restaurang till 2040.2  

Vid utveckling av centrumområdet bör befintliga 

1 Se avsnittet Utbyggnad av Vetlanda tätort
2 Se Handelsutredning Vetlanda 2016

grönytor bevaras och mer grönska för rekreation 
och klimatanpassning tillskapas. Grönska kan 
utvecklas genom gatuträd och planteringar med 
mera. 

Kommunen bedömer att på utpekade exploate-
ringsytor kan cirka 300-400 nya bostäder i flerbo-
stadshus tillskapas. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Möjlighet till handel och annan centrumverk-

samhet i bottenplan ska övervägas vid bygg-
nation inom centrumområdet generellt och 
inom området för berikande gatuplansverk-
samhet i synnerhet.3

 - Verka för fler mindre lägenheter i centrum.
 - Vid all bostadsbyggnation i centrum ska 

behovet av bostäder för äldre utredas. Detta 
gäller lägenheter för bostadsmarknaden 
generellt likväl som specialbostäder. 

 - Värna om och utveckla gröna inslag i centrum, 
detta gäller även för kvartersmark, till 
exempel genom innergårdar.

 - Stärk kollektivtrafikens förutsättningar genom 
ny bebyggelse i närheten av Vetlanda Rese-
centrum.

 - Särskilt fokus ska i centrum läggas på arkitek-
tonisk utformning.

 Förtätning bostäder
3 Se BGV-områdets utbredning i Centrumplanen (2014)

8. Målaregården
Bakgrund
Målaregården är ett centralt beläget verksam-
hetsområde med verkstäder och bilhandel 
blandat med enstaka villatomter. Den norra delen 
av område rymmer en äldre småskalig industribe-
byggelse. Intill området ligger Räddningstjänstens 
lokaler. Området ligger i anslutning till större 
livsmedelsbutik. I närområdet finns förskola och 
grundskola (åk F-3).

Utvecklingsmöjligheter 
Målaregården föreslås långsiktig omvandlas mot 
en mer blandad bostads- och verksamhetsbe-
byggelse genom tillskapande av fler bostäder i 
området. Befintliga verksamheter styr utvecklings-
takten av området. Verksamheter som är förenliga 
med bostäder kan bevaras och utvecklas. I 
områdets östra del bör kopplingarna mot grön-
området i norr och ridhuset och fotbollsplanerna i 
söder stärkas. 

På grund av tidigare och befintliga verksamheter 
finns potentiella föroreningar på flera platser i 
området. Eventuella föroreningar måste tas om 
hand innan exploatering kan ske.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Inför byggnation ska hänsyn tas till eventuell 

förekomst av markföroreningar och risk för buller.
 - Exploateringen av området ska beakta 

miljöfarliga verksamheter i närområdet och deras 
utvecklingsmöjligheter.

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - BOSTÄDER - UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR BOSTÄDER VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - BOSTÄDER - UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR BOSTÄDER



57

© Lantmäteriet

© Lantmäteriet

7 Centrum Förtätning av bostäder i centurmområdet.

8 Målaregården Förtätning av bostäder.
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 - Utnyttja det centrala läget genom en tät, 
och i delar, hög bebyggelse.
 - Undersök möjligheter att skapa kombine-

rade bostads- och verksamhetslokalar.
 - Öka grönskan i området och stärk koppling-

arna mot omgivande målpunkter för gående. 
 - Värna framkomligheten för Räddnings-

tjänstens utryckningsfordon. 

Nya bostadsområden
9. Stensåkra
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som park/
naturmark i FÖP 1993 och är i gällande detaljplan 
planlagt som park.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i stadsdelen Stensåkra i den 
sydöstra delen av tätorten och präglas av stor-
skalig bostadsbebyggelse. Stadsdelen har stora 
inslag av grönska och ligger nära Illharjens na-
turreservat. Norr om området ligger Galgaber-
get som är en utpekad kulturkärna. I stadsdelen 
ligger en förskola och vid Hargenrondellen ligger 
ett område som är planlagt för handelsändmål 
med restaurang, drivmedelsförsäljning och 
livsmedel. Stensåkra har en förhållandevis hög 
befolkningstäthet, cirka tio procent av tätortens 
befolkning bor i stadsdelen. På grund av en 
förhållandevis hög befolkningsomsättning har 
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området under lång tid präglats av hög andel barn 
och unga. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Det finns behov av en större variation i 
stadsdelens bostadsbestånd och att bättre knyta 
ihop stadsdelen med övriga tätorten. Tillkom-
mande bostadsbebyggelse bör bidra till ett 
bredare utbud av boende- och upplåtelseformer 
i området. Sambanden mellan Stensåkra och 
tätorten i övrigt bör förbättras liksom målpunkter 
inom området. 

Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i 
marklägenheter/radhus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Prioritera boende- och upplåtelseformer som 

inte finns i området idag för att skapa ett mer 
varierat bostadsbestånd i stadsdelen. 

 - Undersök möjlighet för äldreboende. 
 - Anpassa exploatering efter områdets rekrea-

tiva värden samt med varsamhet till ekosys-
temtjänster och områdets kulturella värden 
(Galgaberget). 

 - Eftersträva att ny bebyggelse tillför arkitekto-
niska kvaliteter till området.

 - Ta hänsyn till reningsverk nordost om 
området.

 - Utveckla målpunkter och mötesplatser i 
området och stärk kopplingarna mellan 
Stensåkra och tätorten i stort.

 - Genomför hastighetsdämpande åtgärder 
längs Kantarellvägen i samband med explo-
atering.

10. Mellangården
Areal: ca 1 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området är i gällande detaljplan 
planlagt som allmän plats (park).
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i ett befintligt bostadsområde 
nordost om Kvarndammen och består av en 
större grönyta där del används som lekpark. 
Genom området går en spridningskorridor för 
växter och djur som förbinder Norrgårdens 
rekreationsområde med Tjustkulleområdet. 
Genom området går cykelvägar som är en del 
av tätortens lokalnät för cykel. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Ny bebyggelse ska hållas låg 
för att värna siktstråk mot Kvarndammen för 
närboende. Tillfart med bil bör ske norrifrån 
där trafiken ansluter till Nygatan via Norrvägen. 
Gång- och cykelvägar ska bevaras för att säkra 
rekreativa värden samt goda gång- och cykel-
förbindelser mot centrum och kommunal och 
kommersiell service norr om området. 

Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i 
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radhus kan tillskapas i området.

 Riktlinjer för fortsatt planering
 - Undersök möjligheter för bostäder för 

äldre. 
 - Bevara befintliga fastigheters siktstråk mot 

Kvarndammen i möjligaste mån, bland 
annat genom en låg byggnadshöjd på 
tillkommande bostadsbebyggelse.

 - Ta hänsyn till spridningskorridor för växter 
och djur samt utpekad kulturkärna sydväst 
om området (Kvarndammen). 

 - Upprätthåll goda cykelförbindelser genom 
samt till och från området.

11. Mellangårdens ladugård
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: I FÖP 1993 redovisas området 
som tätortsnära rekreationsområde.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger naturskönt intill Norrgårdens 
rekreationsområde. På platsen låg tidigare 
Mellangårdens ladugård. Området har god 
tillgänglighet till förskolor, skolor och vårdcen-
tral, i synnerhet via gång- och cykelvägnätet. 
Inom området finns en transformatorstation. 
Genom området går en spridningskorridor för 
växt- och djurliv. 
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12 Gästgivaren Nytt bostadsområde.11 Mellangårdens ladugård Nytt bostadsområde.
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9 Stensåkra Nytt bostadsområde. 10 Mellangården Nytt bostadsområde.
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Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Vid exploatering av området bör 
platsens agrara historia tydliggöras, exem-
pelvis genom utformning av ny bebyggelse. 
Kommunen bedömer att tranformatorsta-
tionens placering är förenlig med bostäder. 
Gemensam parkering för bostäderna eftersträ-
vas och kan förläggas mot transformatorsta-
tionen. Kommunen bedömer att cirka 20 nya 
bostäder i radhus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploatering efter områdets 

rekreativa värden och med hänsyn till dess 
ekosystemtjänster.

 - Ta hänsyn till spridningskorridor för växter 
och djur. 

 - Skapa tydliga entréer in i Norrgårdens 
rekreationsområde. 

 - Upprätthåll ett grönsläpp mellan nya och 
befintliga bostäder.

 - Integrera kulturvärden och landskapsele-
ment i exploateringen. 

 - Värna grova träd längs Norrvägen.

12. Gästgivaren
Areal: ca 1 hektar.   
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som industri-
område i FÖP 1993.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger relativt centrumnära i stadsde-
len Karlslund, söder om Torngatan och öster om 
järnvägen Nässjö-Vetlanda. I området finns idag 
flera industribyggnader. Goda gång- och cykelför-
bindelser finns mellan området och stadskärnan. 
Intill området ligger en mindre livsmedelsbutik.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Förslaget innebär en ändrad markan-
vändning från industri till bostäder. Möjligheter till 
bostäder för äldre bör undersökas i området. 

Kommunen bedömer att cirka 30-40 nya bostäder 
i flerbostadshus kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Buller från omgivande vägar och järnväg ska 

beaktas och hanteras. 
 - Öka grönskan i området. 
 - Undersök möjligheter till bostäder för äldre. 
 - Värna siktstråk mot kyrkan.  

13. Himlabackarna
Areal: ca 25 hektar.  
Markägoförhållande: Kommunal mark. Planförhållan-
de: Del av området finns redovisat som bostadsområde 
i FÖP 1993 och i Översiktsplan 2010. Den östra delen 
av området utgör i samma planer naturmark. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund 
Himlabackarna ligger i norra delen av tätorten, 
öster om Nydala handelsområde. Området består 
av obebyggd mark i form av öppna jordbruksmar-
ker, igenväxande betesmarker och avverkad skog. 
Terrängen är förhållandevis kuperad och området 
präglas av höjdskillnader med sluttning främst 
mot söder. Den nordöstra delen av området har 
höga grundvattennivåer. 

Utvecklingsmöjligheter  
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område med en blandning av friliggande småhus, 
radhus samt flerbostadshus med markkontakt. 

Kommunen bedömer att cirka 120 bostäder i 
villor och radhus samt en ny förskola kan tillska-
pas i området.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Skapa attraktiva boendemiljöer genom att 

exploatera med hänsyn till områdets natur- och 
kulturvärden och utblickar.
 - Möjliggör för ett varierat bostadsbestånd 

med olika typer av boendeformer, upplåtelsefor-
mer, storlekar med mera genom en bebyggelse 
med varierande utformning och täthet.
 - Utveckla en våtmarkspark i områdets södra 

del i syfte att omhänderta dagvatten, främja 
biologisk mångfald samt tillgängliggöra för rekre-
ation. 
 -  Möjliggör goda kommunikationer till 
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området med gång, cykel, kollektivtrafik och bil. 
- Beakta grundvattennivåerna vid höjdsättning av 
området.

14. Norget norra
Areal: ca 50 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat 
industriområde i FÖP 1993 och som exploateringsom-
råde för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Området ligger inom Karlslunds rekreations-
område, väster om Västerleden och sydväst om 
Nydala och järnvägen Vetlanda-Nässjö. Området 
består till största del av skogsmark som nyttjas för 
rekreation med flera stigar och uppmärkta spår. 
Mitt i området ligger ett hygge och runt området 
finns flera våtmarker. Större delen av området är 
relativt plant. I områdets västra del finns ett större 
fornlämningsområde som är en utpekad kultur-
kärna. Området nås från den befintliga tätortsbe-
byggelsen i Karlslund med gång och cykel via en 
tunnel respektive bro över Västerleden.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde med blandad bebyggelse. Det kan 
också inrymmas kontor och andra verksamheter i 
området. En tätare bebyggelse med flerbostads-
hus och radhus kan tillskapas i den norra delen 
av området, där möjligheter till högre bebyggelse 
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13 Himlabackarna Nytt bostadsområde.

14 Norget norra Nytt bostadsområde. 
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går ett vattendrag med källflöden, Tvillingkällorna.
2005 genomförde Jönköpings läns museum en 
arkeologisk utredning etapp 1 i Karlslund-Mad-
hagen. Utredningen visade att området länge 
hävdats genom odling och utmarksbruk. I 
Madhagen finns flera agrara och övriga kulturhis-
toriska lämningar som tillsammans bildar en kul-
turkärna. Norr om området ligger en registrerad 
fornlämning och än längre norrut ytterligare två 
registrerade fornminnen, varav det ena är brons-
åldersgravfältet Tjuvarör. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bo-
stadsområde. Anslutning till området bör ske via 
Hällingevägen. Idag skapar vägnätet runt området 
barriäreffekter mellan Madhagen och övriga 
tätorten. Vid utveckling av området behöver 
stråken in till centrum förbättras, bland annat 
genom bättre möjligheter för gående och cyklister 
att passera Västerleden och Sävsjövägen. Entrén 
till tätorten bör förstärkas med gröna inslag.

Kommunen bedömer att cirka 60 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska förutsättningarna mer i 

detalj. 
 - Undersök översvämningsrisker vid Norrasjön. 
 - Stärk kopplingarna in mot tätorten för gående 

och cyklister.  
 - Hantera vägtrafikbuller från Sävsjövägen och 
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ska undersökas. I den södra och östra delen av 
området föreslås främst villabebyggelse. An-
slutning till området bör ske via Hällingevägen, 
vilket medför behov av en bättre trafiklösning 
vid Sävsjövägen. Gång och cykelförbindelserna 
mellan området och centrum respektive Nydala 
är idag relativt goda men bör utvecklas. Nya 
gång- och cykelstråk bör skapas i området samt 
söderut mot utvecklingsområdena Norget södra 
och Madhagen.
 
Långsiktigt väntas behov av en ny förskola uppstå 
i området för att täcka platsbehovet i de nya 
områdena Norget och Madhagen samt de befint-
liga stadsdelarna Lövhagen och Karlslund. I den 
fortsatta planeringen behöver ytor för en förskola 
reserveras på lämplig plats i området i tidigt 
skede.

I denna plan pekas en ny hållplats för persontrafik 
ut vid järnvägen Nässjö-Vetlanda i anslutning till 
Nydala. Inom utvecklingsområdet Norget norra 
bör marken intill järnvägen därför användas resur-
seffektivt med en tätare bostadsbebyggelse för att 
bidra till ett bra resandeunderlag.

Kommunen bedömer att cirka 100-140 nya 
bostäder i blandad bebyggelse, dock i huvudsak 
villor, samt en ny förskola kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till och integrera gröna stråk, 

spridningskorridorer för växter och djur samt 

motionsspår i området. 
 - Bostadsbebyggelsen i området bör ha 

varierad täthet och upplåtelseformer.
 - Reservera utrymme för en ny förskola i tidigt 

skede i planeringen av området.  
 - Exploatering ska ske med varsamhet mot 

områdets kulturella värden.  Kulturvärden bör 
integreras i exploateringen. 

 - Värna våtmarker inom och i anslutning till 
området. Dessa bör användas som fördröj-
ningsytor för vatten. 

 - Hantera vägtrafikbuller från Västerleden och 
ta hänsyn till att vägen är rekommenderad 
väg för farligt gods.

 - Hänsyn ska tas till funktionen i funktionellt 
prioriterat vägnät.

15. Madhagen
Areal: ca 22 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat bo-
stadsområde i FÖP 1993 och som exploateringsområde 
för industri i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Medellång sikt, cirka 5-12 år.

Bakgrund
Madhagen ligger strax väster om tätorten, norr 
om riksväg 127 och sydväst om Hällingevägen. 
Området utgörs av ett skogsområde med kuperad 
terräng och ett flertal hällar. Inom området ligger 
idag ett större hygge. Delar av marken är tämligen 
sank. I sydväst sluttar området ner mot Norrasjön 
där det ligger en lövsumpskog. Genom området 
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ta hänsyn till att vägen är rekommenderad 
väg för farligt gods. 

 - Genomför en arkeologisk utredning etapp 2 i 
området.

 - Exploatering ska ske med varsamhet mot 
lämningar inom området och fornlämningar-
na norr om området. 

 - Tillgängliggör och utveckla strandområdet 
utmed Norrasjön för rekreation. 

 - Värna och utveckla Prästastigen.  
 - Ta hänsyn till en eventuell fortsatt expansion 

av tätorten västerut långsiktigt.
 
16. Södra Kråkegården 1
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära 
rekreationsområde i FÖP 1993 och som utredningsom-
råde för ny bostadsbebyggelse i Översiktsplan 2010. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde intill 
sjön Grumlan i den sydvästra delen av Vetlanda. 
Rekreationsområdet är välanvänt av både fören-
ingsliv och allmänhet. På senare år har exploate-
ringstrycket varit högt i området på grund av det 
attraktiva läget och utbyggnad av infrastruktur i 
samband med omvandling av befintlig bebyggelse 
från fritidshus till permanenthus. Själva utveck-
lingsområdet består idag av öppen åkermark som 
sluttar ner mot Emån och begränsas av stenmurar 
åt väster och öster. På en åkerholme utanför 

området på åkerns nordvästra del ligger en forn-
lämning i form av ett gravröse från förhistorisk tid. 
Dess siktlinje ner mot Emån är viktig att bevara. 
Söder om området råder strandskydd för Emån 
och Grumlan.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Ny bebyggelse ska placeras utanför 
strandskyddsområdet för Grumlan respektive 
Emån. Anslutning till området bör ske från Ry-
ningsvägen via befintlig väg till Sandlandet. Explo-
atering i området ger behov av åtgärder på del av 
vägen för att tillgodose en ökad trafikmängd. 

I planering och exploatering av området ska stor 
hänsyn tas till dess rekreations- och naturvärden. 
Naturvärdena är främst kopplade till områdets 
stenmurar, åkerholmar och kantzoner. Dessa 
objekt är viktiga spridningskorridorer för växter 
och djur och utgör levnadsmiljö för många arter. 
Befintlig motionsstig öster om området behöver 
delvis ledas om och entrén in till rekreationsom-
rådet norr om området ska tydliggöras. För att 
bättre knyta samman Sandlandet med Bäckseda 
föreslås en ny gång och cykelförbindelse skapas 
över Emån mot Paradisvallen.

Bebyggelsen är viktig att den utformas på ett 
sätt som knyter an mot villabebyggelsen norr 
om platsen, men också en bra övergång mellan 
tätorten och den bebyggelse som finns i Sandlan-
det sydväst om området.
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Kommunen bedömer att cirka 10 nya villatomter 
kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploateringen efter områdets rekre-

ativa värden, naturvärden och med hänsyn till 
dess ekosystemtjänster. 

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden. Stenmu-
rarna kan användas som naturliga avgräns-
ningar. 

 - Bebyggelsen ska anpassas efter platsens to-
pografiska förutsättningar. Del av området bör 
bevaras som öppen åkermark.

 - Skapa en tydligare entré till Östanå rekrea-
tionsområde i samband med exploateringen.

 - Skapa nytt gång- och cykelstråk över Emån.
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.

17. Södra Kråkegården 2
Areal: ca 2 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som tätortsnära 
rekreationsområde i FÖP 1993 och som exploaterings-
område för bostad i Översiktsplan 2010.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.
Bakgrund
Området ligger i Östanå rekreationsområde, 
väster om Ryningsvägen i den sydvästra delen 
av Vetlanda. Rekreationsområdet är välanvänt 
av både föreningsliv och allmänhet. Utvecklings-
området består idag av lövträdsdominerad skog 
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15 Madhagen Nytt bostadsområde. 16 Södra Kråkegården 1 Nytt bostadsområde.

17 Södra Kråkegården 2 Nytt bostadsområde.
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18 Ekängen Nytt bostadsområde.
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brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Värna områdets ekar i möjligaste mån och 

utveckla spridningskorridorer för växter och 
djur samt framtida grönstråk inom och i an-
slutning till området.

 - Utred och hantera vägtrafikbuller från väg 31 
och ta hänsyn till att vägen är rekommende-
rad väg för farligt gods.

 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området. 

 - Hantera instängt område för att minska 
risken för översvämning vid skyfall.
18. Ekängen
Areal: ca 5 hektar.   
Markägoförhållande: Privat mark.
Planförhållande: Området redovisas som planerat 
bostadsområde i FÖP 1993 och som utredningsområde 
för bostäder i Översiktsplan 2010 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av Bäckseda, väster 
om riksväg 31 och söder om Paradisvägen. Den 
östra delen består av björkskog medan de västra 
delarna är låglänta och blöta. Genom området 
löper ett dike i öst- västlig riktning. I området finns 
flera stora och bevarandevärda ekar. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Då området är ett utströmningsområde 
med framträngande grundvatten kommer mar-
karbeten behöva göras innan exploatering sker 
genom urgrävning av löst material och återfyll-
ning med lämpliga dränerade massor. Ekarna bör 
bevaras för att utgöra en kvalitet i området.

Kommunen bedömer att cirka 20 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Utred de geotekniska och arkeologiska förut-

sättningar mer i detalj.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

och väl utvecklade buskskikt. Området sluttar i 
sydostlig riktning med en lågpunkt i den östra 
delen som är ett riskområde för översvämning vid 
skyfall. Inom och intill området finns kulturhisto-
riska lämningar i form av stenmurar som både har 
kultur- och naturvårdsvärden. Området korsas av 
stigar och motionsspår.

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas som ett nytt bostads-
område. Närheten till rekreationsvärden ska till-
varatas och beaktas vid fortsatt planläggning. Re-
kreationen ska avgöra plastens exploateringsgrad 
och den ska fortsatt kunna användas som port till 
rekreationsområdet. Anslutning till området bör 
ske från Ryningsvägen via befintlig väg till Sand-
landet. Exploatering i området medför behov av 
åtgärder på del av vägen för att tillgodose en ökad 
trafikmängd.

Kommunen bedömer att cirka 15 nya bostäder i 
villor kan tillskapas i området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Anpassa exploateringen efter områdets re-

kreativa värden, naturvärden och med hänsyn till 
dess ekosystemtjänster. Utformningen av området 
ska ske så att motionsspår och rekreationsstråk 
säkerställs för allmänhetens rekreation i nära 
anslutning till området.  
 - Skapa en tydligare entré till Östanå rekrea-

tionsområde i samband med exploateringen.
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
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åkermarken. För att bevara det öppna landska-
pet och värna en fortsatt hästhållning i området 
ska tillkommande bebyggelse vara av småskalig 
karaktär. Ridklubben ska även fortsättningsvis 
kunna nyttja del av området för sin verksamhet. 
Anslutning till området bör ske via den befintliga 
tillfartsvägen i södra delen av Upplandaåkern 
förutsatt att vissa åtgärder görs på vägen.

Områdets användning och utformning bör 
anpassas efter riksintressets värden. Kommunen 
gör bedömningen att riksintresset inte påtagligt 
skadas av föreslagen markanvändning. Fastighe-
terna ska lokaliseras utanför strandskyddsområde. 
Bevarandet av brukningsvärd jordbruksmark ska 
särskilt beaktas enligt Miljöbalken.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Detaljplan för området ska arbetas fram.
 - Arkeologisk undersökning ska göras på 

platsen. 
 - Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövår-

den, naturvård samt vattenskyddsområde 
öster om Upplanda.

 - Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter 
och djur samt grönstråk för allmänhetens 
rekreation. 

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden.

 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 

vatten och avlopp.

20. Byestad
Bakgrund
Byestad/Flugeby är en lantlig boendemiljö cirka 3 
kilometer från Vetlanda centrum. Befintlig bebyg-
gelse består av villor som ligger i ett småskaligt 
jordbrukslandskap vid Emån. Byestad och Flugeby 
skiljs åt av väg 47. Marken i området är privatägd. 
Den östra delen av området innefattas i riksintres-
se för kulturmiljövården (Byestad). Området ligger 
inom befintligt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av enstaka utspridda villatomter 
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon 
större exploatering anses ej lämplig i området. 
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett 
områdesprogram bör dock utarbetas med mer 
detaljerade beskrivningar och förutsättningar, 
inklusive exploateringsgrad.  

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta fram ett områdesprogram för området. 
 - Ta hänsyn till översvämningsrisker i området.
 - Ta hänsyn till utpekad naturkärna och övriga 

naturvärden inom området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 

vatten och avlopp och bör ingå i verksamhets-
område.

Tätortsnära lantligt boende
I områden för tätortsnära lantligt boende ska ny 
bebyggelse ha en lantlig karaktär och anpassas till 
platsens förutsättningar. Utanför områden för tät-
ortsnära lantligt boende ska det råda restriktivitet 
för ny bebyggelse i randzonen.

19. Upplanda
Bakgrund
Upplanda ligger i den sydöstra delen av tätorten, 
mellan Västerleden och väg 47, Emån och väg 
125. Det aktuella området ligger på den sydöstra 
delen av Upplandaåkern. Befintlig bostadsbebyg-
gelse finns längs en grusväg i södra delen av Upp-
landaåkern där kommunen också har ett förråd. 
Upplanda består idag främst av kommunägd 
jordbruksmark och är förknippat med hästhållning 
i olika former. Vetlanda Ridhus och dess verk-
samhet finns i anslutning till området och del av 
området används idag av ridklubben. Närheten till 
större vägar gör att området delvis är bullerpåver-
kat.
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården (Byestad) och gränsar till Emån som är rik-
sintresse för naturvård samt ett Natura2000-om-
råde. Delar av området omfattas av strandskydd 
för Emån. 

Utvecklingsmöjligheter 
Området föreslås utvecklas för tätortsnära 
lantligt boende i form av villabebyggelse med 
hästgårdskaraktär med möjlighet att bruka del av 
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19 Upplanda Tätortsnära lantligt boende.

21 Föreda Tätortsnära lantligt boende.

20 Byestad Tätortsnära lantligt boende.
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22 Sandåkra Tätortsnära lantligt boende.
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finns risk för översvämning vid höga flöden.

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av villor. Utvecklingen bör ske 
genom komplettering av befintlig bebyggelse. 
Nya bostadsområden bedöms ej lämpligt då 
området även fortsättningsvis ska ha en lantlig 
prägel. Under senare år har såväl omvandling från 
fritidshus till permanenthus som nybyggnation 
skett i området. Denna utveckling föreslås fortgå. 
Ny bebyggelse eller ombyggnad som kan förändra 
karaktären på området bör föregås av detaljplan. 
Ny bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyd-
dat område.

Området angörs idag via enskilda vägar och 
vägsamfälligheter. Vid nybyggnation och omvand-
ling av fritidshus till permanentboenden ökar 
belastningen på vägarna vilket kan kräva en högre 
vägstandard. Det är därför viktigt med dialog med 
berörda vägföreningar och markägare innan ny 
bebyggelse planeras. 

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ny bebyggelse ska som regel föregås av 

detaljplan, med undantag om det gäller en 
enstaka byggnad och sker på eller i direkt 
anslutning till befintlig tomtplats.

 - I område med stort tryck på omvandling och 
som är tätortsnära ska detaljplan upprättas 
innan bygglov.

 - Nybyggnation ska föregås av avtal med berörd 

området är privatägd och ägs av von Liewens do-
nationsstiftelse. Inom området finns flera skydds-
värda träd.

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av villor. Exploatering av området 
ska föregås av detaljplaneläggning.
 
Riktlinjer för fortsatt planering
 - Detaljplan för området ska arbetas fram.
 - Ta hänsyn till skyddsvärda träd inom området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Utred lämplig teknisk lösning för vatten och 

avlopp. 
 
23. Hökås
Bakgrund
Hökås ligger söder om Vetlanda tätort, väster 
om väg 31. Området ligger intill sjön Grumlan 
och delar av området omfattas av strandskydd. 
Marken i området är privatägd. Inom området 
finns idag både fritidshus och permanenthus. 
Området ligger inom befintligt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp. Landskapet består i 
norra delen av ett småskaligt jordbrukslandskap 
medan den södra delen utgör ett skogsdominerat 
landskap. Området rymmer två naturkärnor och 
korsas av en spridningskorridor för växter och 
djur. Inom området finns flera kulturhistoriska 
lämningar. I norra delen av området samt inom 
större delen av strandskyddsområdet för Grumlan 

21. Föreda
Bakgrund
Föreda ligger nordväst om tätorten, i ett småska-
ligt jordbrukslandskap med utspridd bebyggelse 
av lantlig karaktär. Marken i området är privatägd.
 
Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för tätortsnära lantligt 
boende i form av enstaka utspridda villatomter 
som tillskapas i takt med efterfrågan. Någon 
större exploatering anses ej lämplig i området. 
Detaljplaneläggning bedöms ej nödvändigt. Ett 
områdesprogram bör dock utarbetas med mer 
detaljerade beskrivningar och förutsättningar, 
inklusive exploateringsgrad.  

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta fram ett områdesprogram för området. 
 - Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och 

övriga naturvärden i området.
 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-

brukslandskapets kulturmiljövärden.
 - Ny bebyggelse bör företrädesvis placeras i 

skogsbryn. 
 - Utred lämplig teknisk lösning för vatten och 

avlopp. 

22. Sandåkra
Bakgrund
Sandåkra ligger söder om Vetlanda tätort, i ett 
småskaligt jordbrukslandskap med utspridd be-
byggelse av lantlig karaktär. Det aktuella området 
ligger cirka 1 km öster om väg 31. Marken i 
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samfällighetsförening och eventuell berörd 
markägare för att lösa utfartsfrågan. 

 - Vid nybyggnad samt om- och tillbyggnad bör 
byggnadsytan bli högst 1/5 av tomtytan.

 - Värna och ta tillvara på det småskaliga jord-
brukslandskapets kulturmiljövärden.

 - Ta hänsyn till utpekade naturkärnor och 
övriga naturvärden i området.

 - Ny bebyggelse ska försörjas med kommunalt 
vatten och avlopp och bör ingå i verksamhets-
område.

 

© Lantmäteriet

23 Hökås Tätortsnära lantligt boende.
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STADENS STRUKTUR 
OCH ARKITEKTUR
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Skydda och bevara kommunens värdefulla 

kulturmiljöer för framtiden. 
• Utveckla och förstärka kommunens identitet 

och karaktär. 
Arkitektur, stads- och landskapsbild är tillsam-
mans med natur- och kulturvärden viktiga 
aspekter att värna vid utveckling av tätorten. När 
Vetlanda växer med ny bebyggelse är det viktigt 
att estetiska värden ges utrymme så att intres-
santa och trivsamma miljöer skapas. Förståelse 
och respekt för platsers karaktär ska alltid vara 
utgångspunkt vid förändringar i tätorten. 

Tätortens entréer
Vetlanda har utvecklats längs viktiga kommuni-
kationsleder, från Emån via ridstigar till dagens 
vägnät. Tätortens entréer är viktiga då de ger ett 
första intryck av platsen Vetlanda.  

Entréer till tätorten via vägnätet utgörs av 
följande sträckningar:
Norr: Slättemo – Nydalarondellen (väg 47)
Öster: Byestad – Brunnsgård (väg 47)
Söder: Bäckseda – Illharjen (väg 31) 
Väster: Hultaby – Lövhagsrondellen(väg 127)

Norrifrån kantas entrén in mot Vetlanda av verk-
samheter på båda sidor av riksväg 47. Planförsla-
get medför att ytterligare verksamheter tillkom-
mer norr om Nydala, vilket kan förstärka den 
redan hårda entrén. I samband med att områden 
utvecklas bör buffertzoner med grönska bevaras 
och utvecklas mellan ny bebyggelse och vägen för 
att öka gröna inslag längs entrén.

Österifrån börjar entrén till tätorten med 
grönskan vid Emån. Därefter följer ett hårdare 
landskap genom Brunnsgårds industriområde 
längs med Flugebyvägen med verksamheter på 
båda sidor av vägen. 

Söderifrån upplevs tätorten börja vid Harjen-
rondellen, där grönskan vid Illharjen följs av ett 
hårdare stadslandskap in mot centrum längs med 
Lasarettsgatan. Lasarettsgatans utformning bör 
utvecklas i denna del för att göra gatusträckning 
mer attraktiv, bland annat genom ökad grönska.

Västerifrån är entrén grön och lummig. Vid denna 
entré pekar denna plan ut två nya utvecklingsom-
råden norr respektive söder om väg 127. Buffert-
zoner med grönska bör bevaras mellan ny bebyg-
gelse och vägen för att värna den gröna entrén till 
tätorten. Detta gäller även på den södra sidan av 
vägen mellan ny bebyggelse och gc-stråket.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlandas bebyggelse har hög arkitekto-

nisk kvalitet.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Verka för att ny bebyggelse tar tillvara 

på specifika platsförutsättningar som 
topografi och väderstreck och samspelar 
med omgivande bebyggelsemiljö.

• Verka för att förbättringar av tillgäng-
ligheten i byggnader i möjligaste mån 
anpassas efter kulturhistoriska och arki-
tektoniska värden. 

• Utveckla och tydliggöra tätortens 
entréer.

• Utforma offentliga miljöer med hänsyn 
till såväl arktektoniska, kulturhistoriska 
och sociala aspekter.

• Ta fram karaktärsbeskrivningar med väg-
ledning för tidstypiska bebyggelseområ-
den som underlag för fortsatt planering 
och bygglovshandläggning.

• Tillämpa framtagna riktlinjer för sådan 
bebyggelse som har klassificerats som 
kulturhistoriskt värdefulla.
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Teckenförklaring
Entreér
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Stadens entréer.
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Teckenförklaring
Ytterområden
Centrala villaområden
Centrala staden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Bebyggelseområden.
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Offentliga miljöer
Offentliga miljöer utgörs i huvudsak av tätortens 
utemiljöer som gator, parker, torg och lekplat-
ser. Det är viktigt att utemiljöerna är trygga och 
trivsamma för att skapa liv och rörelse i staden. 
Att verka för att fylla glapp i stadsrummet, skapa 
levande bottenvåningar och jobba med belysning 
och grönska bidrar till trygga och inbjudande 
stadsrum. 

Bebyggelseområden
Vetlanda kan utifrån stads- och landskapsbild, 
stadsbyggnadsideal och befintlig bebyggelse delas 
in i tre områden: centrala staden; tidigt utveckla-
de centrala villaområden; samt senare tillkomna 
bostadsområden i stadens ytterområden. 

Som vidareutveckling av indelningen avser 
kommunen att i dialog med fastighetsägare ta 
fram vägledning för  bostadsområden med tidsty-
pisk bebyggelse. Dessa ska redovisa stadsplane-
ringsideal, arkitektur och viktiga byggnadsdetaljer. 
Syftet med beskrivningarna är att visa hur befintlig 
bebyggelse kan utvecklas utan att centrala värden 
går förlorade. Vidare ska kommunen arbeta fram 
särskilda områdesbeskrivningar som på stadsdels-
nivå ska beskriva områdenas karaktärsdrag och 
om och hur dessa bostadsområden kan komplet-
teras med ny bebyggelse utan att förlora värdebä-
rande egenskaper. 

Vissa förändringar har under åren skett i villa-
områdena genom att äldre bebyggelse ersatts 
med ny, bland annat har vissa villor ersatts med 
flerbostadshus. Karaktären på områdena är dock i 
stora delar intakt. 

Vid förändringar i centrala villaområden ska 
hänsyn tas till den övergripande karaktären. 
Gröna inslag i kvarteren ska upprätthållas. Even-
tuella upphävanden av tomtindelning ska ske 
restriktivt och särskild hänsyn tas till ingreppets 
påverkan på områdets struktur.      

Ytterområden
Från 1950- och 1960-talet och fram till idag har 
Vetlanda successivt utvecklats med kvarter i en 
yttre zon. Kvarteren är i stor utsträckning byggda 
i skogslandskap eller på öppen åkermark och 
omringas av grönska i form av skog och 
naturparker eller öppna ytor. Från 1950-talet finns 
områden som är byggda utifrån grannskapsprinci-
pen (Brunnsgård) och från 60-talet är bilens  
intåg i stadsplaneringen synlig genom bostads-
områden med återvändsgator omgivna av breda 
matargator. Storskaliga bostadsområden från 
miljonprogramsåren finns i tätortens ytterkanter. 
Ytterområdena har de senaste årtiondena kom-
pletterats med nya bostadsområden i norr och 
söder.

I ytterområdena finns möjlighet till viss förtätning 
och komplettering. I mer centrumnära delar av yt-
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Nedan redovisas viktiga karaktärsdrag att ta 
hänsyn till vid förändringar i områdena.

Centrala staden
Den centrala staden har en stadsmässig bebyg-
gelse, reglerad i kvarter i rutnät med byggnader 
i gatuliv. Bebyggelsen har en relativt lågt hållen 
byggnadshöjd. Även om flera äldre byggnader 
har ersatts med nya så finns det gamla stads-
mönstret och skalan i stadsrummet kvar. Centrala 
staden utgör en offentlig miljö och det är därför 
särskilt viktigt att här bevara och utveckla värde-
fulla byggnader och miljöer. Sammanhängande 
områden av särskilt kulturvärde finns runt kors-
ningen Stationsgatan/Kyrkogatan.

Inom den centrala staden ska ny bebyggelse 
anpassas till befintlig struktur. Nya byggnader 
ska förläggas i gatuliv. Gatuträd är viktiga både 
för stadsbilden och ur ett klimatperspektiv och 
trädbeståndet bör därför utvecklas. Att läka sår i 
stadsrummet bidrar positivt till stadsbilden.  

Centrala villaområden
Runt de centrala delarna av Vetlanda finns cen-
trumnära villaområden i Pukaregården, Norra 
Stensåkra och Östersand. Områdena utvecklades 
under 1920- och 1930-talet och har gemensamt 
att de består av bebyggelse i trädgårdskvarter 
med friliggande hus inbäddade i grönska. Växling-
arna mellan bebyggelse, stora trädgårdar, parker 
och infrastruktur bidrar till variation i områdena. 
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områdesbestämmelse. Värdebärande element i 
byggnaden bör hanteras på ett varsamt sätt vid 
underhåll och förändringar av byggnaden eller i 
anslutning till byggnaden. 

Nivå 4 - Särskilt värdefull bebyggelse
Särskilt värdefull bebyggelse som bör skyddas 
genom skyddsbestämmelse (q) i detaljplan eller 
genom områdesbestämmelse. Byggnaden får inte 
förvanskas vid förändring av eller i anslutning till 
byggnaden.

Nivå 5 - Byggnadsminne
Byggnad som förklarats vara byggnadsminne 
enligt Kulturmiljölagen (kap 3-4).

Mer utförliga beskrivningar av förhållningssätt 
vid underhåll och förändring av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse samt en lista på byggnader 
i respektive nivå redovisas i dokumentet Kultur-
miljöutredning – Byggnadsklassificering (2018).  
Kulturmiljöutredningen är ett viktigt underlag vid 
framtagande av detaljplaner och handläggning av 
bygglovärenden. 

Tillgänglighet
Tätorten har idag en förhållandevis låg andel fler-
bostadshus med hiss. I samband med förtätning 
eller andra byggprojekt på fastigheter där hiss 
saknas bör detta installeras för att förbättra till-
gängligheten. Sådana åtgärder bör dock ta hänsyn 
till kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
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terområdena kan en högre bebyggelse övervägas. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inför framtagandet av denna plan har kommunen 
inventerat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
inom planområdet.  Under 2017 har en klassifi-
cering av de objekt som finns upptagna i inven-
teringarna genomförts.  Klassificeringen utgör en 
bedömning av respektive objekts behov av utökat 
skydd, utöver det generella, för att behålla sina 
kulturhistoriska värden och kvalitéer. Byggnads-
klassificeringen innehåller fem nivåer och syftar 
till att på ett kostnadseffektivt sätt skapa bättre 
förutsättningar för att kulturmiljöns värden tillva-
ratas i plan- och byggprocessen. 

Klassificeringen har baserats på en bedömning av 
respektive byggnads kulturhistoriska värden som 
solitär samt en värdering av byggnadens funktion 
i sin omgivning. Efter en sammanvägd bedömning 
av de två faktorerna har en klassificeringsnivå 
fastställts. Nedan redovisas övergripande för-
hållningssätt vid underhåll och förändringar av 
byggnader i nivå 2-5. 
 Nivå 2 - Allmänt bebyggelsevärde
Graderingen motsvarar det generella krav på 
hänsyn till en byggnads kulturhistoriska värden 
som gäller för alla byggnader enligt plan- och 
bygglagen. 

Nivå 3 – Särskilt allmänt bebyggelsevärde
Värdebärande delar av byggnaden bör skyddas 
genom varsamhetsbestämmelse i detaljplan eller 

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - BOENDE OCH ARBETE - FÖRSKOLA OCH SKOLA



75

FÖRSKOLA OCH SKOLA
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Kommunen ska ha skolmiljöer som är till-

gängliga för alla och anpassade för modern 
undervisning. 

• Minska antalet förskolor som bara består av 
en avdelning. 

• Utnyttja lokalerna effektivt, så att lokalkostna-
den per elev blir så låg som möjligt.

Planeringsstrategier
• Bygga förskolor där det är möjligt att få en 

flexibel verksamhet som bättre klarar att han-
tera en ökad och minskad efterfrågan inom 
barnomsorgen. 

• Utnyttja lokalerna effektivare för att frigöra 
resurser till kärnverksamheten, vilket gör det 
möjligt att ge alla elever förutsättningar att 
nå goda kunskapsresultat. 

• Hantera konsekvenser för förskola, fritidshem 
och skola när nya bostadsområden planeras. 

• Skapa förutsättningar för samordning av 
förskola, fritidshem och skola för att vinna 
lokalmässiga, personella och verksamhets-
mässiga fördelar. 

Utred framtida placering av nya skolor. 

Förskola och grundskola
De närmsta åren finns behov av flera nya förskolor 
i Vetlanda tätort.1 Behovet kommer dels från en 
befolkningsökning och dels från ett behov av att 
ersätta vissa mindre förskolor med större enheter 
i mer ändamålsenlig lokaler. Barn i förskoleålder 
ska ha möjlighet att gå i förskola så nära hemmet 
som möjligt. I framtagen lokalförsörjningsplan för 
förskolans platsbehov pekas lämpliga platser ut 
för nya förskolor i följande områden i tätorten: 
- Mossgård
- Himlabackarna
- Sjukhusparken
- Norget
Dessa platser anses lämpliga utifrån kriterier i 
förskolans funktionsprogram, framtida platsbehov 
samt utbyggnadsplaner för nya bostadsområden i 
detta planförslag.2 

Antalet barn och elever inom förskola och skola 
varierar årligen. Det är därför viktigt med flexibla 
lokaler som kan hantera både en ökad och 
minskad efterfrågan på förskoleplatser. Stora 
födelsekullar under ett eller några år medför ett 
högt tryck på platser i förskolan och grundsko-
lan de efterföljande åren. För att kunna bedöma 
behovet av platser behöver kommunen tillförlitli-
ga befolkningsprognoser för att undvika lösningar 

1 Se Lokalförsörjningsplan för förskolans platsbehov 
2017-2020
2 Se Funktionsprogram förskola (2015)
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Efterfrågan på barnomsorg och utbildning 
för alla åldrar tillgodoses i tillgänglighets-
anpassade och ändamålsenliga lokaler 
och utemiljöer. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vet-
landa kommun: 

• Verka för att ökade platsbehov i första 
hand tillgodoses genom om - och tillbygg-
nad på befintliga skolor om så är möjligt. 

• Vid all planering av bostäder ta hänsyn till 
behovet av förskolor och skolor.

• I planering och exploatering av förskolor 
och skolor möjliggöra att byggnaderna 
kan användas för annan offentlig service i 
framtiden om behov uppstår.  

• Säkerställa trygga och säkra skolvägar till 
förskolor och skolor med gång, cykel och 
kollektivtrafik.
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god tillgänglighet till centrum ska finnas.
 
Vuxenutbildning
Kvalitativa och relevanta gymnasie- och högsko-
leutbildningar är en viktig långsiktig konkurrens-
parameter för företag i Vetlanda. Inriktningen på 
eftergymnasiala utbilningar i Vetlanda bör följa ar-
betsmarknadens behov och tas fram i samarbete 
med näringslivet. Goda pendlingsmöjligheter 
mellan Vetlanda och omgivande universitets- och 
högskoleorter är likväl av stor vikt. Idag erbjuder 
även allt fler universitet och högskolor distans-
utbildningar, vilket är ett alternativ för dem som 
inte vill eller har möjlighet att flytta eller pendla 
för studier. Att fler ges möjligheter att studera är 
positivt för den långsiktiga tillväxten och arbets-
kraften i Vetlanda.

i lokaler som inte är ändamålsenliga. 

Vetlanda kommun har ett funktionsprogram för 
förskolan som är antaget av kommunfullmäktige. 
Funktionsprogrammet ska användas vid all projek-
tering och planering av nya förskolor och i tillämp-
liga delar när det gäller tillfälliga modullösningar.

Den prognosticerade befolkningsökningen i 
Vetlanda medför även ett ökat behov av platser 
i grundskolan. Om- och tillbyggnad på befintli-
ga grundskolor ska om möjligt ske i första hand 
för att tillgodose ett ökat platsbehov. På längre 
sikt kan dock behov av en ny grundskola uppstå. 
Lokalisering av en ny grundskola bör företrädesvis 
utredas innanför Västerleden, i ett strategiskt läge 
utifrån kommunikationsmöjligheter samt framtida 
bebyggelseutveckling. I övrigt bör utrymmen för 
nya skolor beaktas vid planering av nya större bo-
stadsområden, i synnerhet i utvecklingsområdet 
Norget.3

I Vetlanda ska barn ha möjlighet att tryggt och 
säkert kunna gå och cykla till förskola och skola. 
Förskolor och grundskolor bör ligga på bekväma 
avstånd från barnens hem. Trafiksäkra miljöer 
samt gång- och cykelvägar både vid och till skolan 
är viktigt. För barns och ungas hälsa, lek och 
lärande är även ändamålsenliga utemiljöerna vid 
skola, förskola och fritidshem av stor betydelse. 
Tillräckliga ytor för förskole- och skolgårdar samt 
god tillgänglighet till parker och grönområden ska 

3 Se avsnittet Utvecklingsområden

således säkerställas.  

Gymnasium
Vetlanda har en gymnasieskola, Njudungsgymna-
siet. Elevantalet på gymnasiet väntas ligga stabilt 
på runt 1100 elever till år 2024. Därefter väntas 
en ökning av elevantalet för att sedan pendla 
mellan 1200 och 1300 elever under perioden 
fram till 2040. Mot bakgrund av den gymnasieut-
redning som presenterades i november 2016 kan 
gymnasiet från och med år 2018 behöva tillskott 
av vissa lokalytor. Kommunen bedömer att sådana 
lokalytor kan tillskapas inom befintlig skoltomt. 
Det eftersträvas att all gymnasieverksamhet ska 
finnas samlad på Norrvägen. 

Cirka 80 procent av eleverna på Njudungsgym-
nasiet är hemmahörande i Vetlanda kommun. 
Inflödet av gymnasielever till Vetlanda är i unge-
färlig nivå med utflödet av elever från kommunen. 
Gymnasiet söker årligen vid skolstart boenden 
för ett flertal elever från andra kommuner. Detta 
handlar främst om elever på skolans idrottsut-
bildningar. Efterfrågan finns i huvudsak på mindre 
lägenheter.

Elever i gymnasieåldern har större möjligheter 
än yngre elever att ta sig längre sträckor från 
bostaden på egen hand. För gymnasielever blir 
således närhet till exempelvis centrum och rese-
centrum lika viktigt som närhet mellan skola och 
bostad. Goda kommunikationer till gymnasiet 
med såväl gång, cykel och kollektivtrafik liksom 
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Teckenförklaring
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola

Befintliga skolor i Vetlanda tätort. Streckade områden är planförslagets utvecklingsområden.
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en ny förskola i denna del av Vetlanda. I lokalför-
sörjningsplanen pekas Sjukhusparken ut som en 
lämplig plats för detta. På aktuell plats ligger idag 
Esplanadens förskola samt den tillfälliga enheten
Bäckagårdens förskola.Bäckstråket, som angränsar 
området i söder, utgör både en kulturkärna och 
en spridningskorridor för växter och djur. Norr 
om området ligger Norrgårdens gravfält som är 
en natur- och kulturkärna. Hela området runt 
Sjukhusparken och Forngården är upptaget i den 
kulturhistoriska utredningen för Vetlanda tätort 
(2014) där det beskrivs ha både natur- och kultur-
historiska värden.  

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas för en ny förskola, 
parkändamål, barn- och ungdomsverksamhet och 
rekreation. Byggnation av en ny förskola i området 
täcker platsbehov i förskoleområdet Östra cen-
tralorten samt ersätter befintliga enheter som 
kommer att avvecklas i närområdet. Anslutning till 
området bör ske från Norra Esplanaden.

Byggnation av en förskola i Sjukhusparken 
kommer att innebära behov av att riva byggnad 
där befintlig förskola finns idag för att ge plats för 
en ny förskola.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till områdets rekreativa värden 

och värna dess öppna karaktär och siktstråk mot 
Vetlandabäcken och omgivande naturpark. 
 - Ta hänsyn till naturkärna, kulturkärnor samt 

spridningskorridor för växter och djur i anslutning 
till området.

Riktlinjer för fortsatt planering
 - Ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljövår-

den genom att värna områdets kulturhistoriska 
prägel och natursköna omgivning.
 - Ta hänsyn till spridningskorridorer för växter 

och djur samt framtida grönstråk för allmänhe-
tens rekreation öster om området. 
 - Förbättra angöringsmöjlighet för bil, cykel 

och gång via befintligta gatunät samt gång- och 
cykelnät. 
 - Hantera vägtrafikbuller från väg 31 och ta 

hänsyn till att vägen är rekommenderad väg för 
farligt gods.
 - Bevara befintlig vegetation mellan skolgår-

den och riksväg 31 i möjligaste mån.
 - Lokalisera och utforma förskolan med hänsyn 

till intilliggande småskalig djurhållning.
 - Området bör utredas och höjdsättas så att 

risken för översvämning minimeras.

25. Sjukhusparken
Areal: ca 1.5 hektar.  
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som allmänt 
ändamål i FÖP 1993 och är i gällande stadsplan från 
1961 planlagt som område för allmänt ändamål.
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Kommunens lokalförsörjningsplan för förskolan 
(2016) visar på ett behov av att ersätta tillfälliga 
och undermåliga lokaler med nya lokaler. Flera 
förskolor i behov av ersättning ligger i förskole-
området Östra centralorten, vilket ger behov av 
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UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR 
SKOLA
Nytt skolområde
24. Mossgård
Areal: ca 1,5 hektar.   
Markägoförhållande: Kommunal mark.
Planförhållande: Området redovisas som
park/naturmark i FÖP 1993. 
Tidshorisont: Kort sikt, cirka 0-4 år.

Bakgrund
Området ligger i södra delen av tätorten,
sydväst om Mela kvarn och Emån. Befintlig
villabebyggelse finns norr samt väster om
området. Området avgränsas i öster av den 
nedlagda järnvägen mellan Vetlanda och Åseda. 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården (Byestad). 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas genom en ny förskola. 
Vid utveckling av området ska hänsyn tas till 
den befintliga närmiljöns kvaliteter. Anslut-
ning till området bör ske från Bäcksedavägen 
via Melavägen. Detta kräver dock åtgärder på 
vägnätet för ökad trafiksäkerhet. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmil-
jövården, själva kärnan i riksintresset ligger dock 
på andra sidan riksväg 31. Kommunen gör be-
dömningen att riksintresset inte påtagligt skadas 
av föreslagen markanvändning. Riksintresset ska 
dock beaktas i den fortsatta planeringen och vid 
utformning av skolområdet. 
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Teckenförklaring
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
1. Brogårds inustriområde
2. Skärpet
3. Nässja norra
4. Nässja södra
5. Centrum
6. Norra brogård
7. Centrum
8. Målaregården
9. Stensåkra
10. Mellangården
11. Mellangårdens ladugård
12. Gästgivaren
13. Himlabackarna
14. Norget norra
15. Madhagen
16. Södra kråkegården 1
17. Södra kråkegården 2
18. Ekängen
19. Upplanda
20. Byestad
21. Föreda
22. Sandåkra
23. Hökås
24. Mossgård
25. Sjukhusparken

Utvecklingsområden för skola
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KULTUR OCH FRITID
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Fler och bättre miljöer för möten ska skapas i 

kommunen

Planeringsstrategier
• Större idrottsanläggningar ska i möjligaste 

mån koncentrerats till Tjustkulle idrottsområ-
de.

Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del i 
Vetlandas attraktivitet. Behov av renovering samt 
om- och nybyggnation av kultur- och idrottsan-
läggningar ska tillgodoses i samma takt som 
övriga tätorten byggs ut. Detta inbegriper även 
ytor för spontanidrott. Anläggningar och ytor för 
kultur och idrottsaktiviteter bör ligga på platser 
där de har möjlighet att bli mötesplatser för 
många människor. För en jämlik tillgång till det 
offentliga kultur- och fritidsutbudet ska sådana 
funktioner vara tillgängliga för alla och lätt kunna 
nås med såväl gång och cykel som kollektivtrafik 
och bil. 

Kultur
I centrum finns flera besöksintensiva funktio-
ner som bibliotek, fritidsgård och museum som 
fungerar som mötesplatser för människor från 
olika stads- och kommundelar. Sådana funktioner 
bör även i fortsättningen ligga centralt i tätorten 
för att bidra till en levande stadskärna. 

Förutsättningarna för kulturarrangemang är 
begränsade då det idag saknas en fullgod scen-
byggnad. I Översiktsplan 2010 finns en strategi 
om att kommunen i en centrumplan ska ge förslag 
på lämpliga placeringar av framtida kulturlokaler. 
Översiktsplanen anger också kulturlokaler bör 
placeras så att det bidrar till att lyfta stadsmiljön. 
I den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
centrum, antagen 2014, anges att möjliga lägen 
för kulturlokaler är kvarteret Hygiea och kvarteret 
Boken. Efter centrumplanens antagande har 
kommunen föreslagit en ny lokalisering i kvarteret 
Merkurius, där det bland annat finns förutsätt-
ningar för samnyttjande med biblioteket. En kul-
turlokal skulle ge event- och konferensmöjligheter 
som inte finns i centrum idag och bli en mötes-
plats för både invånare och besökare. 

Idrottsanläggningar
I Vetlanda finns ett brett utbud av idrotts- och 
motionsanläggningar för både inomhus- och ut-
omhusaktiviteter. Flera stora idrottsanläggningar 
är lokaliserade på Tjustkulle idrottsområde som 
är ett stort detaljplanelagt idrottsområde i norra 
delen av tätorten. I enighet med Översiktsplan 
2010 ska större idrottsanläggningar i möjligaste 
mån fortsatt koncentrats till Tjustkulle idrotts-
område. När Tjustkulle är utbyggt bör nya större 
idrottsanläggningar lokaliseras i anslutning till 
befintliga anläggningar utifrån vad för typ av verk-
samhet som är aktuell.

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Kultur- och idrottanläggningar har god 
tillgänglighet och utvecklas i strategiska 
lägen i tätorten.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vet-
landa kommun:

• Lokalisera nya idrotts- och kulturanlägg-
ningar vid stråk med goda kopplingar till 
hela tätorten för gång, cykel, kollektiv-
trafik och bil.

• I möjligaste mån koncentrera större kul-
turanläggningar centralt i tätorten. 

• I möjligaste mån koncentrera större 
idrottsanläggningar till Tjustkulle idrotts-
område. När Tjustkulle är utbyggt bör 
nya anläggningar lokaliseras i anslutning 
till befintliga anläggningar beroende på 
aktuell typ av verksamhet.

• Bevara och utveckla mindre anläggning-
ar och ytor för kultur och idrott i anslut-
ning till rekreationsstråk och platser där 
det främjar möten och social integra-
tion.
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Teckenförklaring
Biblioteket
Museet
Idrottsanläggningar
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Idrottsanläggningar och kultur i Vetlanda.
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TRAFIK OCH KOMMUNIKA-
TION
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Nya och utökade bussförbindelser till Värna-

mo och Växjö.
• Nytt mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlan-

da.
• Välutbyggt cykelvägnät mellan centralorten 

och kringliggande orter. 
• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 

Planeringsstrategier
• Arbeta för utökade tågförbindelser till järn-

vägsanslutningar i Nässjö/Jönköping och 
Södra stambanan.

• Vara pådrivande i frågor gällande ombygg-
nation av vägobjekt med lokal förankring, 
samt öka trafiksäkerhetheten för oskyddade 
trafikanter i kommunens olika samhällen ge-
nom exempelvis belysningsåtgärder och nya 
gångbanor. 

• Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvä-
gar för arbetspendling och trygga skolvägar.

• Planera för trafikåtgärder såsom omfarter för-
bi samhällen och fortsatt satsning på kollek-
tivtrafik samt cykel- och gångbanor. 

• Trafikmiljön i anslutning till äldre människors 
och funktionsnedsattas boendemiljöer ska 
vara säkra.

INFRASTRUKTUR
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlandas transportsystem är långsiktigt hållbart. 
• Andelen resor med gång-, cykel och kollektivtrafik ökar.
• Andelen korta bilresor minskar. 
• Samtliga trafikslag har god tillgänglighet till viktiga samhälleliga funktioner.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålen ska Vetlanda kommun:
• Säkerställa tydliga och sammanhängande huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil. Huvud-

näten ska gälla långsiktigt och utgöra stommen i tätortens bebyggelse- och infrastrukturpla-
nering.

• Verka för en kollektiv stadstrafik som täcker viktiga målpunkter och områden i tätorten. 
• Samordna trafikplaneringen för att underlätta byten mellan olika trafikslag efter principen 

”hela resan”.
• Utveckla tätortens gång- och cykelnät genom nya stråk samt förbättringar i befintligt nät. Vid 

utbyggnad av nya bostadsområden ska kommunen verka för gena gång och cykelstråk.
• Utveckla järnvägssträckan Vetlanda-Nässjö för passagerartrafik och godstransporter.
• Arbeta systematiskt med åtgärder för bättre säkerhet och tillgänglighet i trafiksystemet. 

Målet är att minska antalet olyckor med personskador.1

1 Se Vetlanda kommuns trafiksäkerhetsprogram
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få fler att gå och cykla, särskilt vid kortare resor.

Utveckling av gång- och cykelnätet
För att öka andelen resor med cykel i Vetlanda 
behövs ett sammanhängande cykelnät med gena 
stråk som effektivt binder samman tätorten. Att-
raktiva cykelparkeringar ska finnas i centrum och 
vid viktiga målpunkter för service och kollektivtra-
fik. I Översiktsplan 2010 framhålls att möjligheten 
till arbetspendling är prioriterat i kommunens 
planering av cykelvägar. För pendling med cykel 
är det särskilt viktigt med god framkomlighet och 
möjligheter till högre hastigheter. 

Idag finns ett växande utbud av cykeltyper för 
olika sorters resor och transporter. I planering och 
utformning av cykelvägar och cykelparkeringar 
behöver nya behov som denna utveckling medför 
uppmärksammas.

Sedan Översiktsplan 2010 antogs har Trafikverket 
fattat beslut om nedläggning av järnvägen mellan 
Vetlanda och Åseda. Kommunens vilja är att 
anlägga cykelbana på banvallen från Vetlanda till 
Korsberga. En sådan omvandling främjar över-
siktsplanens mål om ett välutbyggt cykelvägnät 
mellan centralorten och kringliggande orter.

Trafiksäkerhet
Gående och cyklister är oskyddade trafikanter 
och det är därför viktigt att skapa trygga och säkra 
gång- och cykelmiljöer. För ökad trafiksäkerhet 
krävs bra tillgänglighetsstandard, god belysning 
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målpunkter inom centralorten. På platser där 
huvudnäten korsar eller överlappar varandra ska 
trafikslagen prioriteras enligt följande ordning: 
1. Gång och cykel
2. Kollektivtrafik
3. Bil

Undantag från prioritetsordningen ska ske enligt 
följande: 
– I centrum ska gående prioriteras högst.1 

I praktiken avser prioriteringen företrädesregle-
ring för trafikslagen, hastigheter, utrymme med 
mera. Undantag i tillämpningen av prioritetsord-
ningen kan i vissa fall komma att påverkas av lagar 
och regler, trafiksäkerhetsaspekter likväl som av 
betydande skillnader i trafikmängder för de olika 
trafikslagen.

Gång och cykel
Satsningar på gång och cykel har många positiva 
samhällseffekter, i första hand genom att bidra till 
människors hälsa och välbefinnande. Att färdas till 
fots eller med cykel är även ekonomiskt fördel-
aktigt och resurssnålt sett till energiförbrukning 
och markanspråk. Vetlandas storlek och topografi 
med korta avstånd och ett flackt landskap ger bra 
förutsättningar för att cykeln ska kunna utgöra ett 
konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Likväl är det 
viktigt med beteendepåverkande insatser för att 
1 Med centrum avses den geografiska avgränsning som 
finns i den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
centrum (2014)

Det övergripande målet i den svenska transport-
politiken är ”att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet”. Det transportpolitiska målet influerar 
trafikplaneringen i Vetlanda med en strävan mot 
att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
Detta inbegriper att minska transportsystemets 
klimatpåverkan, uppnå en god luftkvalitet och 
minskat buller likväl som ekonomiska och sociala 
aspekter kopplat till bland annat trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. Med tillgänglighet menas här 
att människor kan nå olika målpunkter inom vissa 
uppoffringsramar sett till avstånd, tid, kostnad, 
trygghet och säkerhet med mera.  

För att uppnå ett hållbart transportsystem behövs 
en kombination av teknikutveckling och beteen-
depåverkande åtgärder. Likaså ska kommunen 
med stöd av den fysiska planeringen skapa 
incitament för ett hållbart resande i Vetlanda. 
Detta görs genom att skapa en sammanhållen 
bebyggelsestruktur och öka tätheten för att gynna 
gång, cykel och kollektivtrafik. Likväl som att dessa 
trafikslag utgör hållbara färdsätt så är de även 
yteffektiva transportmedel och ska därför priorite-
ras i samhällsplaneringen.

För att skapa en effektiv infrastruktur ska det 
i Vetlanda finnas tydliga och sammanhängan-
de huvudnät för cykel, kollektivtrafik och bil. 
Huvudnäten ska binda samman Vetlanda med 
omgivande orter respektive olika områden och 
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Teckenförklaring
Huvudnät
Lokalnät
Pendlingsstråk
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Huvudnät cykeltrafik. I kartan redovisas huvudnät för cykel samt pendlingsstråk för cykel till kringliggande orter. Som komplement till huvudnätet finns även 
ett mer finmaskigt lokalnät som inte redovisas i kartan. Förslag på gång- och cykelvägar till de nya bostadsområden som pekas ut i denna plan där detta saknas i 
nuläget redovisas inte heller i kartan. Sådana vägar tillkommer i senare skede vid fortsatt planering och exploatering av områdena.



86

på järnvägen Nässjö-Vetlanda av största vikt. 
Åtgärder för att åstadkomma detta kan innefatta 
ett nytt signalsystem såväl som elektrifiering och 
mötesspår. I dagsläget pågår planering av hög-
hastighetsjärnväg i ett nytt stambanenät som 
kommer att förkorta restiderna mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Den i dagsläget föreslag-
na sträckningen av de nya banorna innebär att 
Jönköping kommer att bli en knutpunkt i stamba-
nenätet. Goda kommunikationer med tåg mellan 
Vetlanda och Jönköping är viktigt för att Vetlanda 
ska kunna dra nytta av höghastighetsjärnvägen.  

Utveckling av kollektivtrafiken
Vetlanda kommun har en lägre andel resor med 
kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel än 
grannkommunerna Eksjö, Nässjö och Sävsjö. 
Färdmedelsfördelningen påverkas både av 
kommunens geografiska förutsättningar och av 
resenärsbeteenden. För att få fler att resa kollek-
tivt krävs ett bra reseutbud såväl som uthålliga 
beteendepåverkande åtgärder. 

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
behövs gena linjedragningar med god framkom-
lighet. I tätorten ska kollektivtrafiken koncentreras 
till stråk längs huvudnätet för kollektivtrafik. Hu-
vudnätet är utformat för att stödja pendling och 
annat resande till och från Vetlanda Resecentrum 
mot omgivande orter lokalt och regionalt. Som 
komplement till huvudnätet bör det i Vetlanda 
även finnas en mer flexibel och yttäckande 
stadstrafik som täcker större bostadsområden 

och viktiga målpunkter i staden, såsom tätortens 
kärna och viktiga funktioner.2 Behov av och 
utrymme för stadstrafik ska beaktas i planering av 
nya större bostadsområden som inte ligger längs 
med huvudnätet för kollektivtrafik. För kollektiv-
trafikens konkurrenskraft behövs en kontinuerlig 
översyn av linjedragningarna tillsammans med 
Länstrafiken.

I utvecklingsstrategin förespråkas en tät och sam-
manhållen bebyggelseutveckling. Högre bebyg-
gelsetäthet ska särskilt eftersträvas i närheten av 
resecentrum för att koncentrera kollektivtrafikens 
resandeunderlag och skapa förutsättningar för 
ökad turtäthet, vilket i sin tur stärker kollektivtra-
fikens attraktivitet. 

Då en resa med kollektivtrafik alltid kombineras 
med en resa till fots, på cykel eller med bil är det i 
kollektivtrafikplaneringen viktigt med ett hela-re-
san-perspektiv. En del i detta är att skapa attrak-
tiva och säkra bytespunkter där det är enkelt att 
byta mellan olika trafikslag. Nya bytespunkter 
bör etableras i goda kommunikationslägen och 
innehålla väderskyddade hållplatser för kollektiv-
trafik samt parkeringar för cykel och bil. I denna 
plan föreslås en ny bytespunkt etableras i Nydala/
Tjustkulle. Kommunen föreslår även att en ny 
hållplats för tåg långsiktigt etableras vid Nydala i 
samband med att Vetlanda växer i denna del av 
tätorten.

2 Se avsnittet Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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samt kontinuerlig drift och underhållsarbete på 
gång- och cykelnätet. Särskild hänsyn ska tas till 
barns säkerhet då de har begränsad rörelsefrihet 
och påverkas mycket av trafikmiljöns utformning. 
I enighet med Översiktsplan 2010 ska trygga 
skolvägar prioriteras i planeringen av cykelvägar.

Den högsta andelen gående i tätorten finns inom 
centrumområdet. Tillsammans med hastighets-
skillnaderna mellan cyklister och fotgängare gör 
detta att gående bör prioriteras högst i centrum. 
I Centrumplanen (2014) anges att delarna av 
Storgatan, Vitalagatan och Lasarettsgatan närmast 
stortorget ska utformas till gångfartsgator. Målet 
är att skapa förutsättningar för ett attraktivt 
centrum med mindre barriär- och bullereffekter.

Kollektivtrafik 
I Vetlanda går störst pendlingsströmmar norrut 
mot Ekenässjön, Eksjö och Nässjö samt västerut 
mot Myresjö, Landsbro och Sävsjö. Det är också 
mot dessa orter som det idag går flest bussar till 
och från Vetlanda. Busslinjer öster och söderut 
finns men med lägre turtäthet. I Översiktsplan 
2010 finns ett mål om nya och utökade bussför-
bindelser till Värnamo och Växjö. 

Mellan Vetlanda och Nässjö går persontrafik 
med tåg. Detta är en kvalitet för invånarna och 
en viktig förutsättning för en snabb och smidig 
studie- och arbetspendling till Nässjö och 
Jönköping. För Vetlandas utveckling och attrak-
tivitet är en förbättrad kapacitet och standard 
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Teckenförklaring
0-400 pers/km2
400-800 pers/km2
800-1200 pers/km2
1200-1600 pers/km2
1600-1800 pers/km2
Över 1000 pers/km2
Huvudnät busstrafik, 400m buffer
Huvudnät busstrafik
Tågtrafik
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden

Befolkningstäthet i förhållande till kollektivtrafikstråken. Här syns exploateringsområdenas koppling till kollektivtrafiken.
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Huvudnät biltrafik
För att skapa en effektiv väginfrastruktur till 
och från samt inom tätorten finns ett framtaget 
huvudnät för bil. De vägar och gator som ingår 
i huvudnätet är uppdelade i fyra kategorier i ett 
hierarkiskt system:

1. Regional huvudväg: 
Anslutande riksvägar samt genomfartsväg (Väster-
leden). Trafikverket är väghållare. 
2. Infartsgata: 
Infarter till tätorten från de regionala huvudvägar-
na. Kommunen är väghållare.
3. Huvudgata: 
Huvudgatorna binder samman olika målpunkter 
och områden i tätorten. Kommunen är väghållare.
4. Uppsamlingsgata: 
Uppsamlingsgator som samlar upp trafiken från 
lokalnätet och leder ut den till huvudgatorna. 
Kommunen är väghållare.

I den fortsatta planeringen är det viktigt att ta 
hänsyn till framkomligheten på de vägar och gator 
som ingår i huvudnätet, till exempel vid detaljpla-
nering av ny bebyggelse. Ju högre upp i hierarkin 
en väg eller gata befinner sig desto högre ska 
framkomligheten för bil prioriteras. Detta 
påverkar bland annat möjligheten att skapa nya 
in- och utfarter på huvudnätet samt hur åtgärder 
för oskyddade trafikanter utformas. 

Parkering
Parkering är ett kraftfullt styrmedel för att påverka 

resmönster hos invånare och besökare. Totalt sett 
finns det i dagsläget gott om parkering i centrala 
Vetlanda. Tillkommande bebyggelse i centrum kan 
dock komma att påverka parkeringsutbudet, vilket 
ger behov av en effektiviserad parkeringsresurs. 
Långsiktigt behöver kommunen ha en planbe-
redskap för att utveckla ny parkering, vilket kan 
ske genom överdäckning på Gladan och att säkra 
parkeringsmöjligheter i kvarteret Stocken. 

Kommunen har en framtagen parkeringsnorm för 
Vetlanda tätort som anger hur stort parkeringsbe-
hov som ska tillgodoses vid ny- och ombyggnation 
i tätorten. Parkeringsnormen underlättar bostads-
byggnation i centrum genom möjlighet till sänkta 
parkeringstal. 

Inom planperioden väntas en utveckling mot 
en mer effektiv bilism genom system som 
bygger på att hyra, låna och dela fordon. System 
för samnyttjande av fordon, som exempel-
vis bilpooler och samåkning, kan innebära en 
minskad efterfrågan på parkeringsplatser. 

Framtida förbifart
I den östra delen av planområdet finns ett område 
som i Översiktsplan 2010 är utpekat för en ny väg 
förbi Ekenässjön och Vetlanda. I översiktsplanen 
anges samtidigt att en alternativ vägsträckning 
närmare centralorten bör utredas. Att lokalisera 
förbifarten närmare centralorten riskerar dock 
att inverka negativt på Vetlandas möjligheter att 
expandera utan att begränsas av vägen. Således 
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I kartbilden befolkningstäthet i förhållande till 
kollektivtrafikstråken syns föreslagna exploate-
ringområden, varav flera av dem ligger inom 400 
meter från kollektivtrafik. Undantaget är området 
Norget, där kommunen strävar efter att förbättra 
sambanden mot kollektivtrafikstråken och 
framtida bytespunkt.

Biltrafik
I Vetlanda sker en hög andel av resorna till och 
från såväl som inom centralorten med bil. I 
utvecklingen av Vetlanda tas höjd för en hög 
bilanvändning även i framtiden. Bilismen i dess 
nuvarande form genererar emellertid problem 
som utsläpp av växthusgaser, buller och luftför-
oreningar som inverkar negativt på miljön och 
människors hälsa. För att skapa en attraktiv tätort 
samt mot bakgrund av pågående klimatföränd-
ringar behövs åtgärder som stödjer utvecklingen 
av fossilfria fordon. Detta innebär bland annat att 
bygga ut en laddinfrastruktur för eldrivna fordon 
och att skapa tankmöjligheter för bränslen som 
biogas och vätgas.

I kommunen som helhet reser cirka hälften av 
invånarna boende inom 5 kilometer från sitt 
arbete med bil till jobbet. För att främja ett 
hållbart resande behöver antalet korta bilresor 
minska. Detta kräver både attraktiva alternativ 
till bilen och ändrade resenärsbeteenden genom 
informations- och påverkansåtgärder. 
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Teckenförklaring
Regional huvudväg
Infartsgata
Huvudgata
Uppsamlingsgata
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Huvudnät biltrafik. Huvudnätet består av fyra kategorier: Regionala huvudvägar, Infartsgator, Huvudgator samt Uppsamlingsgator. Under huvudnätet finns ett 
mer finmaskigt lokalgatunät som inte redovisas i kartan.
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är den föreslagna vägsträckningen oförändrad i 
denna plan.3 

Godstrafik
I Vetlanda sker huvuddelen av godstransporterna 
med lastbil. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt 
är det eftersträvansvärt att flytta över trans-
porter av gods från väg till järnväg. Också från 
näringslivets sida finns ett intresse för en högre 
andel transporter på järnväg. Möjligheten till 
järnvägstransport av varor och gods kan påverka 
företagens långsiktiga planering. Godstrafiken är 
viktig för Vetlandas näringsliv och transporterna 
på vägarna väntas öka under planperioden om 
inte möjligheterna för godstrafik på järnvägen till 
och från Vetlanda utvecklas. 
I Översiktsplan 2010 finns ett mål om att upprätta 
ett mötesspår på järnvägen Nässjö-Vetlanda. För 
att stärka järnvägssträckan krävs en helhetsyn på 
dess utveckling, vilket kan innefatta satsningar på 
såväl ett nytt signalsystem som på elektrifiering 
och mötesspår. För att vidare förbättra möjlig-
heterna för godstrafik på järnväg bör en omlast-
ningscentral anläggas i Vetlanda. Ett lämpligt 
läge för omlastning mellan landsvägs- och järn-
vägstransporter finns i anslutning till befintligt 
järnvägsspår i Brogårds industriområde.

3 Se kartan Utvecklingsstrategi i kapitel 2
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Teckenförklaring
Regional huvudväg
Tågtrafik
Omlastningscentral
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Omlastningscentral. Föreslagen lokalisering för en omlastningscentral i Brogårds industriområde.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Bostäder ska inte byggas på mark som 

innehåller föroreningar.
• Verksamheter ska inte byggas på mark som 

innehåller föroreningar som överskider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för aktuell 
markanvändning.

• Minska störande buller i samhället.
• Minska luftföroreningarna i kommunen.
• Områden pekas ut för verksamheter som är 

miljöstörande.
• Människor som bor intill anläggningar som 

bedriver miljöfarlig verksamhet ska uppleva 
sitt boende som tryggt.

• De nationella gränsvärdena för radon och 
UV-strålning ska uppfyllas.

• Människors exponering för elektromagnetiska 
fält ska minimeras.

• Nya bostadsområden ska inte planeras på 
mark som har dåliga geotekniska förhållan-
den.1 

• Minimera risken för att dammar brister och 
vattenmassor skadar människor och bebyg-
gelse. 

• Olyckor med farligt gods ska inte drabba 
människor eller miljö. 

• För verksamheter med många transporter av 
farligt gods ska det finnas industriområden 
med lämpliga angöringsvägar ur säkerhets-

1 Se annat ställningstagande under rubriken ”Markför-
hållanden”

syntpunker. 
• Risken för att vattentäkter utsätts för förore-

ningar ska minimeras.
• Infiltrationsbenägna jordarter med viktiga 

grundvattentillgångar ska ha ett bra skydd.
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:

• Tätorten utvecklas på sätt som förebygger olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:

• Vid planering av ny bebyggelse placera och utforma byggnader på sätt som skapar så goda 
ljudmiljöer som möjligt. Vid behov bör åtgärder som bullervallar eller avskärmande bebyggelse 
användas.

• Verka för att buller dämpas så nära bullerkällan som möjligt.
• Verka för att miljöfarliga verksamheter och verksamheter med transport av farligt gods lokalise-

ras till lägen med lämpliga avstånd till bostäder eller annan känslig markanvändning.
• Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras till norra Brunnsgård och utvecklingsområdet Skärpet. 
• Verksamheter med transporter av farligt gods bör lokaliseras nära rekommenderat vägnät för 

transport av farligt gods. 
• Inom 150 meter från järnväg eller väg som är rekommenderad led för farligt gods skall riskerna 

med farligt gods beaktas i detaljplaner.
• Arbeta med vägvalsstyrning inom tätorten dit transporter med farligt gods kan ske. 
• Säkerställa att goda grundförhållanden råder innan byggnation sker på mark med sämre geotek-

niska förhållan
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Teckenförklaring
A. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
B. Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
T. Energitorvtäkt
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Buller LAeq 0-54,9
Buller LAeq 55-59,9
Buller LAeq 60-64,9
Buller LAeq 65 och uppåt

Vägbuller och miljöfarliga verksamheter i Vetlanda tätort.
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Förorenad mark 
Förorenad mark finns på de flesta områden som 
är och har varit exploaterade i landet. Det är 
framförallt tidigare industrier som orsakat förore-
ningarna. För att komma till rätta med problemen 
och uppnå miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”, att 
föroreningar ska vara åtgärdade i så stor utsträck-
ning att det inte utgör något hot mot människors 
hälsa eller miljö, krävs god kännedom om och 
åtgärder mot föroreningarna.

De flesta av de föroreningar vi har kännedom om 
inom planområdet är branschtypiska förorening-
ar kopplade till verkstadsindustri (t ex metaller, 
oljor), kemtvättar (klorerade lösningsmedel), 
plantskolor (bekämpningsmedel, tungmetaller), 
deponier, trafikanläggningar (bekämpningsme-
del), bensinstationer (oljor, bränslen), brandöv-
ningsplatser (PFAS/PFOS), elkraftsanläggningar 
(PCB), PCB i byggnader, kvarnar (kvicksilverbet-
ning), utfyllnadsområden (oljor, PAH, PCB, tung-
metaller m m). Det kan även finnas föroreningar i 
jordbruksmark.

Risken för människors hälsa och miljön varierar 
från objekt till objekt. Det viktigaste är att vi 
har kunskap om föroreningsläget och att via 
kommunens planering och tillsyn aktivt arbetar 
med att inventera, riskbedöma och åtgärda de 
objekt som bedöms utgöra en risk för människors 
hälsa och miljön. Vår tillsyn enligt miljöbalken 
över förorenade områden baseras på objektens 

riskklassning och där riskklass 1 och 2 (MI-
FO-klassning) är de som i första hand prioriteras. 
En stor del av tillsynen över förorenade områden 
är dessutom händelsestyrd dvs om förorening 
upptäcks vid schaktningsarbeten eller där man 
avser att exploatera områden som är konstaterat 
eller potentiellt förorenade. 
Markundersökningar ska göras i tidigt skede i 
planering av områden med misstänkta markför-
oreningar. Översiktsplanen anger att bostäder 
och verksamheter inte ska byggas på mark som 
innehåller föroreningar som överskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för aktuell 
markanvändning. Detta medför krav på sanering 
av förorenad mark innan byggnation kan ske i 
området. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet för giftfri miljö 
ska planeringen inte bidra till ökade förorening-
ar. Inte heller befintliga eller nya industrier ska 
släppa ut föroreningar. 

Buller
Buller är oönskat ljud som kan påverka människ-
ors hälsa och livskvalitet. Förtätning i tätorten kan 
medföra att bostäder och verksamheter kommer 
närmare bullerkällor som vägar, järnvägar och 
industrier. Vid ny- eller ombyggnation av bostäder, 
verksamheter och infrastruktur är det viktigt 
att verka för att skapa så goda ljudmiljöer som 
möjligt samt att gällande riktvärden för buller inte 
överskrids. Befintliga fastigheter och verksamhe-

ter som generar buller bör i sin tur vidta åtgärder 
för att minska bullret om riktvärdena överskrids.

I Vetlanda är det främsta bullerproblemet trafik-
buller i boendemiljöer. I enighet med Översikts-
plan 2010 ska kommunen arbeta för att minska 
trafikbullret i tätorten. En förbifart öster om 
Vetlanda samt föreslagna åtgärder i Centrum-
planen väntas medföra minskade bullernivåer 
i tätorten till följd av mindre genomfartstrafik, 
i synnerhet i tätortens centrala delar. För att 
minska trafikbullret är det likväl viktigt att verka 
för fler hållbara resor och tystgående fordon.

Luftkvalitet
Genomförda beräkningar och mätningar av luft-
kvaliteten har visat att luften i kommunen inte 
innehåller föroreningsnivåer över gällande miljö-
kvalitetsnormer. I Vetlanda är vägtrafiken en av 
de främsta källorna till luftföroreningar. I tätorten 
bör därför en minskad genomfartstrafik samt en 
större andel resor med hållbara transportslag 
och drivmedel eftersträvas.  Ett annat sätt att 
minska luftföroreningar är att arbeta med träd 
och grönska som kan binda upp föroreningar och 
partiklar i luften. Detta gäller särskilt längs gator 
som har eller riskerar att få höga partikelhalter.

Miljöfarlig verksamhet 
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan ge upphov 
till utsläpp till mark, vatten och luft eller som kan 
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generera andra störningar som medför olägen-
heter för miljön eller människors hälsa. Sådana 
störningar kan vara lukt, buller, skakningar, ljus 
eller liknande. Miljöfarliga verksamheter delas 
enligt miljöbalken in i olika grupper beroende på 
verksamhetens typ och storlek:
- Tillståndspliktiga verksamheter 
 (A- och  B-anläggningar)
- Anmälningspliktiga verksamheter 
 (C-anläggningar)
- Verksamheter som varken är tillstånds- 
 eller anmälningspliktiga (U-anläggningar). 

Miljöfarliga verksamheter bör lokaliseras med ett 
säkert avstånd till bostäder eller annan känslig 
markanvändning för att minimera störningsrisker. 
Befintliga miljöfarliga verksamheter som ligger 
centralt i tätorten eller inne i bostadsområden bör 
om möjligt omlokaliseras till mer perifera lägen. 
Inom planområdet bör nya tillståndspliktiga miljö-
farliga verksamheter koncentreras till Brunnsgård 
norr om Flugebyvägen och till utvecklingsområdet 
Skärpet. I dessa områden ska kommunen verka 
för att det finns tillräckliga buffertzoner mellan 
miljöfarliga verksamheter och kringliggande 
bostäder eller annan känslig markanvändning. I 
övrigt bör nya miljöfarliga verksamheter lokali-
seras utanför tätorten för att minska riskerna för 
människors hälsa och säkerhet. Ny bostadsbebyg-
gelse i tätorten ska i sin tur inte medföra begräns-
ningar som påtagligt hämmar befintliga verksam-
heter och deras utvecklingsmöjligheter.

Transporter med farligt gods
Trafikleder som är särskilt lämpliga för transport 
av farligt gods utses nationellt. Med farligt gods 
avses ämnen och produkter som kan orsaka skada 
på människor, miljö och egendom vid en olycka 
eller felaktig hantering under transport.
Inom planområdet är väg 31, 47 och 127 rekom-
menderade vägar för transport av farligt gods. I 
Vetlanda ligger flera verksamheter med transport 
av farligt gods, såsom industrier och bensinsta-
tioner, belägna inom eller i närheten av bostads-
bebyggelse. I planeringen ska det eftersträvas 
att verksamheter med transporter av farligt gods 
lokaliseras utanför tätbebyggda områden. Sådana 
verksamheter bör inte heller lokaliseras i anslut-
ning till vattentäkter, känsliga naturområden och 
andra sårbara områden. Befintliga verksamheter 
med många transporter av farligt gods, såsom 
bensinstationer, som ligger centralt i tätorten eller 
inne i bostadsområden bör om möjligt omlokali-
seras till mer perifera lägen.

Ny bebyggelse eller annan ändrad markanvänd-
ning intill stråk för transporter av farligt gods ska 
planeras med särskild riskhänsyn. Detta kan exem-
pelvis innefatta att lokalisera och utforma bebyg-
gelse utifrån lämpliga rekommenderade skyddsav-
stånd eller vidta förebyggande skyddsåtgärder. 

Markförhållanden
Inom planområdet finns idag inga riskområden 
för ras och skred. Den vanligast förekommande 
jordarten i Vetlanda kommun är morän som har 
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goda grundläggningsförhållanden. Stråk av grus 
och sand är även vanligt längs med bland annat 
Emån och Vetlandabäcken.

Ett område med dåliga geotekniska förhållanden 
kan ha andra kvaliteter som gör det lämpligt att 
bebygga området om det finns ekonomiska förut-
sättningar för att säkerställa tillräckliga grundför-
hållanden.

Vattentäkter
För att skydda människors hälsa är det viktigt att 
miminera risken för att vattentäkter utsätts för 
föroreningar. Föroreningar av dricksvattentäkter 
kommer dels från utsläpp av förorenade ämnen 
i vattendrag och dels från utsläpp på mark som 
genom sin genomsläpplighet kan förorena grund-
vattnet. Vetlandas största ytvattentäkt Emån är 
genom sin närhet till riksväg 47 och 127 särskilt 
utsatt för utsläpp från fordonsolyckor. 

Områden med infiltrationsbenägna jordarter med 
grundvattentillgång är extra känsliga för utsläpp 
av föroreningar och kräver därför särskild hänsyn 
vid Vetlandas utveckling. Inom planområdet 
förekommer infiltrationsbenägna jordarter med 
grundvattenförekomster främst i Vetlandabäck-
ens dalgång mellan Ekenässjön och Vetlanda 
samt längs Emådalen. I översiktsplanen anges 
att kommunen ska arbeta med fysiska åtgärder 
som minskar risken för att vattentäkter utsätts för 
föroreningar, som exempelvis dikestätningar och 
anläggning av dagvattendammar.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Förbättrad IT-infrastruktur avseende tillgäng-

lighet och kapacitet. 
• Kommunens verksamhetsområden för vat-

ten och avlopp ska byggas ut i enighet med 
lagens intentioner och upprättad plan.

• Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och 
skyddas mot föroreningar. 

• Utsläpp från enskilda avlopp ska minska.  
• Dagvattensystemen ska vara utformade så att 

tätorternas byggnader och anläggningar inte 
skadas av dagvatten. 

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

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - INFRASTRUKTUR - TEKNISK FÖRSÖRJNING

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Det i Vetlanda finns en välutbyggd, resurseffektiv och trygg infrastruktur för IT, vatten och 

avloppsförsörjning, avfallshantering och energisystem. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Vid nybyggnation verka för en samordning av VA, fiber, fjärrvärme, el med mera. Samord-

ning bör ske i samband med eventuell vägbyggnad. 
• Verka för att ledningar läggs på sätt som inte försvårar framtida markanvändning.
• I detaljplaneläggning beakta områdets påverkan på befintligt ledningsnät i ett större 

tätortsperspektiv.   
• Utreda en ny reservvattentäkt. 
• I planering och exploatering verka för att dagvatten i första hand behandlas och omhän-

dertas lokalt inom planområdet genom fördröjning, rening och infiltration. I andra hand 
avleds vattnet till annan plats för flödesutjämning och rening.1 I tredje hand avleds vatten 
till recipienten. Detta gäller även befintliga områden där kommunen har möjlighet att 
genomföra LOD-åtgärder.  

• I planering och exploatering verka för en bra tillgång till återvinningsstationer med god 
tillgänglighet i bostadsnära lägen. Vid utformning av bebyggelse ta hänsyn till behov av 
utrymmen för fastighetsnära avfallsinsamling.

• Verka för en energieffektiv bebyggelse och förnyelsebara energilösningar vid ny- och om-
byggnation av fastigheter i både privat och kommunal regi. Kommunala fastigheter bör 
anslutas till fjärrvärmenätet där det är ekonomiskt möjligt.

• I detaljplaneläggning placera byggrätter så att det gynnar egen elproduktion utifrån plats-
specifika förutsättningar

1 Se kartan Fördröjningsytor i avsnittet Klimat
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IT-infrastruktur
I takt med samhällets digitalisering blir männ-
iskors tillgång till snabbt bredband och stabila 
mobila tjänster en allt viktigare förutsättning för 
att kunna delta och verka i samhället. Digitalise-
ringen är i sin tur beroende av en tillgänglig och 
fungerande infrastruktur för informationsteknik 
(IT). Kommunen ska vara aktiv i planering och 
utbyggnad av fysisk IT-infrastruktur i form av 
kablar, master, basstationer med mera. 

Bredband
I Översiktsplan 2010 anges att Vetlanda kommun 
ska verka för att förbättra IT-infrastrukturens 
tillgänglighet och kapacitet. Kraven på överfö-
ringskapacitet i bredbandsnätet väntas öka i takt 
med digitaliseringen. Att bygga ut och utveckla 
bredbandsnätet är av stor vikt för både företag, 
privatpersoner och offentlig sektor. 

I Vetlanda finns idag ett fibernät som täcker stora 
delar av tätorten. Stadsnätet byggs, ägs och drivs 
av Njudung Energi. Fibernätet är väl rustas för 
samhällstjänster, strömmande media och inter-
netbaserade tjänster. Kommunen ska i möjligaste 
mån verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur 
säkerställs vid exploatering av nya bostads- och 
verksamhetsområden.

Trådlösa mobila bredbandslösningar kommer 
även i framtiden vara ett viktigt komplement till 
fiber. För en attraktiv stadskärna bör det finnas 
tillgång till trådlös uppkoppling i centrum. 

Dricksvatten och avlopp
I Vetlanda tätort finns ett flertal verksamhets-
områden för vatten och avlopp (VA). VA-nätet 
förvaltas av Njudung Energi. Vid detaljplanelägg-
ning av bostäder och verksamheter granskas den 
kommunala vatten- och avloppsförsörjningen 
och byggs därefter ut eller om vid behov. När ny 
bebyggelse planeras längre ut från befintlig in-
frastruktur, exempelvis i områden för tätortsnära 
lantligt boende, ska utredning om lämplig teknisk 
lösning genomföras.

Dricksvattenförsörjning 
Vetlanda försörjs idag med dricksvatten från 
Emån, vars vatten renas och sedan filtreras genom 
Upplandaåsen sydost om tätorten. Upplanda 
grundvattentäkt omfattas av vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter. 

Nödvattentäkt för Vetlanda är Lindåsasjön som 
har ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrif-
ter. Lindåsasjön ligger utanför planområdet men 
Vetlanda tätort är beroende av täkten. För att 
långsiktigt säkra en trygg dricksvattenförsörjning 
behöver dock en ny reservvattentäkt utredas då 
Lindåsasjöns kapacitet är begränsad. 

Långvarig torka kan hota Vetlandas vattenför-
sörjning till följd av låga vattennivåer. Det behövs 
därför kontinuerlig övervakning kring behovet 
av förebyggande åtgärder för att säkra vattentill-
gången även vid låga vattennivåer. Det pågår idag 
samråd om att flytta befintligt råvattenuttag från 

Emån till Grumlan för en tryggare dricksvattenför-
sörjning långsiktigt. De utbyggnadsområden som 
redovisas i denna plan bedöms inte påverka tänkt 
råvattenuttag i Grumlan. 

Avloppsreningsverk
Vetlandas avloppsreningsverk ligger i den sydöstra 
delen av tätorten, mellan Västerleden och Emån. 
Reningsverket är dimensionerat för högre belast-
ning och bedöms således klara den utbyggnad 
av tätorten som föreslås i denna plan. Enligt 
framtagen översvämningskartering för Emån 
riskerar reningsverket att översvämmas vid ett 
hundraårsregn. Lämpliga skyddsåtgärder bör 
därför genomföras på platsen.

Dagvatten
Dagvatten är det regn eller smältvatten som 
tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor som gator, torg 
och tak. Hantering av dagvatten är viktigt för att 
undvika översvämningar såväl som föroreningar 
i miljön, men även för att nå miljökvalitetsnor-
merna för vatten. Vetlandabäcken och Emån är 
recipienter för tätortens dagvatten.

Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen 
ska begränsas. Här kan användning av lokalt 
omhändertagande av dagvatten, sk LOD, vara till 
hjälp. LOD innebär att dagvatten hanteras inom 
området där det renas genom olika former av 
infiltration eller fördröjningslösningar istället för 
att föras ut till närmsta vattendrag via brunnar 
och ledningsnät. Dagvattensystemen ska utformas 
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Teckenförklaring
Teknisk försörjning
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Teknisk försörjning. Kartan visar var de olika tekniska försörjningarna finns i Vetlanda tätort i förhållande till de föreslagna utvecklingsområdena.
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Njudung Energi levererar fjärrvärme inom ett 
område som täcker stora delar av Vetlanda tätort. 
För fastigheter som ligger inom eller i anslutning 
till nätområdet finns möjlighet att ansluta till 
fjärrvärmesystemet. Utbyggnad sker efterhand 
där intresse finns för anslutning, exempelvis vid 
exploateringar. De arbetar för att erbjuda fler 
kunder en anslutning till fjärrvärmenätet.

så att så stor del av föroreningarna som möjligt 
kan avskiljas under vattnets väg till recipienten. 
Åtgärder görs löpande för att minska samhällets 
belastning på recipienterna så att dess vatten inte 
försämras.
  
Avfall och återvinning 
Vetlanda kommuns avfallsanläggning Flishult 
ägs av det kommunala bolaget Njudung Energi. 
Anläggningen har en miljöriktig hantering av 
avfall inriktad på behandling och återvinning. I 
Vetlanda sorteras hushållens kärlavfall i plastpåsar 
för matrester respektive restavfall som tas tillvara 
för energiutvinning. Matresterna rötas till biogas 
medan restavfallet blir till el och värme i en sop-
förbränningsanläggning. 

Vetlanda kommun ska verka för en samhällsef-
fektivt och miljöanpassad avfallshantering där 
uppkomst av avfall förebyggs. Avfallet ska sorteras 
och återvinnas och dess negativa påverkan på 
människor och miljö minimeras. För att uppnå 
detta krävs bland annat en användarvänlig 
insamling och sortering av avfall. 
För att hitta de lämpligaste platserna för insamling 
av avfall som omfattas av lagkrav på bostadsnä-
ra insamling, till exempel förpackningar av glas, 
papper och plast, ska kommunen och Njudung 
Energi kontinuerligt samråda med de företag som 
har tillstånd för insamlingssystemen. De bostads-
nära insamlingssystemen ska ge kommuninvånar-
na god service, vara lättillgänglig och i första hand 
ske så bostadsnära som möjligt. I andra hand kan 

kvartersnära insamling väljas. 

Som komplement behöver det finnas allmänna 
insamlingsplatser för förpackningar som före-
kommer mer sällan och som inte kan samlas in 
bostadsnära, till exempel förpackningar till större 
produkter som TV, kylskåp men även förpackning-
ar av ovanliga materialslag som till exempel trä 
och porslin. Platser för insamling och utformning 
av dessa bör också väljas så de får så liten omgiv-
ningspåverkan som möjligt sett till bland annat 
buller, lukt, nedskräpningsproblematik och trafik. 
Behov av nya insamlingsplatser och förändring 
av insamlingsplatser bör utredas vid planering av 
större bostadsområden och i samband med ex-
ploatering så de uppfyller kraven på bostadsnära 
insamling. 

Energisystem
En viktig del i en hållbar samhällsutveckling är 
hushållning med energi och naturresurser. En god 
hushållning av energi kan främjas genom förnyel-
sebar energiproduktion, energieffektivt byggande 
och en tät och sammanhållen bebyggelse. Inom 
samhällsbyggandet ställs idag allt hårdare ener-
gikrav. Åtgärder som minskar energianvändningen 
ska eftersträvas på både befintliga och nya fastig-
heter. För att minska fastigheters klimatpåverkan 
bör även användningen av förnyelsebar energi 
öka. Detta kan exempelvis ske genom utbyggnad 
av solceller, vilket kan integreras i både befintliga 
och nya byggnader. 
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FRILUFTSLIV OCH REKREA-
TION
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Värna om Vetlanda kommuns värdefulla par-

ker och friluftsområden. 

Planeringsstrategier
• Utreda och peka ut viktiga friluftsområden för 

Vetlanda centralort i en fördjupning av över-
siktsplanen. Om en exploatering påverkar ett 
friluftsområde negativt ska detta, om möjligt, 
kompenseras på en annan plats.

• En park över 0,5 ha bör finnas inom 200 m 
och en park över 5 ha bör finnas inom 500 m 
från bostaden i kommunens tätorter. Ett re-
kreationsområde över 30 ha bör finnas inom 
1,5 km från bostaden. 

• Grönstrukturplanens analys av ”bristområ-
den” ska vara vägledande vid planering av 
nya bostäder och verksamheter.

• När nya områden detaljplaneras ska tillgång-
en till grönområden ses över och eventuella 
nya grönområden anläggas.

• Värna om gröna stråk i kommunens samhäll-
en.

• Dagvattnet ska utnyttjas som en resurs i tätor-
ternas utveckling. 

• Kommunen ska främja rekreation och uthål-
ligt nyttjande av ytvatten, t.ex. fiske, bad och 
kanotning.

NATUR OCH FRITID
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Alla i Vetlanda har nära till gröna miljöer med goda möjligheter till rekreation.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda kommun:
• Verka för att grönområden med höga rekreativa värden finns i alla delar av tätorten. 
• Tillgodose behovet av bostadsnära natur för både nya och befintliga hushåll vid förtätning 

och expansion av tätorten.
• Värna utpekade grönområden från exploateringar som väsentligt minskar de rekreativa 

värdena.4  
• Verka för att kompensationsåtgärder utförs inom området eller på närliggande plats i de fall 

grönytor exploateras så att liknande rekreativa värden upprätthålls och utvecklas. Kompen-
sationsåtgärdens karaktär och genomförande ska behandlas vid planläggningen.

• Värna och utveckla ett väl utbyggt och sammanhängande nät av gröna stråk i tätorten som 
leder ut i omlandet åt alla vädersträck.

• Verka för att öka andelen grönska i bristområden och vid behov i anslutning till förskolor, 
skolor samt vård-och äldrebostäder.5  

• Främja hantering av dagvatten i öppna system som är estetiskt tilltalande.
• Vid ianspråktagande av privat mark för ordnad rekreation upprätta överenskommelser med 

markägare.

4 Se kartan Grönstruktur
5 Se kartan Andel grönska i avsnittet Klimat
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Teckenförklaring
Stadsbygd
Planerade utvecklingsområden
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Grönområden
Grönstråk

Grönstruktur. Befintliga och framtida grönområden och grönstråk i relation till utvecklingsområden för bostäder och befintlig bebyggelse. Beskrivningar av res-
pektive område och stråk görs i avsnittet Grönområden och grönstråk. I kartan är framtida grönområden och grönstråk schematiskt redovisade och dess gränser 
och dragningar kommer att justeras i den fortsatta planeringen.
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med hänsyn till dess ekosystemtjänster. Generellt 
bör kompensationsåtgärder utföras vid exploate-
ring på grönytor så att dess värden upprätthålls. 
Kompensationsåtgärder bör anpassas efter den 
specifika platsens värden och göras så nära i plats 
och tid som möjligt.

Vid förslag på förtätning eller expansion av 
tätorten på grönytor ska tillgången till gröna 
miljöer för både nya och befintliga hushåll i när-
området beaktas utifrån att människors behov av 
bostadsnära natur tillgodoses. I denna plan pekas 
ett nytt bostadsområde ut inom Karlslunds rekrea-
tionsområde. När området byggs behöver explo-
ateringen kompenseras med ett nytt grönområde 
i Föreda/Karlslund för att säkra rekreationsmöjlig-
heter för boende i närområdet.3

I takt med att tätorten förtätas och expanderar 
kan det uppstå behov av att anlägga exempelvis 
motionsspår i områden där det i nuläget inte 
finns någon ordnad rekreation. Vid behov av att 
anlägga olika former av ordnad rekreation på 
privat mark ska detta ske genom överenskommel-
se mellan kommunen och markägare.

3 Se avsnittet Utvecklingsområden samt avsnittet Grö-
nområden och grönstråk

Grönstråk
Vetlandas grönområden länkas samman av gröna 
stråk som är viktiga för både människor och växt- 
och djurlivet. Grönstråk av stor betydelse för 
tätortens grönstuktur redovisas i kartan Grönst-
ruktur. 

De gröna stråken utgör förbindelselänkar för att 
nå tätortens grönområden likväl som landska-
pet utanför staden och ska därför vara lätta att 
använda och röra sig genom.  Gång- och cykel-
stråk bör i sin tur vid behov stärkas med mer 
grönska som träd eller planteringar för att främja 
resor som bidrar till fysisk aktivitet och bättre 
folkhälsa. 

Vattenmiljöer
Sjöar och vattendrag har höga rekreativa värden 
och är ofta uppskattade miljöer att vistas i. Öppen 
hantering av dagvatten, genom exempelvis 
dagvattendammar, är ett sätt att göra vatten mer 
synligt i tätorten och därigenom bidra till ökad 
trivsel hos invånare och besökare. En välutfor-
mad och estetiskt tilltalande dagvattendamm kan 
höja en plats rekreativa värden och bör därför, i 
enighet med Översiktsplan 2010, utnyttjas som en 
resurs vid utveckling av tätorten. 

Framtida grönstruktur  
I denna plan finns föreslagna utvecklingsområ-
den i områden som idag används för rekreation. 
Exploatering i dessa områden ska anpassas efter 
respektive grönområdes rekreativa värden och 

Grönområden
Attraktiva och variationsrika grönområden är en 
stor tillgång för Vetlandas invånare, tätortens 
attraktivitet och för växt- och djurlivet. Vistelse i 
gröna miljöer har en positiv inverkan på människ-
ors hälsa och främjar även barns lek och utveck-
ling. I samhällsplaneringen är det därför viktigt att 
ta hänsyn till tillgången till bostadsnära ytor för 
spontan lek och rekreation.

De mest uppskattade utemiljöerna är ofta de som 
rymmer en rik variation av upplevelser för rekrea-
tion, motion, lek och avkoppling. Det är viktigt att 
grönområden med höga rekreativa värden finns 
jämnt fördelade över tätorten för att säkerställa 
att invånarna har en likvärdig tillgång till rekrea-
tion nära hemmet. För att uppnå detta kan vissa 
grönområden behöva kompletteras med mer 
egenskaper som ökar områdets värden.1  

I kartan Grönstruktur redovisas tätortsnära grön-
områden som är särskilt viktiga för rekreation och 
friluftsliv.2 För att alla ska ha möjlighet att uppleva 
och använda grönområdena är det viktigt med 
kontinuerlig skötsel och underhåll i områdena för 
att upprätthålla och öka deras tillgänglighet.

1 Se kartläggning av upplevelsevärden i Vetlandas 
park- och naturområden i dokumentet Grönstruktur för 
Vetlanda tätort (2017)
2 Begreppet grönområden innefattar här såväl parker 
som rekreationsområden
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NATURVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Kommunens värdefulla naturområden ska 

skyddas och bevaras.
• Variationen mellan olika naturtyper och land-

skap ska skyddas och bevaras.
• Kommunens vattenförekomster (yt- och 

grundvatten) ska uppnå eller behålla god 
ekologisk och kemisk status enligt fastställda 
miljökvalitetsnormer.     

Planeringsstrategier
• Delta aktivt i att behålla mångfalden av 

skogstyper i kommunen.
• Öka andelen bete på befintlig kommunal mark 

för att hålla landskapet öppet.
• Värna om gröna stråk i kommunens samhäll-

en.
• Medverka till att andelen skyddad natur ökar.
• Riksintresseområdena ska skyddas och beva-

ras.
• Fortsatt kalkning och kalkeffektuppföljning i 

kommunens försurningsskadade vatten. 
• Fortsatt biologisk återställning inom kalkade 

områden, t.ex. fiskvägar och biotopvård. 
Krav på hög skyddsnivå och inventering av 
enskilda avlopp. 

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald menas variationsrikedo-
men av liv i naturen. Begreppet innebär mångfald
i tre nivåer; mångfalden av ekosystem och natur-
typer, mångfalden av arter samt den genetiska 
variationen inom arterna. Varierade livsmiljöer är 
ofta en förutsättning för stor artrikedom.

Varför ska vi bevara den biologiska mångfalden?
Den biologiska mångfalden är grunden för de 
ekosystemtjänster som vi människor är beroende 
av för vår välfärd. Exempel på sådana tjänster är 
vatten- och luftrening, insekternas pollinering, 
utjämning av vattenflöden, naturlig skadedjursbe-
kämpning samt nedbrytning av organiskt material 
och kretslopp av näringsämnen. Vi hämtar även 
en rad råvaror från växt och djurriket, exempelvis 
mat, mediciner, virke och kläder. Om den biologis-
ka mångfalden minskar, ökar risken för att dessa 
tjänster försämras vilket påverkar människors 
hälsa och välbefinnande samt för stora ekonomis-
ka konsekvenser.

Mångfalden är hotad
Förlusten av biologisk mångfald är idag ett av 
de största globala miljöproblemen. Problemen 
är i hög utsträckning orsakad av människan och 
förlusten av arter på grund av mänsklig aktivitet 
beräknas vara cirka 1000 gånger högre än den 
naturliga förlusten. De största hoten generellt sett 
är biotopförstörelse, överexploatering, klimatför-
ändringar och invasiva arter. 

Biologisk mångfald i Vetlanda
I Vetlanda finns flera områden med höga natur-
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Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Naturligt förekommande växter och djur 

ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Ta hänsyn till naturkärnor, spridnings-

korridorer och skyddade områden vid 
utveckling av Vetlanda. Särskild hänsyn 
ska tas till rödlistade, fridlysta och andra 
hänsynskrävande arter.

• Verka för att kompensationsåtgärder 
utförs inom området eller på närliggan-
de plats i de fall naturkärnor eller andra 
områden med hög biologisk mångfald 
exploateras så att liknande biologis-
ka värden upprätthålls och utvecklas. 
Kompensationsåtgärdens karaktär och 
genomförande ska behandlas vid plan-
läggningen.

• Verka för att grönstråk är av sådan 
dignitet att de långsiktigt fungerar som 
spridningskorridorer för växter och djur.

• Vidta åtgärder vid detaljplanarbete och 
andra arbeten om miljökvalitetsnormer 
för vatten överskrids eller riskerar att 
överskridas.
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Teckenförklaring
Naturkärna
GP Spridningskorridorer,
BETESMARKER
GP Spridningskorridorer, STADSMILJÖ
Framtida grönstråk
Framtida grönområden
Planerade utvecklingsområden

Biologisk mångfald. Kartan redovisar naturkärnor samt spridningskorridorer för växter och djur.



106

genomkorsas av större barriärer. Vid planering 
av nya bostads- och verksamhetsområden ska 
hänsyn tas till spridningskorridorer.  Stråken ska 
hålla en sådan dignitet att växter och djur har 
möjlighet att använda dem. 

Skyddade områden
Inom planområdet för denna plan ligger flera 
skyddade områden som är viktiga för att långsik-
tigt bevara den biologiska mångfalden.   Bland 
dessa skydd finns bland annat riksintresse för 
naturvård, naturreservat, Natura 2000, natur-
minnen och biotopskyddsområden. Planområ-
det rymmer även flera värdefulla inventerade 
naturområden som idag inte omfattas av något 
områdesskydd.   Bland dessa finns nyckelbiotoper, 
ängs- och betesmarker och naturkärnor. Områden 
med höga naturvärden bör generellt värnas från 
exploatering.

Vatten
Emåns vattendragssystem, som bland annat 
innefattar sjöarna Grumlan, Norrasjön och Flögen, 
har höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv 
som inkluderar flera hotade arter. För att främja 
biologisk mångfald är det viktigt att Vetlandas 
sjöar och vattendrag är ekologiskt hållbara samt 
funktionella på sätt som gynnar känsliga arter. Vid 
vattendrag och sjöar råder strandskydd i syfte att 
trygga allmänhetens friluftsliv och för att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten.

värden som är av stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. Dessa områden utgör livsmiljöer för 
många växter, djur och svampar. I kartan Biologisk 
mångfald redovisas de viktigaste områdena för 
den biologiska mångfalden inom planområdet, så 
kallade naturkärnor. Naturkärnorna är ofta knutna 
till det småskaliga jordbrukslandskapet och till 
orörda skogar och våtmarker. Höga naturvärden 
finns också i och runt Emån. Naturkärnorna är 
viktiga att värna vid utveckling av tätorten för att 
bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 
Om naturkärnor eller andra områden med hög 
biologisk mångfald exploateras bör kompensa-
tionsåtgärder utföras så att områdets värden upp-
rätthålls. Kompensationsåtgärder bör anpassas 
efter den specifika platsens värden och göras så 
nära i plats och tid som möjligt.

Vid utveckling av tätorten ska hänsyn tas till 
växter och djurs möjligheter att fortleva i livs-
kraftiga bestånd. Detta gäller särskilt rödlistade, 
fridlysta och andra hänsynskrävande arter. 

Spridningskorridorer
I Vetlanda finns flera grönstråk som binder 
samman tätortens naturområden genom tätorts-
bebyggelsen. Dessa stråk utgör spridningskorri-
dorer för många växter och djur. Att bevara och 
utveckla spridningskorridorer är nödvändigt för 
att trygga olika arters möjligheter att sprida sig i 
landskapet. För att grönstråken ska kunna fungera 
som spridningskorridorer bör de innehålla träd 
och buskar av varierande art. De bör inte heller 
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Miljökvalitetsnormer vatten
Inom planområdet finns ett antal vattenföre-
komster i form av större sjöar, vattendrag och 
grundvattenmagasin som omfattas av miljökvali-
tetsnormer (MKN) för vatten.  Miljökvalitetsnor-
mer för vatten är mål och värden som anger hur 
vattnets miljö bör vara och hur den ska uppnås. 
Om miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas 
ska kommunen vidta förebyggande åtgärder för 
förbättrad vattenkvalitet. Sådana åtgärder kan till 
exempel innebära biologisk återställning som att 
återskapa och anlägga nya våtmarker, restaurera 
påverkade vattendrag och underlätta för vandring 
av fisk och övrig fauna. Andra åtgärder kan vara 
ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, att 
bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät och 
att åtgärda enskilda avlopp med brister.   Det är 
viktigt att frågan behandlas i varje detaljplan och 
arbete som berör vatten. 

MKN bör alltid beaktas vid planarbete, men en del 
av utvecklingsområdena som presenteras i denna 
planen ligger i anslutning till en sjö eller vatten-
drag som omfattas av MKN. I dessa områden ska 
särskilt hänsyn tas till MKN. Vilka åtgärder som 
krävs ska redovisas i fortsatt planeringsprocess 
för respektive område. Det finns även områden 
som både omfattas av vatten med mkn-värde och 
där markens genomsläpplighet är mindre bra. Där 
finns extra behov av att lösningar för dagvatten 
genomförs vid arbeten inom området för att 
förbättra MKN.
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Teckenförklaring
Områden med hög genomsläpplighet
Grundvattenmagasin där
genomsläppligheten är måttlig till hög
Grundvattenmagasin täckta av mindre
genomsläppliga jordlager
Planerade utvecklingsområden
MKN Grundvatten
MKN Sjöar
MKN Vattendrag

Markens genomsläpplighet i relation till MKN. Genomsläppligheten har bla effekt på infiltrering av dagvatten.
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KULTURMILJÖVÅRD
Översiktsplan 2010
Planeringsmål
• Skydda och bevara kommunens värdefulla 

kulturmiljöer för framtiden. 
• Utveckla och förstärka kommunens identitet 

och karaktär. 

Planeringsstrategier
• Skydda visuellt känsliga landskapstyper mot 

större exploateringar.
• Kommunen ska arbeta för att bevara och syn-

liggöra odlingslandskapets kulturmiljövärden. 

Vetlanda och dess närområde rymmer många 
miljöer med höga kulturella värden, i synnerhet 
längs sjöar och vattendrag och i tätortens centrala 
parker. Kulturmiljövärden kan bland annat bestå 
av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla 
gårds- och bebyggelsemiljöer. Stadens parker 
speglar olika tiders stilideal, arkitektoniska förhåll-
ningssätt, tekniska utveckling och sociala ambitio-
ner. 

Vetlanda är rikt på fornlämningar som vittnar om 
att trakten varit bebodd under en lång tid. Forn-
lämningar är en av få kvarvarande möjligheter till 
kunskap om vårt tidiga ursprung och är därför till-
sammans med kulturlämningar viktiga att bevara 
vid utveckling av tätorten. Kulturmiljövärden bör 
i möjligaste mån integreras i exploateringar så att 
Vetlandas historiska utveckling hålls levande i den 
byggda miljön.

Kulturkärnor
Inom planområdet finns platser som på olika sätt 
rymmer särskilt höga kulturella värden, så kallade 
kulturkärnor. Värdena kan bland annat bestå av 
viktiga pusselbitar för att förstå bygdens historia, 
platser som används än idag som exempelvis mö-
tesplats vid högtider, etc. Dessa redovisas i kartan 
Kulturmiljövärden. Kulturkärnorna är viktiga för 
Vetlandas identitet och bör därför bevaras i möj-
ligaste mån. Om exploatering eller andra ingrepp 
görs i en kulturkärna ska detta ske med varsamhet 
om områdets kulturella värden. 

Nationellt värdefulla kulturmiljöer
Inom planområdet finns två områden som är 
utpekade som riksintressen för kulturmiljövår-
den: Byestad och Näsby. Riksintressen för kultur-
miljövård är områden som i sin helhet har höga 
kulturella värden och har ett bevarandevärde ur 
ett nationellt perspektiv genom sin betydelse för 
förståelsen av landets historia. Områden av riksin-
tresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada områdenas värden.

Landskapskaraktär
Bebyggelse, grönska och vatten formar tillsam-
mans landskapsbilden. Vetlanda har ett skogs-
dominerat landskap, som bryts upp av sjöar 
och vattendrag, och ett småskaligt, mosaikartat 
odlingslandskap.   

Småskaliga jordbrukslandskap är ofta rika på 
kulturhistoriska landskapselement som odlings-
rösen och stenmurar. Tillsammans med herr-
gårdslandskap, som ofta rymmer många äldre 

byggnader och bruksmiljöer, har det småskaliga 
jordbrukslandskapet i sin helhet generellt höga 
kulturvärden såväl som natur- och rekreationsvär-
den. Detta gör dessa landskapskaraktärer känsliga 
för exploateringar. Om ett herrgårdslandskap eller 
ett småskaligt jordbrukslandskap planläggs ska 
stor hänsyn tas till områdets värden och landskap-
selement. Genom att integrera landskapselement 
i exploateringar kan den agrara historien ta sig 
uttryck också i ett växande samhälle. 

Planeringsmål
Vetlanda kommun vill uppnå att:
• Vetlanda har ett varierat landskap med 

höga kulturmiljövärden.

Planeringsstrategier
För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 
kommun:
• Erbjuda en mångfald av parkkaraktärer.
• Ta hänsyn till kulturkärnor, fornminnen 

och riksintressen för kulturmiljövården 
vid utveckling av Vetlanda. 

• Vid exploateringar värna och ta tillvara 
på områdets landskapskaraktär. Särskild 
hänsyn ska tas till det småskaliga jord-
brukslandskapet respektive herrgårds-
landskapets kulturmiljövärden. 

• Verka för att kulturmiljövärden och land-
skapselement integreras i exploateringar.
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Teckenförklaring
Herrgårdslandskap
Småskaligt jordbrukslandskap
Kulturkärnor
Planerade utvecklingsområden

Kulturmiljövärden. Kulturkärnor och landskapskaraktärer med höga kulturmiljövärden.
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Teckenförklaring
A. Norrgårdens rekreationsområde
B. Tjustkulle
C. Kvarndammen till Forngårdsparken
D. Galgabergsområdet
E. Illharjen
F. Emån och Mela kvarn
G. Tomasbacken
H. Brunnsgårdsberget
I. Östanskog/Kråkegården
J. Östanå
K. Norget södra
L. Nytt grönområde Föreda/Karlslund
M. Nytt görnområde Palmslund
N. Nytt grönområde Brunnsgård
1. Bäckstråket
2. Banvallen
3. Prästastigen
4. Kraftledningsstråket
5. Emån
6. Brunnsgård
7. Våtmarkspark
8. Nytt stråk norr om Norrasjön
9. Nytt stråk genom Karlslund
rekreationsområde
10. Nytt stråk norra Vetlanda
11. Nytt stråk söder om motorstadion
12. Nytt stråk Banvallen söderut
Planerade utvecklingsområden

Grönområden. Grönområden av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess rekreativa, ekologiska, kulturella och 
klimatanpassande värden.Grönstråk. Grönstråk av stor enskild betydelse likväl som för tätortens sammanhängande grönstruktur utifrån dess rekreativa, ekolo-
giska, kulturella och klimatanpassande värden. I kartan är framtida områden schematiskt redovisade och deras dragningar kommer att justeras i den fortsatta 
planeringen.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN 
FÖR GRÖNOMRÅDEN OCH 
GRÖNSTRÅK
Grönområden
A. Norrgårdens rekreationsområde
Området är ett av Vetlandas mest använda rekre-
ationsområden och har samtidigt höga naturvär-
den kopplade till de grova ekarna och det gamla 
odlingslandskapet. Norrgården nyttjas av många 
föreningar såväl som av skolor och förskolor. 
Området är särskilt viktigt att bevara och utveckla 
på grund av det tätortsnära läget, dess storlek 
samt på grund av den varierande och upplevelse-
rika naturen.

B. Tjustkulle
Grönområdet är en värdefull natur och frilufts-
miljö med möjlighet till rekreation och motion 
i upplevelserik miljö. Tjustkulle har höga natur-
värde knutna till de stora ekarna och de betade 
gräsmarkerna. Området är både en utpekad 
kultur- och naturkärna och ett landmärke i 
tätorten. Tjustkulle används i stor utsträckning 
av föreningslivet och av många förskolor och 
skolor. Möjligheterna till motion och rekreation 
i området bör utvecklas för ökad användning, 
bland annat genom att förbättra tillgängligheten 
till och i området. 

C. Kvarndammen till Forngårdsparken 
Området inkluderar flera välanvända parker som 
hänger samman via Bäckstråket. Området rymmer 
populära promenadstråk och har många sociala 
och kulturella målpunkter. Bäckstråket med dess 

H. Brunnsgårdsberget
Brunnsgårdsberget har höga naturvärden med 
många stora ekar, artrik flora samt ett flertal 
stenmurar och odlingsrösen. De öppna gräsmar-
kerna är ett av få områden i Vetlanda med öppna 
vyer över ett jordbrukslandskap och har höga 
kulturella värden. Området används som strövom-
råde för närboende och förbinds via Prästastigen 
med närliggande grönområden.

I. Östanskog/Kråkegården
Området mellan Östanskog och Kråkegården 
utgör ett våtmarksområde som är viktigt för den 
biologiska mångfalden samtidigt som det tar hand 
om vatten vid höga flöden samt håller kvar vatten 
i landskapet vid torka.

J. Östanå
Östanå är ett rekreationsområden som rymmer 
en mängd olika friluftsaktiviteter. Området 
används både för den organiserade och den 
allmänna rekreationen. Närheten till vatten och 
variationen av naturtyper gör området värdefullt 
och uppskattat av både Vetlandabor och turister, 
samtidigt som det är viktigt för stadens växt- och 
djurliv.

K. Norget södra
Området är en del av Karlslunds rekreations-
område och utgör i delar ett våtmarksområde. 
Våtmarker förser oss med värdefulla ekosystem-
tjänster. När Vetlanda växer västerut kommer 
detta grönområde att fylla en viktig biologisk och 

parker har även ett ekologiskt värde som sprid-
ningskorridor för växter och djur.

D. Galgabergsområdet
Området används av människor för bostadsnära 
rekreation och av förskolor. Galgabergets variation 
av gammal skog, barr- och lövträd samt tillgång 
till vatten gör området värdefullt för växt- och 
djurlivet i Vetlanda. Då området utgör en grön 
kil mellan två industriområden fyller det även en 
viktig funktion som temperaturreglerare.

E. Illharjen
Området har mycket höga naturvärden och är ett 
välbesökt rekreationsområde. Illharjen är till-
gänglighetsanpassat och utgör en stor pedagogisk 
resurs för Vetlandas förskolor och skolor.

F. Emån och Mela kvarn
Området vid Mela kvarn har höga ekologiska 
värden med ett rikt växt- och djurliv. Det utgör 
även ett rekreationsstråk som förbinder Bäckseda 
med Illharjen.

G. Tomasbacken
Grönområdet är en tillgång för människors re-
kreation i den västra delen av staden. Den gamla 
skogen i området är av betydelse för den biologis-
ka mångfalden. Området utgör även en knutpunkt 
i Vetlandas sammanhängande grönstruktur och 
kopplar ihop flera stråk och spridningskorridorer. 

VETLANDA 2040 PLANFÖRSLAG - NATUR OCH FRITID - UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR GRÖNOMRÅDEN OCH GRÖNSTRÅK



112

7. Våtmarkspark
Grönstråket utgörs av en våtmarkspark som 
förbinder Bäckstråket med Norrgårdens rekrea-
tionsområde. Våtmarksparken ger möjligheter för 
både människors rekreation och för spridning av 
växter och djur.

8. Nytt stråk norr om Norrasjön
Stråket möjliggör vattenkontakt för människor och 
fungerar som en grön skyddszon mot vattnet med 
spridningsmöjligheter för växter och djur.

9. Nytt stråk genom Karlslunds rekreations-
område
Grönstråket knyter ihop tätortens grönområden 
med det framtida grönområdet Föreda/Karlsund 
och möjliggör för människor att ta sig ut i naturen.

10. Nytt stråk norra Vetlanda
Grönstråket utgör en viktig framtida länk mellan 
rekreationsområden i norra delen av Vetlanda.

11. Nytt stråk söder om motorstadion
När Vetlanda växer österut behövs nya grönstråk 
som knyter samman befintliga grönområden och 
gör det möjligt för de boende att enkelt komma ut 
i naturen.

12. Nytt stråk Banvallen söderut
Den gamla banvallen mot Korsberga kommer att 
bli ett lyft för Vetlandas sammanhängande grön-
struktur och göra det möjligt att röra sig i en lugn 
och grön miljö hela vägen mellan centrum och 

Grönstråk
1. Bäckstråket
Bäckstråket är av stor betydelse för den vardagliga 
motionen genom att det förbinder centrum med 
Vetlandas ytterområden. Stråket har ekologiskt 
värde som spridningskorridor för växter och djur. 

2. Banvallen
Grönstråket förbinder centrum med omgivande 
landskap i väster.

3. Prästastigen
Prästastigen är en gammal färdväg med höga kul-
turhistoriska värden. Stråket förbinder ett flertal 
grönområden i de västra delarna av Vetlanda och 
fungerar både som promenadstråk och sprid-
ningskorridor.

4. Kraftledningsstråket
Grönstråket går genom många bostadsområden 
och förbinder tätortens grönområden med Föreda 
och Karlslunds rekreationsområde i norr.

5. Emån
Emån har höga ekologiska värden med ett rikt 
växt- och djurliv. Emån präglar stora delar av 
Bäckseda och ger identitet till området.    

6. Brunnsgård
Grönstråket förbinder Bäckstråket med naturom-
rådena norr om Brunnsgård. Stråket bör utvecklas 
och göras tydligare för ökad användning och 
funktion.

klimatanpassande funktion samt ha stor betydelse 
för människors möjlighet att besöka intressant 
natur nära bostaden.

L. Nytt grönområde Föreda/Karlslund
Vid byggnation i Norget finns behov av att kom-
pensera exploateringen med ett nytt grönområde 
Föreda/Karlslund för att säkra bostadsnära rekre-
ationsmöjligheter för nya och befintliga hushåll i 
närområdet. Det befintliga rekreationsområdet 
flyttas således västerut. Föredas jordbruksmarker 
har höga värden som bör bevaras och nyttjas som 
del i det framtida grönområdet. Grönområdet 
bör även täcka in skog och våtmarker och ansluta 
till Föredasjön. I utvecklingen av grönområdet 
finns behov av att anlägga en motionsslinga som 
ansluter till och delvis ersätter den befintliga mo-
tionsslingan i Karlslunds rekreationsområde.

M. Nytt grönområde Palmsholm
När Vetlanda växer norrut ökar behovet av funk-
tionella grönområden i denna del av tätorten. 
Det aktuella grönområdet rymmer betesmarker, 
fornminnen, barrskogar och våtmarker. Grönom-
rådet kommer även att fungera som en buffert-
zon mellan bostäder i Himlabackarna och det 
utpekade nya verksamhetsområdet Skärpet.

N. Nytt grönområde Brunnsgård
Beläget norr om Brunnsgårds industriområde 
kommer detta grönområde att utgöra en viktig 
koppling mellan tätorten och omgivande natur-
områden. I Byestads jordbrukslandskap finns 
värdefulla betesmarker och fina utblickar över 
landskapet. 
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L Föreda/Karlslund C Kvarndammen

F Emån och Mela J Östanå
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4. KONSEKVENSBESKRIVNING
INLEDNING
KONSEKVENSER
SAMLAD BEDÖMNING 
NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

tätortens omgivande naturområden. 
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INLEDNING
Översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
ska alltid miljöbedömas. Miljöbedömingen ska 
dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Bestämmelserna om miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll finns 
i Miljöbalken och i Förordning om miljökonse-
kvens-beskrivningar. 

Den fysiska planeringen ska främja en långsiktig 
god och hållbar samhällsutveckling. I detta arbete 
är kommunernas översiktsplanering ett viktigt 
instrument. För att bedöma hur en översiktsplan 
bidrar till en hållbar utveckling måste konsekven-
serna att de ställningstaganden och föreslagna 
ändringar i mark- och vattenanvändningen som 
planen föreslår tydligt beskrivas. Konsekvensbe-
skrivningen bör vara bred och omfatta hela håll-
barhetsbegreppet, det vill säga sociala, ekonomis-
ka och miljömässiga dimensioner.
 
I detta avsnitt beskrivs de betydande miljömässi-
ga, sociala och ekonomiska konsekvenser som ut-
vecklingsstrategin och planförslagets olika avsnitt 
kan komma att få. Konsekvenserna, såväl positiva 
som negativa, jämförs sedan med ett nollalterna-
tiv, det vill säga centralorten växer och utvecklas 
enligt framtagna prognoser utan att den fördju-
pade översiktsplanen antas. Därefter redovisas 
de betydande konsekvenser planförslaget kan 
komma att få på miljömål, riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Planförslagets konsekvenser 
ställs även mot andra nationella och regionala 
mål, planer och program som översiktsplanen ska 

beakta.
 
Sammanfattning av planen
Planen delas in en nulägesbeskrivning (Vetlanda 
idag) och ett framåtsyftande planförslag (Vetlanda 
2040 – Planförslag).  

Vetlanda idag 
Planförslaget redovisar en nulägesbeskrivning av 
tätorten idag, vilka statliga intressen som finns 
inom planområdet, miljötillståndet i området och 
vilka utvecklingstendenser och utmaningar vi står 
inför och som planförslaget måste förhålla sig till.  

Vetlanda 2040 - Planförslag 
Planförslaget består av en övergripande utveck-
lingsstrategi med tillhörande beskrivning av den 
fortsatta utbyggnaden av tätorten. Till denna mer 
övergripande del av planen kopplas också frågor 
som rör klimat och social hållbarhet då dessa är 
av sådan karaktär att de måste behandlas i alla 
delar av samhällsplaneringen. 

Utvecklingsstrategin utgör grunden för själva 
planförslaget och kan sammanfattas i följande 
punkter: 
• Tätorten ska kännetecknas av närhet i var-

dagslivet. Detta ska skapas genom en sam-
manhållen tätortsbebyggelse och en ökad 
täthet i stadsmiljön med bebyggelse, mötes-
platser, gröna miljöer, stråk med mera. Ny be-
byggelse ska planeras på sätt som ger närhet 
till arbeten, service, möten och rekreation. 

• Förtätning av bebyggelse ska ske genom kom-
pletteringar i befintliga stadsdelar, omvandling 
av befintlig bebyggelse och genom att skapa 
en högre bebyggelse på utvalda platser. 

• Nya bostadsområden ska lokaliseras strate-
giskt och med en strävan efter att utvidga 
tätortens bostadsbebyggelse i västlig och 
östlig riktning. Detta för att värna en närhet 
till tätortens kärna. 

• Bebyggelseutvecklingen ska stödja kollektiv-
trafiken, i synnerhet trafiken på järnvägen 
Nässjö- Vetlanda, genom att ny bebyggelse 
lokaliseras i goda kollektivtrafiklägen. 

• Utvecklingen av den lokala infrastrukturen ska 
särskilt främja ett välutbyggt gång-, cykel-, och 
kollektivtrafiknät. Vid utveckling av bostads-
områden ska gena gång- och cykelstråk till 
stadskärnan och viktiga målpunkter i tätorten 
säkerställas. 

Efterföljande delar av planförslaget består av 
ett antal tematiska avsnitt som redovisar den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, 
hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. I varje avsnitt finns bakgrunds-be-
skrivningar samt planeringsmål och planerings-
strategier för den fortsatta planeringen inom 
aktuellt sakområde. En redovisning av befintlig 
och framtida mark- och vattenanvändning inom 
planområdet samt beskrivningar av geografiska 
utvecklingsområden anges också för de områden 
där planförslaget medför ändrad markanvänd-
ning. 
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I planförslaget pekas utvecklingsområden för 
ny bebyggelse ut inom samt i anslutning till den 
befintliga tätortsbebyggelsen i linje med ut-
vecklingsstrategin. Nya större bostadsområden 
koncentreras till den nordvästra delen av tätorten 
medan nya verksamheter främst koncenteras 
till tätortens norra delar. Planförslaget pekar 
även ut områden där förtätning förespråkas. 
Detta gäller centrum (förtätning med bostäder 
och verksam¬heter), Målaregården (förtätning 
med bostäder) samt Brogårds industriområde 
(förtätning med verksamheter). För utveckling 
av bostäder redovisas även fem områden för 
tätortsnära lantligt boende, i Upplanda, Byestad, 
Föreda, Sandåkra och Hökås. I dessa fem områden 
föreslås kompletteringar av befintlig bebyggelse 
där ny bebyggelse ska ha en lantlig karaktär och 
anpassas till platsens förutsättningar.

Planområdet är indelat i en tätortszon och en 
randzon med tillhörande riktlinjer för lovgivning 
och detaljplaneläggning inom respektive zon. 
Framtida bebyggelse ska i huvudsak koncentreras 
till tätortszonen. Randzonen utgör den närmast 
omgivande marken runt tätortszonen och är 
särskilt viktig för tätortens långsiktiga utveckling. 
Inom randzonen ska restriktivitet råda för tillkom-
mande bebyggelse med undantag av områden för 
tätortsnära lantligt boende. 

Avgränsning 
Konsekvensbeskrivningen redovisar de strategiskt 
viktigaste problemställningarna som planen har 
påverkan på. Särskilda redovisningar av större 

områden där planen föreslår ändrad markan-
vänd-ning beskrivs mer ingående. 
Då en översiktsplan anger framtida mark- och 
vattenanvändning på en övergripande nivå är 
även konsekvensbeskrivningen av en övergripan-
de karaktär. Mer detaljerade miljökonsekvensbe-
skrivningar görs i samband med fortsatt planering 
och vid miljöprövningar. Det gäller till exempel vid 
detaljplaneläggning och vid bedömning av mil-
jöfarliga verksamheter eller andra verksamheter 
som kräver miljötillstånd och som då miljöprövas i 
tillståndsprocessen. 

Den fördjupade översiktsplanen avgränsas geo-
grafiskt till Vetlanda tätort med Bäckseda samt 
ett större omland som bland annat innefattar 
tre sjöar väster om tätorten. Planförslaget berör 
i huvudsak Vetlanda kommun, men vissa fråge-
ställningar har även ett regionalt och nationellt 
perspektiv. Dessa anses vara: 
• Vattenkvalitet och MKN för vatten 
• Riksintressen 
• Transportsystem: bil, kollektivtrafik, cykel 

samt godstrafik. 

Frågor kring klimatpåverkan behandlas men utan 
att precisera påverkan och konsekvenser utanför 
kommunen.
 
Metod 
Planens konsekvenser bedöms utifrån hållbar-
hetsbegreppets tre dimensioner - ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Bedömningen 
sker i huvudsak på en generell nivå och utgår från 

resonemang om på vilket sätt planen leder i rätt 
utvecklingsriktning enligt kommunens mål samt 
utvecklingsstrategin utan att påtagligt påverka de 
nationella miljömålen negativt. 
Planens konsekvenser har under planens fram-
tagande bedömts kontinuerligt mot gällande 
kommunala mål och strategier i bland annat 
översiktsplanen från 2010 samt regionala och na-
tionella mål och utvecklingstendenser och utma-
ningar som kommunen ser som särskilt viktiga att 
hantera i planeringen. Planförslaget har bedömts 
utifrån en tabell som baserats på preciseringar av 
de nationella och regionala miljömålen. Åtta av de 
16 miljömålen har bedömts vara särskilt relevanta 
för bedömningen av planens miljökonsekvenser. 
Dessa är: 
• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande skogar 
• Myllrande våtmarker 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• Frisk luft 

Preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö 
är viktiga vid bedömningen av planens miljöpå-
verkan men har även använts för bedömningen av 
planens sociala och ekonomiska konsekvenser.
 
I ett senare skede har konsekvensbedömningen 
kompletterats med en checklista som utöver 
miljömålen även innefattar bedömningsgrunder 
som knyter an till folkhälsomålen, andra sociala 
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trafikflöden i och runt tätorten är luftkvaliteten 
god. Utsläppen från bil är dock en aspekt som 
planen avser att minska, vilket bidrar till arbetet 
med miljömålen God bebyggd miljö, Minskad 
klimatpåverkan och Frisk luft. 

Uppföljning 
Planens miljökonsekvenser ska följas upp i 
samband med kommunens årliga miljöbokslut 
och vid aktualitetsförklaringen av översiktsplanen.

aspekter samt ekonomisk hållbarhet. Planens eko-
nomiska konsekvenser har bedömts utifrån över-
gripande samhällsekonomiska resonemang samt 
kommunekonomiska aspekter som till exempel 
investeringsbehov. 

Nollalternativ 
Nollalternativet utgörs av den väntade utveck-
lingen om den fördjupade översiktsplanen inte 
kommer till stånd. Översiktsplan 2010 med tillhö-
rande fördjupningar är då utgångspunkt för den 
fortsatt planeringen. 

Översiktsplanen redovisar framtida områden för 
bostäder och verksamhetsområden, men gör 
inga intresseavvägningar mellan dessa och andra 
allmänna intressen. Den fördjupade översiktspla-
nen för Vetlanda tätort, antagen 1993, är i stora 
delar utbyggd och kan således inte vara utgångs-
punkt för den fortsatta planeringen.
 
En fortsatt befolkningsökning väntas i Vetlanda 
tätort fram till 2040 enligt framtagen befolknings-
prognos. Detta innebär troligen att den mark i 
tätorten som pekas ut för nya bostäder i Över-
siktsplan 2010 inte kommer att räcka.

Bristen på nya bostadsområden kan medföra att 
tätortens utveckling stagnerar, vilket skulle ge 
negativa samhällsekonomiska konsekvenser för 
kommunen som helhet. Ett annat alternativ är att 
områden detaljplaneläggs utan stöd i översikts-
planen. Detta innebär att områden kan komma att 

bebyggas utan att tillräckliga översiktliga avväg-
ningar och bedömningar om områdenas lämplig-
het har gjorts. En sådan utveckling kan komma 
att ske på ett ohållbart sätt genom att projekt 
genomförs i tveksam prioriteringsordning och 
utan att viktiga aspekter som klimatpåverkan och 
klimatanpassning integreras i planarbetet. Det 
finns även risk för att mark med höga natur- och 
kulturvärden exploateras eller att en exploatering 
hämmas då det inte har tagits ställning till vilka 
värden som bör bevaras och utvecklas i området. 
Lämpligheten i nya lokaliseringar för verksamhe-
ter är eventuellt inte tillräckligt utredda i över-
siktsplanen, vilket kan påverka arbetsmarknaden i 
kommunen negativt. 

Aktuella miljöförhållanden 
Inom planområdet finns riksintressen för 
naturvård och kulturmiljövård, naturreservat och 
Natura 2000-områden. Det finns även förorenade 
områden och områden med höga bullernivåer, 
främst från väg, järnväg och från verksamheten 
på och i anslutning till Vetlanda motorstadion. 
Utöver detta finns inom planområdet också vat-
tenskyddsområden, två byggnadsminnen och ett 
stort antal fornlämningar. 

Kollektivtrafiken till och från Vetlanda liksom inom 
tätorten är begränsad och andelen resor med 
kollektivtrafik är relativt låg. Samtidigt är bilbero-
endet stort. År 2013 stod transporter för omkring 
60 procent av de totala utsläppen av koldioxid i 
kommunen. Trots ett högt bilinnehav och höga 
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KONSEKVENSER
I detta avsnitt beskrivs positiva och negativa kon-
sekvenser av planförslaget.

Utvecklingsstrategi
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Anger en långsiktig utveckling i tydliga stråk i 

östlig och västlig riktning för att skapa närhet 
och hålla samman bebyggelsen samt för 
att undvika ett fragmenterat landskap och 
utspridd bebyggelse i känsliga miljöer.

 ₊ Utvecklingsområden i centrum och i närheten 
av platser som fyller viktiga funktioner i 
människors vardag väntas leda till ett minskat 
bilberoende. 

 ₊ Anger en ambition om att förtäta i befintliga 
områden, både i centrum och i centrumnä-
ra bostadsområden. Detta medför ett ökat 
underlag för kollektivtrafik och ger goda förut-
sättningar för gång och cykel.

 ₊ Redovisar nya framtida rekreationsområden 
för att kompensera att befintliga rekreations-
områden tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 ₊ Redovisar befintliga och nya grönstråk som 
bör bevaras och utvecklas för människor, 
växter och djur. 

 ₊ En förbifart öster om Vetlanda väntas 
medföra minskade miljö- och bullerstörningar 
i tätorten till följd av minskad genomfartstra-
fik.   

 ₋ Utvecklingsstråken som redovisas innebär 
att stora områden som idag består av skog, 
jordbruksmark och rekreationsområden tas i 

anspråk.
 ₋ En omfart öster om Vetlanda samt nya anslut-

ningar till denna innebär att värdefullaområ-
den för rekreation, naturvård och kulturmiljö-
vård påverkas negativt.  

 ₋ En omfart kan öka antalet resor med bil och 
lastbil och därigenom öka utsläppen av växt-
husgaser och öka bullernivåerna i natur- och 
landsbygdsområden.

Nollalternativ
 ₋ Saknar en tydlig utbyggnadsstrategi vilket kan 

leda till att planläggning sker i mer känsliga 
områden. 

 ₋ Redovisar större områden för industri och 
andra verksamheter i befintlig rekreationsom-
råden utan att ange kompensationsåtgärder. 

 ₋ Nya industriområden vid Norget kan innebära 
att barriäreffekten stärks i denna del av 
tätorten. Möjligheten för människor, djur- och 
växtliv att förflytta sig i landskapet försvåras.     

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Utpekande av viktiga befintliga och framtida 

grönområden och grönstråk har positiv 
påverkan på folkhälsan.

 ₊ Koncentrerar bebyggelsen till områden där 
det kan skapas bra underlag för service, 
handel och mötesplatser. 

 ₋ Ny bebyggelse koncentreras till större strate-
giska områden vilket medför färre valmöjlig-
heter för enskilda.

 ₋ Redovisar en långsiktig utveckling av tätorten 

österut vilket kan begränsa möjligheterna att 
utveckla verksamheterna runt motorstadion. 

Nollalternativ
 ₋ Utveckling av nya bostadsområden behöver 

ske genom planläggning av enskilda områden. 
Detta kan sprida ut bebyggelsen vilket 
minskar underlaget för service, handel och 
kollektivtrafik.      

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Merparten av utvecklingen redovisas på kom-

munalägd mark.
 ₊ Inflyttning av nya kommuninvånare ökar skatt-

eunderlaget.  
 ₋ Utvecklingsriktningen kräver investeringar i 

bland annat infrastruktur. 
 ₋ Genomförandet av utvecklingsstrategin kan 

komma att kräva investeringar i form av mark-
förvärv för att säkra tillgången till framtida 
grönområden. 

 ₋ Utveckling av större bebyggelseområden ger 
behov av åtgärder för minskade bullernivåer 
och risker kopplade till transporter på väg och 
järnväg.  

 ₋ Nya etableringar av företag kan hämmas 
genom en begränsad planberedskap för nya 
verksamhetsområden inom själva planområ-
det.  

Nollalternativ
 ₊ Redovisar stora områden för etablering av nya 

företag. 
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 ₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden 
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda. 

Social hållbarhet
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Redovisar folkhälsoaspekter genom bland 

annat tillgång till bostadsnära natur och möj-
ligheter att gå och cykla samt betonar vikten 
av att ge människor möjlighet att påverka 
planering och beslut om mark- och vattenan-
vändning. 

Nollalternativ
 ₊ Redovisar relevanta ställningstaganden för 

arbetet med folkhälsomålen. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Förespråkar ett mer varierat utbud av 

bostäder i olika områden och att olika bo-
stadsområden bättre länkas samman fysiskt 
och mentalt för att motverka segregation.

 ₊ Skapar möjlighet till större delaktighet i plan-
processen vilket bidrar positivt till bland annat 
folkhälsomålen.

 ₊ Uttalad målsättning att bättre inkludera barn 
och unga i beslutsprocessen.

 ₊ Främjar integration och bidrar till att göra 
områden mer attraktiva och trygga.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
Förslaget bedöms inte medföra betydande ekono-
miska konsekvenser.
Nollalternativ
Nollalternativet bedöms inte medföra betydande 
ekonomiska konsekvenser.
 
Boende och arbete
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Tydliga ställningstaganden om kulturhistoriskt 

intressant bebyggelse ger goda förutsättning-
ar att beakta dessa värden i plan- och bygg-
processen.    

 ₋ Nya verksamheter kan ge mer buller och 
hårdgjorda ytor som indirekt kan påverka 
omgivande naturmark genom bland annat 
större dagvattenpåverkan.

 ₋ Ny bebyggelse tar naturmark i anspråk, vilket 
får konsekvenser för växter och djur genom 
förlust av livsmiljöer.

Nollalternativ
 ₋ Riskerar att bygga igen viktiga spridnings-

korridorer vilket på sikt kan innebära lokala 
utdöenden av växter och djur. Nollalternativet 
saknar även strategi för kompensationsåtgär-
der vid förlust av naturvärden vid exploate-
ring.

 ₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden för 
kulturhistorisk bebyggelse, vilket kan försvåra 
möjligheteten att beakta dess värden i plan- 
och byggprocessen.

 ₋ Redovisar större verksamhetsområden i 
områden som används för friluftsliv och rekre-
ation och utan att redovisa nya grönområden 
som kompensation. 

 
Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Stärker kopplingen till kommunens bostads-

försörjningsprogram vilket skapar förutsätt-
ningar för en bättre planering utifrån olika 
gruppers behov.

 ₊ Främjar en blandad bostadsbebyggelse med 
olika upplåtelseformer och bostadstyper. 

 ₊ Främjar tillgänglighetsanpassning i nya och 
befintliga bostäder.

 ₊ Skapar beredskap för att tillgodose framtida 
behov av bostäder och service.

 ₊ Förespråkar att besöksintensiva funktioner 
ska ligga centralt i tätorten för att främjar 
möten mellan människor.

 ₋ Nya bebyggelseområden tar befintliga re-
kreationsområden och andra grönområden i 
anspråk. 

Nollalternativ
 ₊ Innehåller ställningstaganden för arbetet med 

bostadsförsörjning och tillgänglighetsanpass-
ning i kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Ger förutsättningar för tillgodose bostads-

behovet under lång tid vilket kan öka 
kommunens attraktionskraft. 
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 ₋ Kräver större investeringar i form av planlägg-
ning och utbyggnad av bostäder, verksamhe-
ter och service. 

Nollalternativ
 ₊ Redovisar större områden för industri och 

andra verksamheter vilket ger goda förutsätt-
ningar för nya etableringar. 

 ₋ Låg planberedskap för nya bostadsområden 
vilket kan hämma inflyttningen till Vetlanda.

 
Infrastruktur
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Föreslår att Karlslunds rekreationsområde 

flyttas västerut vid exploatering i området 
vilket minskar bullret från Västerleden i grö-
nområdet, vilket är positivt för människors 
hälsa.

 ₊ Omvandling och förtätning av tidigare ian-
språktagen mark med föroreningar medför att 
sådan mark saneras. 

 ₊ Anger områden för lokalisering av miljöfarliga 
verksamheter.

 ₊ Gång- och cykel ges hög prioritet och kollek-
tivtrafiken stöds genom lokalisering av nya bo-
stadsområdet längs goda kollektivtrafikstråk. 
Detta väntas bidra till ett minskat bilbehov, 
särskilt för kortare resor inom tätorten. 

 ₊ Föreslagen bytespunkt för kollektivtrafik kan 
öka antalet kollektivtrafikresenärer.

 ₊ En omlastningscentral för omlastning av gods 
från väg till järnväg kan bidra till minskade 
transportutsläpp.

 ₋ Föreslår att cykelbana anläggs och delar av 
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda bebyggs 
vilket förhindrar framtida återupptagning av 
tågtrafiken. 

 ₋ Österledens sträckning påverkar naturvärden 
och ekosystemtjänster.

 ₋ Redovisar tre områden där åtgärder för 
att minska bullernivåerna krävs. Dessa är 
Madhagen, Norget och Folkets Park. 

Nollalternativ
 ₊ Utpekat verksamhetsområde i Norget 

har goda förutsättningar till anslutning till 
järnvägen.  

 ₋ Risk att bebyggelsen blir mer utspridd vilket 
kan medföra behov av fler vägar.

 ₋ Norget kan bebyggas med verksamheter 
vilket kan innebära att eventuell bostadsbe-
byggelse västerut förläggs bortom ett sådant 
verksamhetsområde med längre körsträcka till 
tätortens centrala delar som konsekvens.

 ₋ Även nollalternativet kan innebära att järn-
vägssträckan söderut bebyggs vilket förhin-
drar framtida återupptagning av tågtrafiken.

 ₋ Österleden redovisas även i kommunens över-
siktsplan vilket innebär att nollalternativet 
inte skiljer sig från planförslaget i denna del.

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Fokus på goda gång- och cykelförbindelser 

och bra kollektivtrafikförsörjning medför 
bättre tillgänglighet för fler människor. 

 ₋ Utveckling av nya områden med tillhörande 

infrastruktur kan medföra ökade barriäreffek-
ter som gör det svårare eller mindre attraktivt 
för människor att röra sig ut i landskapet.

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Föreslagna klimatanpassningsåtgärder kan 

mildra negativa konsekvenser av klimatför-
ändringar på människors hälsa, djur och natur 
och därigenom undvika stora samhällsekono-
miska kostnader. 

 ₊ Genom att värna om våtmarker minskar 
behovet att anlägga tekniska lösningar såsom 
dagvattendammar.

 ₋ Redovisar tre områden där åtgärder för att 
minska bullernivåerna från väg, järnväg och 
motorsportsanläggningar krävs. Dessa är 
Madhagen, Norget och Folkets Park. Det sist-
nämnda bedöms medföra särskilt kostsamma 
åtgärder. 

 ₋ Större investeringar i infrastruktur krävas för 
att bygga ut områdena Norget och Madhagen. 

 ₋ Kommunala investeringar kommer att bli 
aktuella vid byggnation av ny bytespunkt och 
omlastningscentral.

Nollalternativ
 ₋ Begränsad planberedskap för nya bostadsom-

råden kan medföra en utspridd bebyggelse 
viket ger höga kostnader för att förse nya 
områden med nödvändig infrastruktur.
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Natur och fritid
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Pekar ut viktiga grönområden, grönstråk, 

spridningskorridorer, naturkärnor, kulturkär-
nor och landskapskaraktärer som bidrar med 
olika ekosystemtjänster och som ska värnas 
vid utveckling av tätorten.

 ₊ Redovisar områden som bör utvecklas för re-
kreation som kompensation för exploatering i 
befintliga grönområden.

 ₊ Pekar ut våtmarker som ska värnas då de är 
effektiva och viktiga för att jämna ut flöden 
och hålla vattnet i landskapet.

 ₊ Bevarande av våtmarker innebär att risken för 
att förorenat vatten når Emån och Grumlan 
vid höga flöden minskar.

 ₊ Redovisar områden där behovet av ökad 
grönska särskilt ska beaktas. Detta kan mildra 
negativa effekter av klimatförändringen 
genom temperaturutjämning vid värmeböljor.

 ₊ Föreslår att byggrätter placeras på sätt som 
gynnar egen energiproduktion.

 ₊ Redovisar områden som är viktiga att bevara 
för att säkra tillgängligheten till tätortsnä-
ra grönområden samt anger hur dessa kan 
utvecklas, vilket är positivt för bland annat 
folkhälsan.

 ₋ Exploatering i Norget innebär att ett befintligt 
rekreationsområde tas i anspråk. Området är 
ett välanvänt och viktigt rekreationsområde 
för boende i västra delen av tätorten.

 ₋ Exploateringar i Norget och Madhagen 

medför negativa konsekvenser för kulturmil-
jövärden.  

 ₋ Exploatering i Södra Kråkegården kan påverka 
naturvärden negativt genom ökade barriäref-
fekter samt förlust av stenmurar och brynmil-
jöer.

Nollalternativ
 ₋ Avsaknad av tydliga ställningstaganden om 

mark i flera rekreationsområden medför risk 
att områdena exploateras. 

 ₋ Avsaknad av strategisk utvecklingsriktning 
ökar risken för att grönområden och grönstråk 
inte ges samma utrymme vid planering av nya 
bostads- och verksamhetsområden. 

 ₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråk-
tagande av mark vid förtätning av befintlig 
bebyggelse kan medföra att viktiga grönområ-
den exploateras. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Redovisar viktiga grönområden som bör 

bevaras och utvecklas för rekreation
 ₊ Anger att upplevelserika parker ska finnas i 

alla delar av tätorten, vilket är positivt i ett 
folkhälso- och demokratiperspektiv. 

 ₋ Pekar ut flera områden som används för bland 
annat rekreation för exploatering. 

Nollalternativ
 ₋ Avsaknad av nya bostadsområden kan 

innebära att områden som anges som utbred-
ningsområden i översiktsplanen detaljpla-
neläggs. Delar av dessa utredningsområden 

ligger i områden som är viktiga för djur och 
växtliv liksom för människors tillgång till rekre-
ation och en varierad landskapsbild. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Skapar möjlighet att bättre nyttja ekosystem-

tjänster
 ₋ Kommunalt åtagande att förvärva mark för 

utveckling av nya grönområden alternativt 
kompensera markägare.

Nollalternativ
 ₋ Viktiga grönområden utifrån ekosystemtjäns-

ter riskerar att exploateras vilket kan innebära 
långsiktiga ekonomiska förluster.

Mark- och områdesanvändning 
Miljökonsekvenser 
Planförslaget
 ₊ Ger stöd åt förtätning inom befintliga bo-

stadsområden och industriområden med 
tydlig prioriteringsordning för hur sådan 
förtätning bör genomföras. Detta innebär att 
oexploaterad mark kan sparas för kommande 
generationer.  

 ₊ Ett tydligt förhållningssätt till exploatering på 
jordbruksmark sparar större jordbruksenheter 
till kommande generationer samt bidrar till en 
varierad landskapsbild.  

 ₊ Utpekade utvecklingsområde har goda förut-
sättningar till natur- och grönområden inom 
eller i anslutning till bebyggelsen. 
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 ₋ Flera utvecklingsområden tar områden 
av betydelse för rekreation och friluftsliv i 
anspråk, i synnerhet områdena Norget norra 
och Södra Kråkegården 1 och 2.

 ₋ Föreslår exploatering på ett par platser inom 
riskområden för översvämning.  

 ₋ Föreslår exploatering i två områden, Nässja 
och Ekängen, med sämre geotekniska förhål-
landen. Innan områdena kan bebyggas måste 
vidare geotekniska undersökningar göras. 

 ₋ Exploatering i Madhagen och Norget påverkar 
områden med fornlämningar, vilket ger en 
osäkerhet kring möjlig exploateringsgrad och 
kan därför medföra att andra områden blir 
aktuella för exploatering inom planperioden. 

Nollalternativ
 ₋ Större områden med jordbruksmark riskerar 

att ianspråktas för exploatering. 
 ₋ Avsaknad av prioritetsordning för ianspråk-

tagande av mark vid förtätning av befintlig 
bebyggelse kan medföra att värdefulla mark-
områden exploateras.

Sociala konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Redovisar områden med olika typer av bebyg-

gelse vilket bidrar till att tillgodose en bred 
efterfrågan på bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget
 ₊ Utvecklingsområden pekas i huvudsak ut på 

platser med utbyggd infrastruktur.   

 ₋ I områdena Madhagen och Norget krävs 
fortsatta arkeologiska utredningar. 

 ₋ Exploatering i Madhagen och Norget innebär 
stora kostnader för infrastruktur och utveck-
ling av grönområden och grönstråk.

 ₋ Utveckling av framtida grönområden och 
grönstråk innebär kommunala åtaganden 
i form av markförvärv eller avtal med 
markägare.

Påverkan på riksintressen och områ-
desskydd
Riksintresse naturvård
I planen föreslås nya bostäder i Madhagen och 
Södra Kråkegården som båda ligger i närheten 
av riksintresset men utanför strandskyddsområ-
de. Planen föreslår även mindre exploateringar i 
Mossgård, Upplanda och Byestad. Ingen av dessa 
områden bedöms ha någon betydande påverkan 
på riksintresset. Samtliga exploateringar ska 
föregås av detaljplaneläggning.

Natura 2000
I planen föreslås mindre exploateringar i 
Mossgård, Upplanda samt Byestad i anslutning till 
Natura 2000-området Emån (västra). Ny bebyg-
gelse i dessa områden ska lokaliseras utanför 
strandskyddat område. Områdena bedöms inte 
ha någon betydande påverkan på Natura 2000-
området.

Naturreservat
Utvecklingsstrategin anger en långsiktig 
utbyggnad söder om Illharjens naturreservat. Det 

pekas dock inte ut några nya exploateringsområ-
den i anslutning till naturreservatet i detta plan-
förslag.

Riksintresse kulturmiljövård
Inom Byestad riksintresse finns ett område för 
en ny förskola (Mossgård) samt ett område för 
tätortsnära lantligt boende (Upplanda) utpekat. I 
planläggning av dessa områden ska riksintresset 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kul-
turmiljön. Kommunen bedömer att exploatering-
en i dessa områden inte medför någon betydande 
påverkan på riksintresset. Planen bedöms inte 
påverka Näsby riksintresse. En fortsatt utveckling 
västerut i enighet med utvecklingsstrategin kan 
dock visuellt påverka Hultaby Slottsruin. 

I utvecklingsstrategin redovisas ett riksintres-
se för en framtida väg öster om Vetlanda samt 
kommunens förslag på anslutningar till vägen. 
Både riksintresset och dess föreslagna anslutning-
ar berör Byestad riksintresse. Anslutningarna är 
dock schematiskt redovisade i denna plan och 
dess sträckningar kommer att revideras. 

Riksintresse befintliga vägar
Störst påverkan på befintliga riksintressen väntas 
ske genom exploatering av Norget och Madhagen. 
Planen redovisar dock ett avstånd mellan vägarna 
och de framtida bostadsområdena. I riktlinjerna 
för områdena anges att åtgärder på väg 47 och 
127 kan bli aktuellt. Anslutning till områdena 
föreslås ske via befintlig korsning på väg 127 för 
att undvika fler anslutningar till väg 47. 
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SAMLAD BEDÖMNING
I den samlade bedömningen redovisas de 
miljömål som är särskilt relevanta för bedömning-
en av planens konsekvenser. Miljömålen redovisas 
i tre huvudgrupper enligt följande:

Mål för en god bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö.

Mål för land- och vattenmiljöer
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt 
odlingslandskap samt Levande skogar.

Mål om klimat och utsläpp till luft
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk 
luft.

Mål för en god bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö anger att städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

Påverkan
Planen föreslår en sammanhållen bebyggel-
seutveckling i tätorten med närhet till viktiga 
målpunkter i människors vardag och främjar 
resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Nya 
bostadsområden pekas ut på platser med goda 
förutsättningar att utgöra bra boendemiljöer med 
god tillgänglighet till natur och rekreation. Planen 
anger övergripande förhållningssätt för kultur-
värden i befintlig bebyggelse och ger vägledning 
för ny bebyggelse. I planen redovisas även viktiga 
grönområden och grönstråk som ska värnas vid 
utveckling av tätorten. Detta ger goda förutsätt-
ningar för invånarnas tillgång till gröna miljöer 
och är positivt för folkhälsan. Där en exploate-
ring påverkar ett befintligt grönområde föreslås 
kompensationsåtgärder genom nya grönområden 
eller utveckling av närliggande alternativ. Särskild 
hänsyn ska tas till det rörelsestråk som påverkas 
av nytt verksamhetsområde vid Nässja.   

Inför samrådet genomfördes en översiktlig 

markundersökning av de nya bostads- och verk-
samhetsområden som pekas ut i planen vilken 
konstaterade att markförhållandena i områdena 
generellt sett är goda. 

Vid fortsatt planering av de föreslagna utveck-
lingsområdena behöver åtgärder för att minimera 
risken för bullerstörningar på människor från 
Västerleden och järnvägen beaktas. Ett avstånd 
till väg och järnväg behöver särskilt anges för 
området Norget för att minska bullerstörningar 
och undvika olyckor från transporter med farligt 
gods. 

Betydande konsekvenser på miljömålet består 
av påverkan på fornlämningar genom exploate-
ring av utvecklingsområden samt att Karlslunds 
rekreationsområde flyttas västerut på grund av 
exploatering i området Norget. Det senare ska 
kompenseras genom utveckling av nya rörelse-
stråk mellan det nya grönområdet och befintlig 
bostadsbebyggelse i närområdet. 

Planens förenlighet med miljömålet
Under förutsättning att fortsatta planering verkar 
för att minimera riskerna för olyckor och buller-
störningar bedöms planen i stort vara förenlig 
med miljömålets intentioner. 
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Miljömål för land- och vattenmiljöer
Miljömålet Levande skogar anger att skogens och 
skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas. 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv anger att den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och kommande 
generationer. Arters livsmiljöer och ekosystemen 
ska värnas för att arterna ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräckligt stor 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap anger att 
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag anger 
att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för frilufts-
liv värnas.

Miljömålet Myllrande våtmarker anger att våt-
markernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 

Påverkan
Planen pekar ut grönområden, våtmarker och na-
turkärnor som bidrar med viktiga ekosystemtjäns-
ter för människors möjlighet till rekreation och na-
turupplevelser. Planen betonar även vikten av att 
bevara naturligt förekommande arter med särskilt 
fokus på rödlistade, fridlysta och andra hänsyns-
krävande arter. Rödlistade arter har särskilt höga 
krav på sin livsmiljö, vilket innebär att särskild 
hänsyn ska tas till dessa. I området Norget finns 
bestånd av orkidén knärot som kan komma att 
påverkas negativt av föreslagen exploatering.

Betydande negativa miljökonsekvenser består av 
att cirka 165 hektar obebyggd mark tas i anspråk 
för ny bebyggelse samt att större markområden 
berörs av föreslagna vägar, främst genom ny 
omfart öster om Vetlanda. Detta får konsekvenser 
på natur- och kulturvärden och begränsar re-
kreationsmöjligheterna i dessa områden. Explo-
atering av naturmark påverkar alltid de växter 
och djur som lever i området och är ett intrång i 
deras livsmiljöer. Exploatering kan även medföra 
att områden utanför exploateringsområdet 
påverkas genom till exempel ändrade avrinnings-
förhållanden och störningar som ljus, buller med 
mera. Planen redovisar större exploateringar på 
skogsmark i områdena Norget och Madhagen. 

Generellt är de områden som hyser höga na-
turvärden inom planområdet inte utpekade för 
exploatering. 

Ianspråkstagande av jordbruksmark begränsas till 
mindre exploateringar i områden för tätortsnära 
lantligt boende samt ett nytt bostadsområde, 
Södra Kråkegården 1. Totalt berörs cirka 8 hektar 
jordbruksmark av föreslagna exploateringar. 
Större områden med jordbruksmark finns i 
tätortens randzon, inom vilken det enligt plan-
förslaget generellt ska råda restriktivitet mot ny 
bebyggelse. En sådan restriktion bedöms bidra till 
att bevara jordbruksmark och därigenom bevara 
dess produktions- och kulturvärden samt bidrag 
till den biologiska mångfalden.

Planens förenlighet med miljömålen
Planen bedöms vara förenlig med miljömålens 
intentioner. Stora områden ianspråktas för den 
fortsatta utvecklingen av tätorten men genom de 
generella ställningstaganden som görs i planför-
slaget och den planerade utvecklingen av bland 
annat nya grönområden samt bevarande av 
områden med höga naturvärden bedöms planen 
ge måttlig positiv påverkan på miljöaspekterna, 
särskilt med hänseende på växt och djurliv och 
biologisk mångfald. 
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Mål om klimat och utsläpp till luft
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan anger att 
halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändring-
ar ska stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. 

Miljömålet Frisk luft anger att luften ska vara så 
ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

Påverkan
Planen betonar vikten av att ta tillvara och 
utveckla ekosystemtjänster för att motverka 
klimatförändringarna samt mildra dess effekter. 
En ökad andel grönska ska särskilt eftersträvas 
i riskområden för värmeöar och i anslutning till 
förskolor, skolor samt vård- och äldrebostäder för 
bland annat temperaturutjämning vid värmeböl-
jor.

Planen pekar ut bevarandevärda våtmarker då de 
effektivt jämnar ut vattenflöden och håller vatten 
i landskapet, vilket bidrar till minskade risker 
för översvämning respektive torka. Att bevara 
våtmarker minskar även risken för att förorenat 
vatten når Emån och Grumlan. För minskad 
klimatpåverkan förespråkar planen att byggrätter 
placeras på sätt som gynnar egen energiproduk-
tion.

I planen föreslås en långsiktig utveckling av 
tätorten i öst-västlig riktning för att minimera 
avstånden mellan nya områden och centrum, 
vilket bidrar till att minska bilbehovet. De större 
bostadsområden som planen föreslår i väst och i 
norr ligger cirka 2000-2500 meter från resecen-
trum. Dessa områden kan kopplas på tätortens 
huvudnät för cykel in till centrum. För området 
Norget finns planskilda korsningar som kan nyttjas 
för att ansluta området med gång- och cykel till 
befintliga gång- och cykelvägar längs kraftled-
ningsstråket och banvallen. De nya verksam-
hetsområden som pekas ut i planen ligger i goda 
kommunikationslägen för såväl cykel som kollek-
tivtrafik.

Planförslaget redovisar huvudnät för cykel, 
kollektivtrafik och bil i tätorten samt anger en 
prioriteringsordning mellan transportslagen när 
olika huvudnät korsar eller överlappar varandra. 
Planen förespråkar även att en större andel korta 
resor sker med andra transportmedel än bil för 
att minska utsläppen av koldioxid. Vidare anges 
att ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god 
tillgång till kollektivtrafik. För bostadsområdena 
Norget och Madhagen behöver tillgängligheten 
till befintliga hållplatser förbättras. Planen pekar 
ut en plats för etablering av en omlastningscentral 
för omlastning av varor och gods mellan väg- och 
järnväg. Detta bidrar till att minska utsläppen på 
del av transportsträckan.

Negativa konsekvenser av planen är att den tar 
höjd för en positiv befolkningsutveckling, vilket 
väntas öka antalet bilar i tätorten, samt att möjlig-

heten att återuppta järnvägstrafik söderut stängs. 
Bilinnehavet i tätorten ligger idag på 0,5 bilar per 
person. Bilinnehavet är betydligt högre i områden 
med i huvudsak enbostadshus än i områden med 
övervägande flerbostadshus. Då nya villaområden 
föreslås i mer perifera delar av tätorten väntas bil-
innehavet ligga kvar på relativt höga nivåer även i 
fortsättningen. 

Planens förenlighet med miljömålen
Planen bedöms ge måttlig positiv påverkan på 
miljömålen. Detta är dock beroende av en fortsatt 
teknikutveckling inom transportsektorn då den 
befolkningsökning i tätorten som planen utgår 
från genererar ökade trafikflöden.
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Nedan följer resterande mål som planförwslaget 
berörs av och planens bidrag till måluppfyllelsen.

Nationella och regionala mål Beskrivning och syfte Planförslagets bidrag till måluppfyllelse
Agenda 2030 FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar 

utveckling hösten 2015. Den innebär att alla medlems-
länder förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 
Agendan innehåller bland annat 17 globala mål som 
omfattar alla tre hållbarhetsperspektiven. Det mål som 
särskilt rör fysisk planering är mål 11; Hållbara städer 
och samhällen. I Sverige har Agenda 2030-delegationen 
identifierat följande utmaningar inom mål 11: bostads-
segregation, bostadsbrist och ökad skuldsättning, risk 
för kvalitetsbrister i planering och byggande vid en 
hög byggtakt, städers klimat- och miljöpåverkan samt 
städernas bristande motståndskraft.

Planförslaget redovisar bland annat områden som ska 
utvecklas för bostadsändamål. I flera av dessa anges att 
kommunen bör sträva efter en blandad bebyggelse. 
I avsnitten som rör klimat anger planförslaget ett antal 
områden som kan användas som fördröjningsytor och 
områden inom tätorten där grönska bör utvecklas. 
Planen förordar en satsning på cykeltrafik och redovisar 
en allmän prioritering av cykeln framför andra trafikslag.
Planförslaget presenterar inga särskilda åtgärder som 
bidrar till att minska risken för kvalitetsbrister i planering 
och byggande vid en hög byggtakt.

Strategi för levande städer I regeringens strategi för levande städer anges att 
hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stads-
miljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och 
grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt 
vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som 
till exempel gång och cykel. Helhetssyn i planeringen 
tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där 
människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 
Som indikatorer anges bland annat andel nybyggda 
bostäder inom 400 meter från hållplats för kollektivtrafik.

Kommentarer som redovisas under God bebyggd miljö 
är relevanta även för Strategi för levande städer. Utöver 
detta kan tilläggas att flertalet av nya områden för bo-
stadsbebyggelse finns längs befintliga kollektivtrafikstråk. 
Undantaget är den norra delen av det strategiska utveck-
lingsområdet väster om Västerleden där avståndet till 
kollektivtrafik är något längre. Kommunen har för avsikt 
att för detta område förbättra sambanden och tillgänglig-
heten till befintliga kollektivstråk.
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Sveriges energi- och klimatmål Målen anger bland annat att Sverige ska ha 100% 
förnybar elproduktion år 2040 och att Sverige inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 
2045. 

I länet är transportsektorn den största källan till utsläpp 
av växthusgaser. Transportsektorn är också den mest 
energianvändande. För inrikestransporter är det person-
bilen som står för närmare hälften av transportsektorns 
utsläpp. Planförslaget har utgått från att göra det mer 
attraktivt att för korta resor välja cykel som färdmedel. 
Likaså förespråkar planförslaget en prioriteringsordning 
där cykeln får företräde framför andra trafikslag. Då 
kommunen inte har full rådighet över kollektivtrafikför-
sörjningen anses det lämpligt att särskilt fokusera på 
att minska bilanvändandet genom bättre möjlighet att 
förflytta sig med cykel inom tätorten. 

Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) 2019-2035

Region Jönköpings län har reviderat den regionala utveck-
lingsstrategin från 2013, nu med fokus på tidsperioden 
2019-3035. Av de fem prioriterade områdena är det 
främst En hållbar region och  en attraktiv och tillgänglig
region som kommunen bör förhålla sig till i översiktspla-
neringen. Miljökvalitet, tillgänglighet till tjänster, segrega-
tion, boendeformer, bostadsbyggnation, digital uppkopp-
ling, närhet till kollektivtrafik och arbetsplats påverkas 
av lokaliseringen av olika typer av funktioner i samhället 
samt utformningen av dem.

Se kommentarer ovan.
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Transportpolitiska mål De långsiktiga planerna för utveckling av transportinfra-
strukturen syftar till att uppfylla de
transportpolitiska målen för bland annat transportförsörj-
ning, tillgänglighet och säkerhet. Långsiktiga planer för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen
görs både på nationell och regional nivå. I de regionala 
planerna förordas en elektrifiering av järnvägen Vetlan-
da-Nässjö. Även förbifart Ekenässjön-Vetlanda nämns 
men medel eller mer specifika  i  finns inga specifika 
projekt med medel avsatta som rör Vetlanda kommun.  

Planförslaget redovisar och förhåller sig till utpekat riksin-
tresse för framtida väg öster om Vetlanda. 
Elektrifiering är avgörande för den långsiktiga utveck-
lingen av järnvägen. Den fysiska planeringen kan stödja 
en sådan utveckling genom att planera nya bostäder i 
stationsnära lägen. Planförslaget redovisar en strategi där 
uppskattningsvis 300-400 nya bostäder tillskapas inom 
centrumområdet, samtlig inom rimliga gångavstånd till 
Resecentrum. Detta kan skapa förutsättningar för ett 
bättre underlag för tågtrafiken. Vidare avsätts område 
i norra delen av Norget för framtida hållplats längs 
järnvägen skulle sådan långsiktig behövas.  

Nationella mål om friluftsliv Det övergripande syftet med friluftspolitiken i Sverige är 
att stödja människors möjligheter
att vara i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten 
är en grund. Riksdagen har satt
upp tio nationella mål som tillsammans bidrar till detta.

I avsnittet friluftsliv och rekreation anges att kommunen 
ska verka för att alla i Vetlanda har närhet till gröna 
miljöer med goda möjligheter till rekreation. Kompen-
sationsåtgärder ska utföras i de fall grönområden tas i 
anspråk för exploatering och nya områden pekas i plan-
förslaget ut för rekreation och friluftsliv. Planförslaget 
redovisar bristområden där mer grönska bör utvecklas 
vilket ska beaktas vid förtätning med olika funktioner, 
såsom grönområden, i dessa delar av tätorten. Ett större 
område som idag används för rekreation tas i anspråk för 
bebyggelse. Kommunen redovisar ett område som kan 
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Folkhälsa Region Jönköpings län har tagit fram en strategi för 
2016-2025, ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv 
i Jönköpings län”. Strategin knyter an till det nationella 
övergripande målet för folkhälsopolitiken som innebär en 
mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoar-
betet.
Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
och jämlik hälsa i hela befolkningen
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en genera-
tion.

Planförslaget innehåller inga konkreta förslag angående 
en jämlik hälsa i hela befolkningen men anger generella 
ställningstaganden om människors möjlighet att påverka 
och delta i samhällsbyggnadsprocessen, att barnperspek-
tivet beaktas i all fortsatt planering, att planeringen ska 
verka för en god variation av boendeformer i alla delar 
av tätorten och att den fysiska miljön utformas så att den 
främjar fysisk aktivitet.

Jämställdhetsstrategi för Jönkö-
pings län

Länsstyrelsen har tagit fram strategin Ett jämställt Jönkö-
pings län - Jämställdhetsstrategi för
Jönköpings län 2018–2020. Syftet med strategin är att 
ange en riktning för arbetet med jämställdhet
i länet. Visionen för jämställdhetsarbetet i länet är att 
kvinnor och män, flickor och pojkar i Jönköpings län ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Se kommentarer ovan.

Integrationsstrategi Länsstyrelsen har tagit fram Strategi för integrationsarbe-
tet i Jönköpings län. För att främja ett mer inkluderande 
samhälle anger strategin att kommunen bör arbeta med 
ett mer varierat utbud av, och tillgänglighet till mötesplat-
ser. Vad gäller bostadsfrågor ska kommunen verka för en 
ökad tillgång till bostäder för nyanlända. 

Planförslaget föreslår att utbyggnad av de områden som 
redovisas ska vägledas av aktuellt bostadsförsörjnings-
program som på ett bättre sätt kan följa och identifiera 
behov hos särskilda grupper vilket bland annat innefattar 
behovet av bostäder bland, ekonomiskt svaga grupper, 
ungdomar och nyanlända.
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