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ILLUSTRATIONSUNDERLAG
Utvecklingsområden
Denna del är ett illustrationsunderlag till fördjupningen 
av översiktsplanen för Värnamo stad. Här delas plan
området in i 27 utvecklingsområden. För varje område 
ges information om nuläge såväl som föreslagen ut
veckling. 

-

-

Underlaget speglar och utvecklar fördjupningens 
ställningstaganden och kommer därav inte antas i 
kommunfullmäktige. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

INNEHÅLL

Områden   Sidnummer
1. Stadskärnan 3
2. Trälleborg 6
3. Västhorja och Gröndal 8
4. Norregård och Margretelund 11
5. Ljusseveka 14
6. Nylunds verksamhetsområde 16
7. Amerika och Nylund 18
8. Vråen och Rörstorp 20
9. Apladalen 24
10. Egnahemsområdet och Mossle 26
11. Sjukhuset 29
12. Silkesvägen 32
13. Hornaryd, Vitarör och Sörsjö 35
14. Stomsjö 38
15. Borgen 40
16. Bredasten och Högalund 42
17. Värnanäs 44
18. Helmershus 47
19. Sörsjö/Perstorp 50
20. Nöbbele/Hjälshammar 52
21. Alandsryd 55
22. Torp 57
23. Ekefällan 59
24. Appelhyltan och Vallerstad 60
25. Norra Lagandalen 

och Bäckaskog 60
26. Bönsved 62
27. Östra Hjälshammar 63
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1. Stadskärnan
I Stadskärnan finns större delen av 
centrumhandeln i staden, främst kring 
Storgatsbacken och Flanaden. Här finns även 
ett flertal kyrkor, Gummifabriken, järnvägs
stationen, polishuset och Stadshuset. Skola, 
ishall och badhus finns samlat invid Apladalen 
i söder.
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen är på det stora hela tät och blandad. I 
stadskärnans mest centrala delar är exploaterings

graden hög. Bostäder finns i form av hyres- och 
bostadsrätter i flerbostadshus samt bostäder i små
hus. Östermalm, Karlsdal och Norra Salutorget är de 
huvudsakliga bostadsområdena i området. De norra 
delarna av området domineras av småhuskvarter, 
medan de centrala delarna domineras av tät bebyg
gelse med flerbostadshus. I söder finns flerbostads- 
och småhus. 

Grönstruktur och klimatanpassning
Stadskärnan präglas av Lagan som löper genom 
området och delar upp området i en östlig och en 
västlig del. Lagan och grönstrukturen som omger 
vattendraget är ett av Värnamo stads viktigaste 
grönstråk och har funktion som stadens blågröna 
ryggrad. Tvärsgående grönstråk i öst-västlig riktning 
är mer otydligt. Utmed Lagans västra strand finns 
Åbroparken, som fungerar som grönstrukturnod i 
området. Här föreslås flera grönstråk sammanstråla. 

Utöver Lagan utgör den topografiska skillnaden, 
förkastningen Strandbergskulle, en tydlig barriär 
mellan östra och västra stadsdelarna.

Krycklebäckens väg genom området utgör ett viktigt 
skyfallsstråk i områdets norra delar. Malmövägen 
och delar av Ringvägen utgör skyfallsstråk i om-
rådets sydostliga delar. Utmed båda dessa stråk 
föreligger idag viss översvämningsproblematik i 
händelse av skyfall. Den relativt höga exploaterings
graden i området innebär indirekt att andelen grönyta 
är liten, vilken i sin tur innebär att området är mindre 
anpassat för perioder med höga temperaturer, det 
vill säga värmeböljor. Närliggande Apladalen och 
Lagans dragning bidrar positivt till områdets 
temperaturreglering. -

-

-

-

-

1

Mosslestråket

Kulturhistorisk miljö
I delområdet Östermalm, beläget sydost i området, 
finns byggnadsminnen kopplade till Bruno Mathsson. 
I övrigt är området ett uttryck för stadens tillväxt från 
tidigt 1900-tal till 1970-talet samt en blandning av 
planmönster, såväl traditionellt rutnät som mer 
sentida, organiska planmönster. Bebyggelsen 
karaktäriseras främst av småhus indragna från 
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gatulivet. Området Östermalm bedöms som ett 
hänsyns- och uppmärksamhetsområde, på grund av 
planstruktur och bebyggelsemönster, medan 
merparten av byggnaderna saknar ett kulturhistoriskt 
värde. 

Delområdet Karlsdal, beläget sydväst i utvecklings
området, bedöms också som ett hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde. Bebyggelsemönster och 
planstruktur samt ett antal byggnader med kultur
historiskt värde, bör bevaras.

I övrigt finns en fornlämning samt ett antal möjliga 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i 
området.

Längs Storgatsbacken finns butiker, restauranger och verksam
heter. Gatan kopplar samman Flanaden med järnvägsstationen 
och knyter även an till Lagan via Storgatan.

Handel
Större delen av stadens handel finns i stadskärnans 
centrala delar. På Storgatsbacken samt på Flanaden 
finns verksamheter med handel, tjänster och service. 
De publika lokalerna är främst belägna i gatuplan på 
hus med blandad användning. 

Infrastruktur
Viktiga vägar är Lagastigen, Storgatan, Jönköpings
vägen och Bangårdsgatan. Viadukten i Köpmans
gatans förlängning samt undergången i Lagan
stigens förlängning binder samman stadens östra 
delar med de västra. I övrigt utgör järnvägen inom 
området en stor barriär. I december 2020 stängdes 
viadukten av för fordonstrafik på grund av att kon
struktionen bedömts som otillförlitlig för belastning av 
fordon. Kommunen har inlett arbetet med att planera 
för en ersättande konstruktion.

Järnvägsstationen är nod för hållbara trafikslag, med 
möjlighet till byte till region- och stadsbuss. 

I stadskärnan finns goda möjligheter till cykel- och 
gångtrafik. Väderskyddade cykelparkeringslösningar 
samt cykelpump finns vid stationen. Storgatsbacken 
är en gågata och delar av Storgatan och Flanaden 
är reglerade som gångfartsområde, vilket medför att 
oskyddade trafikanter har företräde framför biltrafik. 
Cykel- och gångvägar är tydligt markerade av linjer 
eller markbeläggning.

Risker 
• Järnvägen som avgränsar området i väster 

medför en hälsorisk i form av trafikbuller samt 
viss säkerhetsrisk (urspårning och transporter av 
farligt gods). 

• Det finns sex fastigheter inom området med 
riskobjekt i riskklass 2 för markförorening. Dessa 
är fördelade till två områden, dels kring Gummi
fabriken och dels till ett område strax söder om 
Åbron. Dessa är prioriterade för vidare utredning. 
Området har dessutom flera oklassade mark
föroreningar som föreligger framförallt utmed 
järnvägen och i centrum. Dessa kan ha betydel

se vid utveckling inom området och kräva vidare 
utredning. För flera av markföroreningarna finns 
en ökad risk att de kan röra på sig på grund av 
ändrade markförhållande i ett förändrat klimat.

• Inom området förekommer flera miljöfarliga 
verksamheter som ger upphov till en så liten 
miljöpåverkan att de inte kräver tillstånd. Dessa 
kan trots detta utgöra en risk. I området finns en 
tillståndspliktig B-klassad verksamhet, Värnamo 
krematorium.

• Vid höga vattenflöden i Lagan eller vid händelse 
av skyfall riskerar bebyggelse och framkomlighet 
att påverkas inom området. Höga vattenflöden 
kan även innebära risk för minskad stabilitet och 
sämre markförhållanden. 

• Området har hög grundvattennivå, vilket omöjlig
gör källare. 

• Det finns tre riskområden med ökad hälsorisk vid 
höga temperaturer vid perioder av värmebölja.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Delar av området ligger inom vattenskyddsområ

det för vattentäkten Ljusseveka. Arbetet att upp
gradera föreskrifterna i enlighet med nuvarande 
lagstiftning pågår. Det föreligger en risk att dessa 
kommer att inverka restriktivt på verksamheter 
och utveckling inom området.  

• Strandskyddsområde om 100 meter gäller för 
Lagan.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Stadskärnan förtätas och utvecklas med blandad 

bebyggelse i samma eller högre exploaterings
grad än existerande bebyggelse. Parkeringsplat
ser och lucktomter exploateras. Goda möjlig

-

-

-
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-

-

-

-

-

-
-

-

-
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heter till handel, service och tjänster ska finnas i 
stadskärnan. 

• Verksamhetslokaler förläggs till byggnaders 
gatuplan, framförallt i områdets mer centrala 
delar. 

• I stadskärnan ska såväl stadsbusstrafik som 
regionbusstrafik och tågförbindelser finnas. 
Detta, i samverkan med förbättrad tillgänglig
het med gång och cykel, innebär mycket goda 
möjligheter till hållbart resande inom området. 
Huvudcykelstråk föreslås utefter Storgatan, 
Lagastigen, Jönköpingsvägen samt Västermo
gatan. De båda föreslagna stadsbusslinjerna 
föreslås förläggas genom området. 

• Bangårdsgatan utvecklas med ny, stationsnära, 
blandad bebyggelse. Bebyggelsen minskar 
barriäreffekten som järnvägen och höjdskill
naden utgör. Flera gång- och cykelkopplingar 
skapas eller förstärks förbi järnvägen, såväl vid 
viadukten som längre söder- och norrut. 

• Viaduktens nuvarande funktion bibehålls genom 
ersättande konstruktion.

• Prostsjöområdet får bättre kopplingar till stads
kärnan i och med den exploatering som sker på 
kvarteret Kärleken.

• Sajo-hallen omvandlas och utgör en förlängning 
av stadskärnan söderut. 

• Grönstrukturen stärks genom att ett öst-västligt-
huvudgrönstråk tillkommer och förstärks i 
området. Det öst-västliga stråket kopplas sam
man vid Åbroparken, som stärks som grön nod i 
området.

-

 
-

 
-

 
-

 
-

• Existerande skyfallsstråk beaktas och komplette
ras i syfte att ansluta till Lagan. Från Halmstads
vägen och Sveavägen förstärks skyfallsstråket 
i öst-västlig riktning för att avlasta Åbroparken 
vid höga vattenflöden. Nytt skyfallsstråk föreslås 
leda vatten från centrum via Brogatan genom 
norra delen av kvarteret Kärleken mot Lagan.

-
-
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2. Trälleborg
Utvecklingsområdet ligger centralt i Värnamo 
stads västra del och definieras framförallt av 
de två grundskolorna som finns inom 
området. Området avgränsas i söder av 
Halmstadsvägen/Fredsgatan och i öster av 
Bangårdsgatan. 
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området är heterogent. Såväl bostäder i olika former 
som verksamheter finns representerade. I korsning
en mellan Sveavägen/Halmstadsvägen/Götavägen, 

det så kallade Sveaplan, finns en nod med service, 
kontor och handel. I övrigt finns flera större målpunk
ter i området såsom två grundskolor, Folkets park, 
idrottshall, äldreboende och kyrka. 

Bostadsbebyggelsen ligger i de östra delarna av 
området och är främst flerfamiljshus, i storskaliga bo
stadskvarter från 1940-1950-talet. Utefter järnvägen 
samt i områdets norra delar finns småhusbebyggelse 
från 1920-talet. 

Exploateringsgraden för flerbostadskvarteren 
går i linje med större delen av staden, förutom 
kvarteret Lyckan som har relativt hög exploaterings
grad. Täckningsgraden är låg och andelen privat 
(eller till bebyggelse hörande) grönstruktur är hög. 

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Flera gröna huvudstråk sammanstrålar i Folkets 
park: Borgen-, Norregårds- och Bolaskogsstråket. 
Stråken med anslutande grönstruktur, bostads-
gårdar och skolgårdar gör området relativt grönt och 
därmed väl rustat för klimatförändringar. De östra 
delarna sluttar brant ner mot järnvägen och Ban
gårdsgatan. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området klassificeras som hänsyns-
och uppmärksamhetsområde. Skala och uttryck i 
bebyggelsen i respektive kvarter bör beaktas. 
Planstrukturen kräver varsamhet, framförallt i öster, 
där vägnätet följer topografin. Vidare finns enskilda 
byggnader med kulturhistoriskt värde, såsom scenen 
i Folkets park (före detta dansområde) samt den 
kulturhistoriska platsen Pustakulle. I området finns i 
övrigt en kulturhistorisk lämning vid Trälleborgs
skolan. 

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Flera av bostadskvarteren har trafikseparerade 
lösningar och generellt förekommer många gång
och cykelvägar inom området. På grund av skol
orna inom området utgör även flera av gång- och 
cykelvägarna viktiga skolvägar. Gång- och cykel
undergången under Halmstadsvägen vid Greve
vägen, är en betydelsefull koppling mot Hornaryd 
söderut. 

-

-

-

-

-

 
- 

-

-
-
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Trafikplats Sveaplan och vidare mot Bangårdsgatan 
och viadukten, är ett betydelsefullt trafikrum och en 
koppling till centrum från de västra stadsdelarna. 
Trafikbelastningen på platsen är relativt hög. Stads
busstrafik trafikerar området via Halmstadsvägen 
och Sveavägen, som är de större vägarna i området. 

Risker
• De större vägarna i området, Sveavägen och 

Halmstadsvägen samt järnvägen för med sig 
viss bullerproblematik i området. 

• Järnvägen utgör en risk då farligt gods transpor
teras på den. 

• På Gröndalsskolans fastighet har tidigare 
verksamhet, före detta Värnamo plantskola, gett 
upphov till en riskklassad markförorening.

• Närliggande bensinstationer (i utvecklingsområ
de 12) utmed Fredsgatan utgör en potentiell risk. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Områdets centrala läge medför att alla tre ut

vecklingsstråk förekommer i delar av området. 
Handels- och servicenoden i områdets södra de
lar utvecklas och förstärks med blandad bebyg
gelse. Halmstadsvägen föreslås smalnas av och 
förtätas, speciellt i de mer centrala delarna. 

• Förtätning längs med Halmstadsvägen och 
Sveavägen sker i en högre exploateringsgrad 
än övrig förtätning i området, då dessa utgör 
utvecklingsstråk. Den låga täckningsgraden 
innebär goda möjligheter till förtätning. Förtät
ningspotential finns bland annat för flera av 
flerbostadskvarteren i området.

• Ett huvudcykelstråk föreslås löpa längs med 
Halmstadsvägen, upp längs med Sveavägen, 
ned längs med Götavägen samt ned på Silkes

vägen. Kopplingen mellan Halmstadsvägen och 
Silkesvägen beaktas och tillgängliggörs bättre 
för gång och cykel.

• Folkets parks funktion som grön nod i staden 
ska tas till vara och utvecklas. Även parkens 
kulturhistoriska värden ska beaktas och bevaras. 
Teaterbyggnaden och dansbanan är båda kultur
historiskt värdefulla och välbevarade byggnader. 
Inventering av byggnaderna har belyst dess 
byggnadsantikvariska värden. Detta föranleder 
att i ny detaljplan förorda skyddsbestämmelse 

(q) för teaterbyggnaden och utformningsbestäm
melser för dansbanan. Gröna huvudstråk inom 
området ska beaktas och säkerställas i vidare 
planering. Sörsjöstråket ska långsiktigt anslutas 
till den gröna noden vid Folkets park och dess 
dragning genom området ska säkerställas och 
stärkas. 

• Längs med Sveavägens södra delar och Halm
stadsvägens östra delar förstärks det befintliga 
skyfallsstråket för att avlasta Åbroparken vid 
höga vattenflöden. 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. Västhorja och Gröndal
Utvecklingsområdet är stort och ligger i de 
västra delarna av Värnamo stad. Bebyggelsen 
ligger i huvudsak mellan järnvägen i öster, 
Gröndalsleden i väster och med industri
områden i söder och i norr. I direkt anslutning 
till områdets norra del finns friluftsområdet 
Borgen.   

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området omfattas framförallt av småhusbebyggelse. 
I områdets södra delar finns ett bostadsområde med 
småskaliga flerfamiljshus. Spritt i området förekom
mer även några mindre områden med rad- och par

hus, men generellt är exploateringsgraden låg. Även 
täckningsgraden är låg. 

Till området hör även Ekenhaga, ett småhusområde 
skilt från övriga staden av trafikleden Gröndalsleden. 
Ekenhaga har en något starkare socioekonomisk 
ställning och utmärker sig därmed i området.

Fyra förskolor finns inom området. Värnamo folk
högskola ligger i områdets östra delar. I Sveavägens 
norra del planerar kommunen för en ny grundskola. I 
det angränsande utvecklingsområdet i söder (utveck
lingsområde 2) finns två grundskolor: Gröndals
skolan och Trälleborgsskolan. 

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Området ligger relativt högt och i områdets nord
ostliga delar finns flera branta partier. I området 
finns ett flertal större grönytor av olika karaktär och 
betydelse: park, grönyta, skog, våtmark och betes
mark. Området har en relativt hög procentuell andel 
grönyta, men få anlagda parker. Flera av grönytorna 
har funktion som närparker.

Två grönkilar förbinder Värnamo stad och området 
till omgivande natur. Den nordostliga kilen knyter 
samman fritids- och friluftsområdet Borgen till staden 
och den västliga kilen förbinder staden med natur
området väster om Gröndalsleden och söder om 
byn Alandsryd. I kilarna finns fyra gröna huvudstråk 
utpekade: Norregårds-, Borgen-, Pålabobäcks- och 
Bolaskogsstråket som alla sammanstrålar i Folkets 
park (utvecklingsområde 2). En viktig del av Bola
skogsstråket utgörs av naturparken Bolaskogen med 
bland annat en större dagvatten- och rekreations
damm. Genom Bolaskogen rinner Pålabobäcken. 
Den relativt stora omfattningen av grönytor i området 

3

Norregårdsstråket
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samt den höga andelen småhusbebyggelse med låg 
täckningsgrad, medför att området i mindre grad är 
hårdgjort, vilket ger ett visst skydd mot värmeböljor 
och perioder med varmt väder. Grönytorna skyddar 
även mot översvämning och möjliggör för att avsätta 
mark för fördröjning vid översvämning. Det finns 
några stråk för skyfallshantering i området, bland 
annat längs med Pålabobäcksstråket. I områdets 
norra delar förekommer ett antal skyfallsstråk som 
leder eventuella vattenflöden mot järnvägsbanan. 
Vidare finns fem fördröjningsytor för skyfall i området 
att beakta.

Kulturhistorisk miljö
Invid Alandsrydsvägen och Rusthållarevägen 
förekommer ett mindre hänsyns- och uppmärksam
hetsområde knutet till den äldre bebyggelsen med 
kringliggande kulturlandskap. 

Områdets nordostliga delar bedöms som hänsyns-
och uppmärksamhetsområde, främst på grund av 
skalan i området samt enskilda byggnaders kultur
historiska värde. Kvarteret Sadeln uppfördes som 
personalbostäder för Värnamo gummifabrik under 
tidigt 1960-tal. 

Bostadsområdet söder om Halmstadsvägen, 
Hornaryd, bedöms som hänsyns- och uppmärk
samhetsområde. Det rör sig främst om skalan i 
området. Randområdena mellan bostäderna och den 
närliggande industrin bör beaktas. I övrigt finns här 
enskilda byggnader med kulturhistoriskt värde samt 
fornlämningar. 

Området är generellt fornlämningsrikt sett till andra 
utvecklingsområden. Detta har satt sin prägel på 
området och medverkat till den glesa bebyggelse

strukturen. Större utpekade områden utgörs fram
förallt av fossil åkermark och hängnadssystem, men 
det förekommer även boplatser, bytomt och gravfält. 
Högst koncentration av fornlämningar, såväl möjliga 
som fastställda, och övriga kulturhistoriska lämningar 
finns invid Grönsdalsleden i områdets västra del. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
I delar trafikeras området idag av stadsbusstrafik. 
Järnvägen utgör områdets östra gräns. Idag finns en 
huvudsaklig järnvägsundergång, Bangårdsgatan-
Lagastigen, som knyter samman området med de 
västra stadsdelarna och centrum. Detta är en viktig 
koppling. Norr om denna finns också två under
gångar för cykel.

Utvecklingsområdet är i stort uppbyggt med trafik
separationens planeringsideal. Flera av områdets 
kvarter har så kallade säckgator och området har 
i stort ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Det 
trafikseparerade vägnätet innebär att området, ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv, är relativt säkert. 

Halmstadsvägen är en av Värnamo stads tillfarts
vägar från väg 27 och är i delar dimensionerad för att 
hantera stora trafikflöden. I sin nuvarande utformning 
utgör Halmstadsvägen en barriär inom området. Två 
cykelundergångar förbinder Gröndal med Hornaryd 
söder om Halmstadsvägen. Gröndalsleden som 
avgränsar området västerut är en kringled för tyngre 
trafik. Den utgör en tydlig fysisk barriär i området, 
främst mot Ekenhaga. Det förekommer tre gång- och 
cykelbroar över Gröndalsledens norra delar som 
knyter samman bostadsområdet Ekenhaga samt 
Borgens friluftsområde med staden. Sveavägen 
förbinder Halmstadsvägen med Gröndalsleden i en 
nordvästlig riktning genom området.  

Risker
• Farligt gods och buller från framförallt Gröndals

leden utgör en risk i området. Eventuell buller
problematik föreligger även från Halmstads
vägen, Sveavägen och järnvägen.

• Norr om området (i utvecklingsområde 4) finns 
en Seveso-anläggning. Anläggningen utgör en 
risk för ett stort område kring anläggningens 
nuvarande läge.

• Områdets södra delar angränsar till verksam
hetsområdet Hornaryd/Vitarör (område 13) och 
i norr mot Margretelund (område 4). Verksam
heter som finns här kan innebära en risk för 
angränsande bostadsbebyggelse i området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Delar av området ligger inom vattenskydds

området för stadens huvudsakliga dricksvatten
täkt, Ljusseveka. Arbetet att uppgradera före
skrifterna i enlighet med nuvarande lagstiftning 
pågår. Det föreligger en risk att dessa kommer 
att inverka än mer restriktivt på verksamheter 
och utveckling inom området.  

- 
-

-

• Strandskyddsområde om 100 meter från Lagan 
föreligger.
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-

 

- 
 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Längs med Sveavägen och Halmstadsvägen 

löper två av stadens utvecklingsstråk. Förtät
ning och ny bebyggelse inom området bör bidra 
till mer blandad bebyggelse och ökad andel 
av andra boendeformer än småhus, men även 
verksamheter förenliga med bostadsändamål. 
Exploateringsgraden vid förtätning föreslås vara 
något högre än nuvarande exploateringsgrad.

• Ny bebyggelse föreslås norr om Ekenhaga. 
Bebyggelsen bör komplettera Ekenhaga genom 
att även erbjuda bostäder i rad-, parhus och 
lägenheter, i en för området passande små
skalig bebyggelse. Utbyggnadsområdet 
föreligger i förtätningsstråket Sveavägens 
förlängning och det är av stor betydelse att 
kopplingen mellan Sveavägen och Egenhaga 
förstärks. 

• Hänsyn ska tas vid byggnation inom området för 
att stärka det gröna huvudstråket, Norregårds-
stråket, som i framförallt dess södra delar är 
svagt. I takt med att området förtätas är det av 
stor vikt att grönstrukturen inom området 
beaktas och att dess kvalité och funktion för 
klimatanpassning bevaras och stärks. 

 

 

• Huvudcykelstråk sammanfaller med utvecklings
stråken utefter Sveavägen och Halmstadsvägen 
samt utmed Borgen- och Pålabobäcksstråket. 
Kopplingen över Halmstadsvägen längs med 
Pålabobäcksstråket förstärks. 

- 

• Halmstadsvägens barriäreffekt minskas genom 
att området närmast den förtätas i möjlig mån. 
Tätheten kan gradvis öka längre österut, längs 
med vägen.

• Kopplingar över Gröndalsleden utvecklas och 
förstärks för att bättre binda samman staden 

med frilufts- och naturområden och med ny före
slagen bebyggelse. 

-

• Kopplingen mot centrum och Bangårdsgatan, 
som hör till det angränsande utvecklingsområdet 
Stadskärnan (utvecklingsområde 1) och som 
föreslås förtätas, ska beaktas inom området med 
tonvikt på de hållbara trafikslagen. 

• I områdets nordligaste del, delvis belägen i 
utvecklingsområde 4, föreslås en yta för dag
vattenfördröjning.

- 
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4. Norregård och 
Margretelund
Utvecklingsområdet utgör Värnamo stads 
mest nordliga stadsdel och sträcker sig ner 
mot stadskärnan utefter Jönköpingsvägen. 
Området avgränsas i öst av Lagan och i väst 
av friluftsområdet Borgen. Norr om området 
finns småskaligt jordbrukslandskap och byn 
Torp.
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NULÄGE
Bebyggelseoch exploateringsgrad
Området definieras i dess norra del framförallt av 
verksamhetsområden. Verksamheter förekommer 
även i övriga området längs med järnvägen. 

I områdets södra delar förekommer även olika typer 
av småskalig bostadsbebyggelse med radhus, fler
familjshus och villakvarter. Exploateringsgraden är 
låg. Täckningsgraden varierar i området. I söder 
är den lägre, medan den längre norrut är högre på 
grund av den mer storskaliga verksamhetsbebyg
gelsen. 

- 

-

-

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Områdets grönstruktur utgår framförallt från Lagan, 
som är stadens huvudsakliga grönstråk. I stråket 
finns flera grönytor med höga rekreativa värden, 
exempelvis Finnvedsvallen. Den förhållandevis låga 
täckningsgraden i söder talar för att andelen friyta är 
stor här, då bostadsbeståndet i de södra delarna av 
området främst består av småhus med egen träd
gård, medan andelen offentlig friyta är lägre. 
Tillgången till offentlig friyta och grönstruktur är trots 
det god i området, då stora mängder natur finns 
tillgängligt i det angränsande utvecklingsområdet i 
öster (område 5). 

Insprängt i det norra verksamhetsområdet finns flera 
grönytor och impediment, men även jordbruksmark. 
Jordbruksmarken (åker och bete) hör samman med 
ett större, småskaligt jordbruksmarksområde norr 
om staden. Jordmånen är i delar god med lerinslag. 
Ånabäcken rinner genom områdets norra delar i 
öst-västlig riktning. 

Flera skyfallsstråk löper genom området utmed de 
båda järnvägsbanorna i nord-sydlig riktning och 
sammanstrålar strax väster om Jönköpingsrondellen. 
Det västra stråket utgörs i stora delar av en naturlig 
bäck, Ånabäcken. 

4

Laganstråket

Norregårdsstråket
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Kvarteret Sarven saneras på grund av markförorening, varpå 
förtätning föreslås på platsen. 

Kulturhistorisk miljö
Verksamhetsbebyggelsen väster om järnvägen samt 
i norr bedöms vara tålig. 

Bostadsbebyggelsen i området, såväl väster som 
öster om järnvägen samt i kilen, bedöms som hän
syns- och uppmärksamhetsområde, främst på grund 
av skalan på bebyggelsen. En del fastställda samt 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar finns i området.

-

 

-

- 
-

-
- 

- 

- 

 
- 

-
 

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Järnvägsinfrastrukturen inom området är påtaglig 
och påverkar områdets tillgänglighet. Halmstad-
Nässjöbanan (HNJ-banan) och Kust- till kustbanan 
bildar inom området ett Y. Cykelväg finns utefter 
Jönköpingsvägen upp till Margretelundsvägen, vilket 
medför att områdets allra nordligaste delar saknar 
gång- och cykelvägskoppling. Det finns, norr om 
järnvägsundergången/Lagastigen, ytterligare tre 
passager, men då enbart för gång- och cykeltrafik. 

Ljussevekaleden/väg 151 mot Gnosjö och väg 846, 
före detta riksettan/Jönköpingsvägen, utgör de större 
trafiklederna inom området. Ljussevekaleden är 
stadens östliga ringled för bland annat tyngre trafik. 
Området trafikeras idag inte av stadsbusstrafik, men 
en regional busslinje går utefter Jönköpingsvägen. 

Risker
• Inom områdets verksamhetsområde för industri 

finns flera miljöfarliga, tillstånds- eller anmäl
ningspliktiga verksamheter, som även kan utgöra 
riskobjekt.

• Det finns även flera potentiella och konstaterade 
markföroreningar inom området. Inom kvarteret 
Sarven pågår sanering av markförorening med 

riskklass 1. För flera av markföroreningarna 
finns det ökad risk för att de kan komma att röra 
på sig i och med förändrade markförhållanden 
till följd av klimatförändringar. Två är före detta 
deponier.

• Bullerproblematik föreligger framförallt från järn
vägen, men även från Ljussevekaleden, Jön
köpingsvägen och Lagastigen. 

• Kust- till kustbanan trafikeras av farligt gods. 
• Inom områdets västliga industriområde, Norre

gård, invid Gröndalsleden och utvecklings
område 3, finns en Seveso-anläggning som 
utgör risk. 

• Inom området föreligger översvämningsrisk från 
Lagan och Ånabäcken. För de delar av området 
som tangerar Lagan, kan stabilitetsproblematik 
föreligga med risk för ras och skred. Områden 
kring Ånabäcksvägen, Ågatan och Kvarnängs
gatan kan inte klassas som tillfredsställande 
stabilt. Detaljerad stabilitetsutredning rekommen
deras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och 

allmänna intressen som kan ha viss inskränk
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Stora delar av området ligger inom vatten
skyddsområdet för vattentäkten Ljusseveka. 
Arbetet att uppgradera föreskrifterna i enlighet 
med nuvarande lagstiftning pågår. Det förelig
ger risk att dessa kommer att inverka än mer 
restriktivt på verksamheter och utveckling inom 
området.  

• Strandskyddsområde om 100 meter för Lagan 
och Ånabäcken.
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• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
omfattar delar av området. Mellan Ånabäcks
vägen i söder och Ågårdsvägens södra del före
ligger framförallt höga skyddsvärden som 
karaktäriseras av pågående fluvial erosion, 
meandring. Utefter industriområdet Margrete
lunds östra sida föreligger framförallt måttliga 
och lägre skyddsvärden. 

- 
-

 

- 

 

 

 

-

-

 

• Både länsjärnvägen Värnamo-Jönköping, 
Vaggerydsbanan och stomnätsjärnvägen Kust- 
till kustbanan är av riksintresse. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Jönköpingsvägen omfattas av ett av stadens 

utvecklingstråk. Inom stråket föreslås förtätning 
och omvandling till blandad bebyggelse upp till 
rondellen vid Ljussevekaleden, väg 151. 
Kvarteret Sarven föreslås efter sanering att 
förtätas med blandad bebyggelse. Utbyggnad 
av befintliga detaljplaner samt viss komplettering 
inom befintligt verksamhetsområde föreslås. 

• Kopplingarna över järnvägsbanorna inom 
området föreslås utvecklas och förstärkas i syfte 
att öka tillgängligheten inom området. 

• Jönköpingsvägen får funktion som huvudcykel
stråk som i sin förlängning föreslås utvecklas till 
bycykelstråk mot Hörle. De hållbara trafikslagen 
ska prioriteras samtidigt som godstrafik till verk
samhetsområdena inte ska äventyras.

• Två nya översvämningsytor föreslås i Norregård 
samt att existerande skyfallsstråk kompletteras, 
förstärks och kopplas samman.

• Invid väg 151, i utvecklingsområdets västra del, 
utgör lämplig lokalisering för tankstation för 
förnybara drivmedel. 
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5. Ljusseveka
Området är centralt beläget väster om Lagan 
och karaktäriseras i huvudsak av fritids-, 
friluftslivs- och sportytor.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Utöver en mindre samling småhus i områdets västra 
delar, längs med Lagan, finns idag ingen bostads
bebyggelse i området. Vattentäkten Ljusseveka 

- 

finns i områdets norra del. I områdets västra delar 
finns Ljussevekas konstgräsplan, Finnvedsvallen, 
IFK Värnamos lokaler samt ett flertal fotbollsplaner. 
I områdets norra delar finns en sporthall samt tennis
banor och i söder finns Värnamo campings verksam
het.

 

-
-

 
Grönstruktur och naturmiljö
Lagan är områdets västra avgränsning och utgör
samtidigt områdets mest betydelsefulla gröna
huvudstråk, Laganstråket. Prostsjön och den sank
mark som ligger nordost om denna utgör en av 
stadens gröna kilar som leder in naturmiljön i stads
bebyggelsen. Prostsjön och Prostskogen utgör 
tillsammans med Tinas ö och Värnamo Camping ett 
populärt fritids- och friluftsområde. Områdets 
nordöstra delar består till stor del av lågproduktiv 
produktionsskog med höga naturvärden samt 
sumpskog. 

 
- 

-

 

-

 

 

Viss jordbruksmark (åkermark) med höga värden 
finns i området, i direkt anslutning till naturgräs
planerna. För jordbruksmark inom eller i närheten av 
detaljplanelagt område gäller lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön som bland 
annat reglerar spridning av gödsel och djurhållning 
vilket kan påverka hur jordbruksmarken kan brukas. 

Kulturhistorisk miljö
Ett fåtal kulturhistoriska lämningar finns i områdets 
norra delar. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Genom området, i nord-sydlig riktning, löper ett 
huvudcykelstråk. Stråket utgör koppling till stads-
kärnan. I norr kopplar stråket an till en större cykel-
runda utanför staden. Cykelstråken är främst  

Laganstråket
5
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förlagda i områdets västra och sydliga delar, i nära 
relation till bebyggelse. Ett antal gång- och cykel
broar över Lagan knyter området till stadens västra 
delar. Två gång- och cykelbroar ansluter till Finn
vedsvallen. Ett cykelstråk öster om Prostsjön utgör 
koppling till stadens östra områden. Ett större antal 
gångvägar finns i naturområdet. 

- 

-

Området avgränsas i nordost av Ljussevekaleden. 
Prostsjövägen löper i nord-sydlig riktning genom 
området, upp till Ljussevekaleden. 

Skogsstig i Ljusseveka.

Risker
• Vid höga vattenflöden finns översvämningsrisk i 

stora delar av området.
• Utmed delar av Lagan föreligger viss stabilitets

risk.
-

• Olika former av negativ påverkan på vatten
täkten Ljusseveka föreligger. Gödsling av 
fotbollsplanerna kan skada vattentäkten. 

- 
 

• Värnamotvätten ligger utanför området, men kan 
utgöra risk. 

• På väg 151 och Ljussevekaleden körs farligt 
gods, vilket framförallt utgör risk för vatten
täkten Ljussveka.  

- 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och 

allmänna intressen som kan ha viss inskränk
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Stora delar av området ligger inom vatten
skyddsområdet för vattentäkten Ljusseveka. Ar
betet att uppgradera föreskrifterna i enlighet med 
nuvarande lagstiftning pågår. Det föreligger risk 
att dessa kommer att inverka än mer restriktivt 
på verksamheter och utveckling inom området.  

-
 
 

-
-

• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
berör områdets allra nordvästligaste delar. För 
detta område av riksintresset är skyddsvärdet 
högt och den process som utgör skyddsvärdet är 
fluvial erosion. Det förekommer även fler ero
sionsbranter och erosionsfåror av skyddsvärde 
inom området. 

-

• För Lagan och Prostsjöns strandlinje föreligger 
strandskyddat område.

• Utmed Prostsjöns norra strand finns en skoglig 
nyckelbiotop. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I Prostsjöområdet planeras för en ny, hållbar 

stadsdel. Bättre kopplingar över Lagan mot kvar
teret Kärleken föreslås, i syfte att tillgängliggöra 
den nya stadsdelen. 

-

• I syfte att avlasta Krycklebäcken, föreslås ett nytt 
skyfallsstråk skapas för att vid höga flöden leda 
del av vattnet norr om bebyggelsen till Prostsjön. 

• Eventuell utveckling och nu pågående verksam
heter i området kommer att styras av vatten
skyddsområdet för Ljusseveka. Den nuvarnade 
lokaliseringen av fotbollsplaner och konstgräs
plan behöver utredas. 

-
-

-
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6. Nylunds 
verksamhetsområde
I området finns främst verksamheter, men 
även viss bostadsbebyggelse i söder och 
utefter Nydalavägen och Vråenvägen. Området 
angränsar till stadskärnan i väst samt till 
Prostskogen i nordväst.
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Områdets norra och centrala delar domineras av 
verksamheter i blandad storlek. Det rör sig i söder 
om handel, i norr främst bilhandel och uthyrning. 
Även en viss andel mindre besöksintensiva 
verksamheter finns i området. Det kommunala 

bolaget Värnamo Energi finns i området samt 
tekniska förvaltningens förråd. De befintliga bostads
kvarteren består av småhus. Exploateringsgraden i 
området är låg. Täckningsgraden är varierad. Lägre 
i bostadskvarteren och högre för verksamheterna 
i området, då verksamhetsbebyggelsen är stor till 
ytan. Öster om Nydalavägen och söder om Vråen
vägen färdigställdes 2020 cirka 100 bostäder i olika 
bostadstyper, framförallt villor och småskaliga flerfa
miljshus.  

-

-

-

Grönstruktur och naturmiljö
Grönområdet Prostskogen ligger västerut i direkt 
anslutning till utvecklingsområdet och kopplas 
samman genom det gröna huvudstråket Nylund
stråket. Grönstråket förgrenas vid Vråenvägen, där 
det andra benet följer Krycklebäcken och ett parti 
med naturmark utefter Nydalavägen. Andelen 
grönstruktur i området är relativt hög för ett 
verksamhetsområde. Uppståndelsekapellet med 
kyrkogård gränsar även till området.

-

Krycklebäcken har funktion som skyfallsstråk i 
området. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms som tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Området i stort har begränsade 
kulturhistoriska värden, såväl rörande planmönster 
som bebyggelse, bortsett från verkstadsbyggnaden 
på Drabanten 4 med kopplingar till Bruno Mathsson. 
Det finns inga kända fornlämningar eller kultur
historiska lämningar i området. 

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Nydalavägen, en av stadens huvudgator, löper 
genom området. Malmstensgatan utgör områdets 
södra gräns. Lagastigen tangerar områdets gräns i 
sydväst och Vråenvägen utgör områdets östra gräns. 
Stadens ostliga kringled, Ljussevekaleden, tangerar 
områdets norra delar.

Stadsbusstrafik och snabbusslinje 500, mellan 
Jönköping och Värnamo, trafikerar området utefter 

Nylundstråket

6
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Nydalavägen med en hållplats utanför Värnamo 
Energi. 

Cykel- och gångvägar ansluter området till 
Prostskogen och vidare till stadens västra sida, 
stadskärnan och till de angränsande bostads
områdena Nylund, Amerika och Vråen i öster.

- 

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 

utgöra risk. I området förekommer tre anmäl
nings- och tillståndspliktiga C-klassade verksam
heter. Utöver dessa finns även verksamheter 
som ger upphov till en så liten miljöpåverkan att 
den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

 
-

-

• Det finns flera fastigheter inom området där det 
tidigare pågått verksamhet som skulle kunna 
innebära att fastigheten är behäftad med mark
förorening. För dessa områden/objekt föreligger 
behov av inventering, undersökning och klass
ning. Bland annat är tekniska förvaltningens 
förråd behäftat med markförorening, då det 
föreligger en före detta brandövningsplats på 
fastigheten. En före detta deponi finns också, 
med den problematik som detta innebär.

- 

-

• Värnamo Energi AB har ett ställverk anslutet till 
luftkraftledningsgata (50 kV) inom området med 
där tillhörande elektromagnetiska fält som utgör 
strålningsrisk.  

• Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och 
utmed dess dragning föreligger översvämnings

risk på flera ställen. 

-

• Nydalavägen och Lagastigen medför risk för 
trafikbuller i området. 

• På Ljussevekaleden körs farligt gods. Leden 
räknas inofficiellt som kommunal farligt godsled.

Tekniska förvaltningens förråd.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av utvecklingsstråken löper genom området 

längs med Nydalavägen. Stråket utvecklas och 
förtätas. I och med att täckningsgraden i områ
det är relativt hög, finns visst behov av omvand
ling för att utvecklingsstråket ska kunna byggas 
tätare. Omvandling sker till blandad bebyggelse, 
främst i de södra och centrala delarna. 
Omgivningsstörande och farliga verksamheter 
utlokaliseras. Norr och väster om Ljusseveka
leden föreslås ny blandad bebyggelse tillkomma 
som underbygger utvecklingstråket. Fastig
heten för tekniska förvaltningens förråd föreslås 
omvandlas till skoländamål på lång sikt. Even
tuell byggnation föreslås ges bättre koppling till 
Prostskogen.

-
-

 

- 

- 

-

• Utvecklingsområdets befintliga koppling mot 
Prostskogen är viktig och dess betydelse spås 
öka i takt med ökad bostadsbyggnation inom 
området.

 

• Pendlingsparkering föreslås i korsningen 
Nydalavägen-Kapellgatan. Regionbusslinje samt 
stadsbusslinjedragning med tillkommande håll
plats samt god tillgång till huvudcykelstråk, gör 
platsen väl lämpad för pendlingsparkering.  

-

• På gränsen till utvecklingsområde 8, i mötet 
mellan fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröj
ningsyta för att avlasta Krycklebäcken. Likaså 
föreslås ett nytt skyfallsstråk tillskapas som 
ska avlasta Krycklebäcken i händelse av höga 
flöden/skyfall. 

 
-

• Området kring rondellen för Ljussevekaleden 
och Nydalavägen är lämpligt för lokalisering av 
tankstation med förnybara drivmedel. 
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7. Amerika och Nylund
Detta område omfattar de delar av Värnamo 
som är belägna längst mot nordost. Området 
innefattar i huvudsak de två bostadsområdena 
Amerika och Nylund.  
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Generellt utgörs området av småhusbebyggelse 
med blandad karaktär. Områdets storskaliga utbygg
nad skedde under 1960- och 1970-talet. Även viss 
flerbostadsbebyggelse, i mindre flerbostadshus, 
finns i områdets nordvästra delar. I det nordostliga 
hörnet finns en mindre ansamling verksamheter som 

-

UTVECKLINGSOMRÅDEN

delvis är nedlagda. Exploateringsgraden i området 
är låg, medan täckningsgraden går i linje med övriga 
småhusområden i staden.

Grönstruktur och naturmiljö
Öster om bostadsområdena finns ett grönt huvud
stråk som löper längs med E4 och ansluter söderut 
mot Nöbbele. Huvudstråket Nylund förgrenas vid 
Vråenvägen, där det ena benet följer Krycklebäck
en och det andra följer Julias väg. Utmed områdets 
södra gräns finns en av stadens gröna kilar, Vråen
kilen, som via Vråenstråket leder grönstrukturen in 
mot Vråenparken. Andelen grönstruktur i området är 
generellt hög, med flera större grönytor och parker 
samt trädplanterade gator. Området har därav goda 
möjligheter att hantera klimatförändringar såsom 
skyfall och värmeböljor. 

-

-

-

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms vara tåligt ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv, då det har mycket begränsade kultur
historiska värden. Kring Törnskatevägen bedöms 
planmönstret och bebyggelsestrukturen som 
bevarandevärd.

- 

I de delar som ligger längst upp i nordost finns 
grönytor insprängda bland och i anslutning till 
småhusbebyggelsen. Här har man sparat ut en 
fornlämningsmiljö, som främst utgörs av sten
sättningar, varav en kallas Drabanterör. I övrigt finns 
ett mindre antal kulturhistoriska lämningar samt en 
möjlig fornlämning i områdets norra delar.

- 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
I området finns goda gång- och cykelmöjligheter. 
Stadsbusstrafik löper via Vråenvägen genom 
områdets södra delar.  

Nydalavägen är en av stadens huvudgator och är 
dimensionerad för större trafikflöde än resterande 
vägar i området. Nydalavägen utgör områdets norra 
gräns. Öster om området löper E4 i nord-sydlig 
riktning och utgör områdets östra gräns. I väst löper 
Vråenvägen i nord-sydlig riktning och utgör områdets 

7
Nylundstråket

Nöbbelestråket
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västra gräns. Det förekommer, utöver Vråenvägen, 
även två huvudgator genom området, Julias väg och 
Malmstensgatan. Den norra, Julias väg, är mycket 
bred och omfattar förutom själva körbanan, gång- 
och cykelväg, ett stråk med alléträd och gräsytor. 
Bebyggelsen tar vid först 
omkring 20 meter från gatan.

 

Det förekommer två kopplingar över E4. Korslids
vägen är en viktig förbindelse för bland annat cykel
trafik från stadens omland i nordost, men även för 
rekreativa syften. Kopplingen i Malmstensgatans 
förlängning förbinder staden med viss bebyggelse 
öster om E4 samt skogsområden.

Bostadshus vid Malmstensgatan i delområdet Amerika.

- 
-

Risker
• Hälsorisk föreligger från trafikbuller från E4, 

Nydalavägen och Vråenvägen. 
• Krycklebäcken är ett viktigt skyfallstråk och i de 

delar där bäcken berör utvecklingsområdet finns 
på flera ställen risk för översvämning. 

• Det finns fastigheter inom området där det 
tidigare pågått verksamhet som skulle kunna 
innebära att fastigheten är behäftad med 

 

 

markförorening. För dessa områden/objekt finns 
det ett behov av inventering, undersökning och 
klassning. Bland annat finns en äldre soptipp 
nordväst om Nylunds förskola.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Områdets norra delar inrymmer ett av stadens 

utvecklingsstråk. Detta löper längs med Nydala
vägen och föreslås hålla sig inom nuvarande 
tätortsutbredning. Längs stråket kan viss 
förtätning med blandade bostäder ske. Täck
ningsgraden är relativt låg i området, då de flesta 
bostadshus har egen trädgård, varför vissa av 
de större grönytorna i området kan förtätas till 
viss del. Förtätningen ska vara mer småskalig 
och gå i linje med nuvarande exploateringsgrad. 

- 

-

• Huvudcykelstråk ska samförläggas med stads
busslinjen utmed Julias väg samt följa Vråen
vägen ned mot Växjövägen/Ringvägen.

-
- 

• Kopplingen mot Korslidsvägen är viktig och 
ska beaktas och utvecklas. Kopplingen mellan 
Nydalavägen och områdets nordöstra del 
kommer i och med den pågående utvecklingen/
omvandlingen av området vara viktig att 
utveckla. 

 
 

 

• På gränsen till utvecklingsområde 6, i mötet 
mellan fyra skyfallsstråk, föreslås en fördröj
ningsyta för att avlasta Krycklebäcken. Likaså 
föreslås en yta för fördröjning mellan Nydala
vägen och Ugglegatan. 

-

- 
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8. Vråen och Rörstorp
Området är stort till ytan, beläget i stadens 
sydöstra delar och består bland annat av 
bostadsområdena Vråen och Rörstorp. 
Området är blandat, med såväl bostäder som 
verksamheter. Järnvägen löper genom 
området och Rörstorps station utgör en 
potentiell nod. Norr om stationen finns idag 
verksamheter, medan det söder om järnvägen 
i stora delar är obebyggt.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

8

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen i området Vråen består främst av 
lamellhus i rader samt viss radhusbebyggelse. En 
stor andel av bostäderna är hyres- och bostads
rätter i flerbostadshus. Bebyggelsen i Rörstorp är 
mer blandad, där de centrala delarna består av mer 
storskalig bebyggelse med lamell- och skivhus, men 
även i delar av småhusbebyggelse. 

-

Längs Malmövägen och järnvägen finns verksam
hets- och handelsområde i storskalig, låg bebyg
gelse. Söder om järnvägen finns ett fåtal verksam
heter, bland annat biltvätt och drivmedelsstation 
och en större industrietablering. I området finns två 
grundskolor och Finnvedens gymnasium har loka
ler i området. Vråens centrum inhyser idag apotek, 
vårdcentral och folktandvård. Biblioteket, som legat 
i området, är idag nedlagt. Exploateringsgraden är 
i stora drag relativt låg, medan täckningsgraden är 
lägre i områden med bostäder och högre i områden 
med verksamheter.

-
-

-

-

Grönstruktur och naturmiljö
I området finns flera större gröna ytor, bland annat i 
form av bostadsgårdar. Utmed E4 finns ett grönstråk 
i nord-sydlig riktning mellan bebyggelse och väg
område som utgör buffert och skyddszon, men som 
även har rekreativa värden. Stråket binder samman 
Nylund i norr och Rörstorp i söder samt i förlängning
en söderut mot Nöbbele.

- 

-

Ytterligare två gröna huvudstråk ligger inom områ
det, Vråenstråket respektive Nöbbelestråket. Dessa 
strålar samman i Vråenparken, som utgör en större 
och betydelsefull grönyta. Parken ska omgestaltas 
och bland annat få funktionen av omhändertagande 

-
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och fördröjning av dagvatten. 

Söder om järnvägen finns jordbruksmark (åkermark), 
med bedömda höga värden. Åkermarken är 
kommunalägd och i delar planlagd för industri
ändamål. Utmed Lagan finns ett av stadens koloni
stugeområden, Åkroken. På den före detta tomten 
för reningsverk, förekommer även en del ruderad 
naturmark. 

 
-

- 

Flera stråk för skyfallshantering finns i området. 
Fördröjningsyta finns norr om Vallmovägen och en 
lågpunktsyta finns mellan Nyponvägen och Expo
vägen. 

Mariakyrkan vid Vråens centrum.

- 

 
Kulturhistorisk miljö
Rörstorp präglas av den intensiva exploatering och 
storskaliga bebyggelse som skedde under 
1960-talet. Flerbostadsområdet karaktäriseras av 
tidstypiska längor placerade i byggnadskomplex 
samt gult tegel som fasadmaterial. Småhus
områdena karaktäriseras av bostadshus främst i 
gult tegel. Området bedöms som tåligt, då det har 
begränsade kulturhistoriska värden, både vad gäller 
planmönster och bebyggelse.

-

Bebyggelsen i Vråen är exempel på snabb stads
delsutveckling under 1970-talet. Mariakyrkan samt 
ett antal kvarter utgör betydelsefulla karaktärsdrag i 
området. Delar av Vråen bedöms som hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde, då det innefattar kvarter 
(Vråens centrum, Hammaren, Malmen samt Svart
kråkevägen) med bebyggelsemönster och plan
strukturer som bör bevaras i sin helhet. Vråen i övrigt 
bedöms generellt sett vara tåligt. 

-

-
- 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Två stadsbusslinjer löper genom området. Stora de
lar av det har nära tillgång till kollektivtrafik, men då 
bussträckorna är långa blir restiderna mindre attrak
tiva. Regionbuss 202 löper längs Malmövägen och 
knyter området till Bredasten och stadskärnan samt 
vidare mot sjukhuset och Gislaved. 

-

-

Flera större cykelstråk löper genom området. 
Cykelstråket längs Malmövägen löper ner till Breda
sten. Sett till antalet gång- och cykelvägar är områ
det väl integrerat och dess centrala delar har flest 
gång- och cykelkorsningar i hela staden. Detta inne
bär att det finns goda möjligheter att röra sig till fots 
och med cykel i stora delar av området. 

 
- 

-

-

Två huvudtrafikleder tangerar området. Öster om 
området löper väg E4 och utgör områdets östra 
gräns. Väg 27 utgör områdets södra gräns. Även 
inom området löper ett antal större vägar: Laga
stigen, Malmövägen och Växjövägen. I norr utgör 
Malmstensgatan områdets gräns.

- 

I södra delen av området finns Rörstorps station som 
ger området regional tillgänglighet mot bland annat 
Växjö och Jönköping. Kust- till kustbanan löper 
genom områdets södra del i öst-västlig riktning. 

Risker
• Det stora antalet större vägar, såväl inom som 

i direkt anslutning till området, samt järnvägen 
innebär att det för stora delar av området före
ligger hälsorisk för trafikbuller. 

- 

• E4, väg 27 och Kust- till kustbanan är farligt 
godsleder. 

• Vägarna och järnvägen inom området innebär 
viss barriäreffekt som kan inverka negativt på 
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områdets integrerande möjligheter. 
• De miljöfarliga verksamheter som finns inom 

området förekommer framförallt utmed Malmö
vägen och Expovägen. Dessa kan utgöra risk. 
I området förekommer flera anmälnings- och 
tillståndspliktiga C-klassade verksamheter. Utö
ver dessa finns även verksamheter vars verk
samhet ger upphov till en så liten miljöpåverkan 
att den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

- 

 
-

-

• Utmed Malmövägen och Expovägen finns tre 
fastigheter med riskobjekt, riskklass 2, för mark
förorening. Utöver dessa finns även ett objekt 
i riskklass 2 för markförorening bland bostads
bebyggelse i Vråen, på Tättingvägen. Dessa är 
prioriterade för vidare utredning. Utmed vägarna 
och med viss koncentration till fastigheterna 
söder om Växjörondellen, finns även många 
fastigheter med oklassade markföroreningar. 
Dessa kan ha betydelse vid utveckling inom 
området och kräva vidare utredning. För flera 
föroreningar finns ökad risk för att dessa ska 
röra på sig vid ändrade markförhållande, till följd 
av klimatförändringar. 

- 

-

• Vråen/Rörstorp är ett av stadens mer känsliga 
områden för översvämning till följd av skyfall, 
vilket kommer att behöva beaktas i vidare plane
ring. 

-

• För de sydvästliga delarna av området som 
tangerar Lagan, föreligger risk för översvämning 
vid höga flöden, 50-årsflöde. 

• De sydvästliga delarna av området är beläget på 
silt, kohesionsjordart, som innebär ökad risk för 
skred och ras. 

Bostadsgård i Rörstorp.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Koloniområdet i områdets västra del har i 

detaljplan pekats ut som etapp 1 av 2, där etapp 
2 är beläget öster om etapp 1. Planområdet är 
beläget 100-200 meter från Malmövägen.

 

• I sydväst, väster om Malmövägen, föreligger 
riksintresset Lagan nedströms Hörledammen. De 
delar av området som berörs av riksintresset har 
bedömts som måttliga skyddsvärden avseende 
isavsmältningens erosion och ackumulation. 

 

• Delar av området omfattas av strandskyddat 
område från Lagan. 

• Rörstorps station är av riksintresse, likaså Kust-
till kustbanan.

 

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• I utvecklingsområdets södra del, söder om järn

vägen, föreslås stadens nya stadsdel lokalise
ras. Stadsdelen föreslås lokaliseras på den före 
detta tomten för reningsverket samt på jordbruk
smark väster om Malmövägen. Utbyggnaden 
kan både omfatta ny grundskola och utgöra plats 
för stadens nya idrottsområde för inomhussport 
samt plats för pendlingsparkeringshus. Om
vandling och utveckling sker norr om och kring 
Rörstorps station, med blandad stadsbebyggelse 
kring stationen. Rörstorps station blir en nod för 
byten mellan trafikslag. Skyttel på järnvägen kan 
koppla samman Rörstorp med Värnamo station 
och i en utblick även med eventuell framtida 
järnvägsstation.

-
-

-

-

• Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom 
stora delar av området. Här sker förtätning och 
omvandling i hög grad. Stråket löper längs med 
Växjövägen och sedan söderut mot Rörstorps 
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station längs med Smultronvägen. Exposkolan 
föreslås kompletteras med ytterligare en grund
skola. Långsiktig omvandling föreslås väster om 
Malmövägen mot mer bostadsbebyggelse och 
för blandad bebyggelse lämpade verksamheter. 

-

• Vråenparken föreslås utgöra en grön nod och 
ett nytt grönt huvudstråk föreslås knyta samman 
noden med stadens centrum och västra stads
delar. Den grönstruktur som ligger mellan E4 och 
bebyggelse föreslås utvecklas och även omfatta 
ny stadsdel söder om järnvägen. 

-

• Malmövägen föreslås utvecklas som stadsgata. 
Trafiken på Malmövägen kan samtidigt förväntas 
öka varvid behovet av utvecklingen av hållbara 
resealternativ ökar. Kopplingar för gång- och 
cykeltrafik föreslås bland annat utvecklas i syfte 

att förbättra tillgängligheten mellan stadens 
östra och västra, såväl som nordliga och sydliga 
stadsdelar.

• Området är i stora delar känsligt för händelse av 
skyfall varvid föreslagna och befintliga stråk för 
skyfallsavdelning måste beaktas vid all utveck
ling inom området. I Vråenparken finns en 
planerad fördröjningsyta.

-
 

• Utmed Lagan, Laganstråket, ska skyddsvärda 
träd beaktas, särskilt i syfte att knyta samman 
denna biotop i Apladalen med Osuddens bio
toper av skyddsvärda träd.  

- 

 

Vy över föreslagen ny stadsdel vid Rörstorps station.
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9. Apladalen
Apladalenområdet sträcker sig från stadens 
mest centrala delar till Vidöstern i söder. 
Norr om Vidöstern meandrar Lagan igenom 
frilufts-, jordbruks- och naturmark. Norr om 
järnvägen finns hembygdsparken Apladalen. 
Längst söderut finns Vidöstern och Osudden. 
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I parken Apladalen, i områdets norra del, finns ett 
mindre antal äldre trähus. I söder, vid Osudden, finns 
båtplatser och båtbrygga. 

Grönstruktur och naturmiljö
Lagan med strandområde utgör ryggraden i stadens 
grönstruktur och Laganstråket är därmed bland de 
viktigaste gröna huvudstråken i stadens nätverk av 
grönstruktur. 

Nästan hela området utgörs av naturmiljö och 
jordbruksmark. I Laganstråket finns goda möjligheter 
till friluftsliv. Längs Vidösterns norra kust finns 
Osudden, en stadsnära badplats. Jordbruksmark 
med bedömda höga och mycket höga bruknings
värden finns framförallt i områdets södra delar. 
Brukningsvärdet påverkas negativt i de delar där 
bostadsområden tangerar marken. Även väg 27 
inverkar negativt på brukningsvärdet, då vägen 
skärmar av delar av jordbruksmarken och påverkar 
arronderingen. Betesmark inom området bedöms ha 
stora rekreativa värden, då många väljer att vistas 
och promenera i området.

 

-

Krycklebäcken i områdets norra delar är ett viktigt 
skyfallsstråk. Likaså de två stråk som leder till Lagan 
norr om koloniområdet. 

Ett skyfallsavledningsdike löper i nordlig-sydlig 
riktning väster om Lagan. 

Kulturhistorisk miljö
Hembygdsparken Apladalen har betydande 
kulturhistoriska värden och även rekreations
värden. Områdets geografiska läge i närheten av 
motsvarande fornlämningsrika lägen runt Vidöstern, 
innebär att det kan förekomma förhistoriska 
boplatser under marknivån. Eventuella 
exploateringar kommer sannolikt innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
erfordras.

-

9
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Den södra delen av området har, med sin agrara 
prägel på det öppna och sammanhängande 
odlingslandskapet i anslutning ned mot Vidöstern, 
både stora kulturmiljö- och upplevelsevärden.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
De gång- och cykelmöjligheter som finns i Apladalen 
har förutom rekreativa värden även en viktig funktion 
som koppling mellan de östra och västra stads
delarna. Längs med Lagan ner till Osudden finns 
flera gång- och cykelvägar.

-

Väg 27 och järnvägen, Kust- till kustbanan, löper 
genom området. Gång- och cykeltunnlar minskar 
järnvägens och vägarnas barriäreffekter. 

I parken Apladalens sydöstra del förekommer en 
möjlig framtida dricksvattentäkt. Dricksvattentäkten 
utgör en före detta vattentäkt som tidigare har lagts 
ner på grund av förorening, men där förutsättning
arna kan ha ändrats. 

-

Risker
• Då både väg 27 och järnväg löper genom 

området föreligger risk för trafikbuller.
 

• Översvämningsrisk föreligger för stora delar av 
området, vid höga flöden i Lagan. 

• Risk för ras, skred och erosion föreligger för 
delar av området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar,  
markägoförhållande
• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 

berör hela utvecklingsområdet. I de delar som 
området berör, har riksintresset bedömts ha högt 
skyddsvärde och den geologiska process som 
värdet avser är ackumulation (deltabildning).  

I området förekommer flera skyddsvärda 
erosionsfåror. 

 

• Stora delar av området omfattas av strand
skyddat område från Lagan.  

- 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Exploatering inom området ska utifrån natur-, 

rekreations- och kulturhistoriska värden 
undvikas. Det är av vikt att kulturlandskapets 
värden i området bevaras och att landskaps
bilden bibehålls. Friluftsområdet längs med 
Lagan stärks och utvecklas avseende allmän
hetens tillgänglighet till området. 

 
 

- 

- 

• Utvecklingsområdets läge, mellan stadens östra 
och västra stadsdelar och den utveckling som 
FÖP:en redogör för, innebär att området ska 
utvecklas med bättre öst-västliga kopplingar för 
gång- och cykeltrafik. Två huvudcykelstråk före
slås löpa i öst-västlig riktning genom området. 
Broar över Lagan bör i detta syfte tillkomma på 
strategiska platser. 

-

• Exploateringar av det till stora delar opåverkade 
agrara kulturlandskapet, med stora samman
hängande öppna ytor av hag- och åkermark, bör 
generellt undvikas. Öster om området och norr 
om väg 27, i intilliggande utvecklingsområde 8, 
föreslås bebyggelse i samband med att ny stads
del växer fram. Denna utveckling kan komma att 
påverka utvecklingsområdet och delvis innebära 
att åker- och betesmark tas i anspråk.  

-

-

• Utmed Lagan, Laganstråket, ska skyddsvärda 
träd beaktas. Särskilt i syfte att knyta samman 
denna biotop i Apladalen med Osuddens bio
toper av skyddsvärda träd. 

- 
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10. Egnahemsområdet 

och Mossle
Utvecklingsområdet är beläget i stadens södra 
del, öster och norr om sjukhuset. Området 
definieras i hög grad av småhusbebyggelse, 
med det öppna jordbruksmarklandskapet i 
söder och i Lagandalen. Området ligger nära 
såväl sjukhus som skola.
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I området finns främst tät småhus- och radhus
bebyggelse på små tomter. Utefter Götavägens mer 
nordliga delar förekommer flerfamiljsbostäder och 
även en del verksamheter. I de allra nordligaste 
delarna ingår området i den handels- och servicenod 

-

10

som finns utpekad i utvecklingsområde 2. Områdets 
norra delar har en något högre exploateringsgrad, 
med bland annat flerfamiljshus med två till sex lägen
heter. Även radhusområdet Mosslelund har en rela
tivt hög exploateringsgrad. Områdets södra delar är 
mer glest bebyggda, med nästan enbart friliggande 
villabebyggelse. Täckningsgraden är relativt låg i 
hela området.

-
-

Det så kallade Egnahemsområdet från 1930-1940-
talen utmärker sig inom området med sin småhus
bebyggelse samt mindre flerfamiljshus med 
genomgående gator i tydligt rutnätsystem.

 
-

I anslutning till järnvägen samt längs Halmstads
vägen finns ett antal verksamheter. 

-

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Från Mossleplatåns storskaliga jordbrukslandskap 
i söder leder en av stadens gröna kilar naturmiljön 
in i området via Mosslegrönstråket. Stråket och de 
grönytor som ligger utefter järnvägen sträcker sig 
fram till Pustakulle. I grönstråkets norra delar 
förekommer en del svaga kopplingar. Andelen 
grönstruktur är relativt liten i områdets norra delar, 
medan de södra delarna är väl försedda med grön
yta. I områdets sydöstra delar, mot Lagandalen, finns 
en del jordbruksmark med höga till mycket höga 
brukningsvärden som dock påverkas av närhet till 
bostadsbebyggelse samt väg 27 inverkan på arron
deringen.  

-

-

Området är beläget i en sluttning ned mot Lagan
dalen, där bebyggelsen väster om Götavägen är 
högre belägen än den östra delen om vägen. I delar 
är höjdskillnaderna betydande.  

-

I områdets södra del löper två skyfallsavlednings
stråk i östlig-västlig riktning. Ett skyfallsavlednings
stråk löper längs med Västbovägens östra delar, 
fram till Backegårdsgatan. 

-
-

Mosslestråket
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Bostadshus på Bondegatan i Egnahemsområdet. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i stora delar som hänsyns- och 
uppmärksamhetsområde. Hänsyn i områdets norra 
delar bör tas till struktur, plan och skala på bebyg
gelsen. Här finns ett antal enskilda byggnader med 
kulturhistoriskt värde. Klevaliden kräver särskild 
hänsyn för att bevara dess kulturhistoriska värden.

- 
 

I områdets sydvästra delar, mellan järnvägen och 
Götavägen, bör hänsyn tas till struktur och skala 
vid sidan om arkitektoniska värden. Området är ett 
exempel på bebyggelse under 1960-1970-talen och 
uppfördes i samband med etableringen av det i väst 
angränsande storskaliga sjukhusområdet. I söder 
finns Mosslelunds gravfält, ett viktigt fornlämnings
område som bör ha ett förhållandevis stort skydds
område.

-
-

I områdets sydöstra delar, kring Mosslevägen, finns 
främst bebyggelse från 1920-talet och framåt. 
Bebyggelsens volym och struktur ska beaktas.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Två järnvägar, Kust- till kustbanan och HNJ-banan, 
löper genom området och utgör barriärer. Området 
kopplas till stadens gång- och cykelnät samt cent
rum, framförallt via Götavägen och undergången vid 
Viadukten. I huvudsak finns tre gång- och cykel
kopplingar i öst-västlig riktning som kopplar området 
till Karlsdal och Apladalen: södra övergången och 
längre söderut vid Uddebovägen/Baldersgatan samt 
under järnvägen utefter norra sidan av väg 27. Det 
finns även en gång- och cykelkoppling över väg 27, 
vid trafikplats Mossle. Denna koppling länkar 
området söderut mot Helmershus och Åminne.

-

- 

 

Götavägen utgör områdets huvudsakliga sydvästra 
gräns och är en av stadens huvudgator med 
anslutning till statligt vägnät söderifrån. Väg 27 utgör 
områdets södra gräns.

Två busslinjer går genom området längs med 
Götavägen: stadsbusslinje 51 och regionbusslinje 
202. Regionbusslinjen utgör en koppling till sjukhuset 

samt Bredaryd och Gislaved. Stadsbusslinjen löper 
i en slinga runt större delen av västra Värnamo stad 
och knyter området till tågstationen.   

Risker
• Det föreligger viss översvämningsrisk från Lagan 

i områdets östra delar.
• Grundförutsättningarna för de södra delarna 

av området i Lagandalen är dåliga med risk för 
skred och ras. 

• Det finns en fastighet med en kemtvättinrättning 
inom området med riskobjekt i riskklass 2, för 
markförorening. Denna är prioriterad för vidare 
utredning. Utmed järnvägen finns även flera 
oklassade markföroreningar som kan komma att 
ha betydelse vid utveckling inom området och 
kräver vidare utredning. 

• Värnamo sjukhus, sydväst om området, är en 
miljöfarlig verksamhet som kan utgöra säker
hetsrisk som kan påverka området. 

-

• Trafikbuller från väg 27, järnvägen och Göta
vägen utgör hälsorisk i området. Även Halm
stadsvägen i norr kan innebära visst buller i 
närområdet. 

- 
-

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Utefter Lagandalen i områdets sydöstra delar 

föreligger riksintresset Lagan nedströms Hörle
dammen. I de delar som utvecklingsområdet 
berörs av riksintresset är det bedömda skydds
värdet måttligt. Den geologiska process som 
skyddsvärdet är baserat på är isavsmältningens 
erosion och ackumulation. 

-

-

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Det nord-sydgående utvecklingsstråket samt 

utvecklingsstråket längs med Halmstadsvägen 
löper genom området. Förtätning sker längs med 
utvecklingsstråken utifrån närområdets förutsätt
ningar. Exploateringsgraden vid förtätning bör 
vara högre än nuvarande bebyggelse. 

-
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• Längs med Halmstadsvägen, i områdets norra 
delar, sker högre grad av utveckling. Området 
ska ha funktion som bebyggelsenod i de västra 
stadsdelarna och ges därmed en högre exploa
teringsgrad. 

-

• Huvudcykelstråk föreslås löpa längs med Göta
vägen, Halmstadsvägen och Uddebovägen.

-

• Området får förstärkta gång- och cykelkopplingar 
över järnvägen, för att minska dess barriäreffekt. 

• Kopplingen från Götavägen mot ny bebyggelse 
söder om sjukhuset förstärks. Den existerande 
kopplingen över väg 27 bör beaktas. Genom nya 
gång- och cykelbroar över Lagan, i närliggande 
område, kopplas området bättre till föreslagen 
stadsdel kring Rörstorps station. 

• En yta för fördröjning av skyfall föreslås i parken 
mellan Västbovägen och järnvägen samt ett 
avledningsstråk som knyter samman avlednings
stråket på Västbovägen med den föreslagna 
fördröjningsytan. 

- 
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11. Sjukhuset
Utvecklingsområdet finns i stadens sydvästra 
del. Området definieras framförallt av Värna
mo sjukhus, ett av Sveriges största länsdels
sjukhus och Värnamo stads största arbets
plats med cirka 1 300 anställda. Området är ur 
ett socioekonomiskt perspektiv något svagare 
än många andra utvecklingsområden i staden. 
I områdets södra delar, söder om sjukhuset, 
finns ett större planlagt bostadsområde. 

12

3

4

5

6 7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

-
-
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11

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I områdets norra delar finns framförallt flerbostads
hus. Dessa har delvis byggts i enlighet med 1970-
talets miljonprogramsprinciper, med ett för Värnamo 
högt antal våningar, framförallt närmast Götavägen.
I området finns även ett större område med radhus. 
Vid ett genomförande av det planlagda bostads
området söder om sjukhuset, kommer cirka 250 
bostäder tillkomma med blandad bostads
bebyggelse, förskola och vårdcentral. Det nya 
bostadsområdet kommer, genom ett mer 
diversifierat bostadsutbud, innebära att området blir 
mindre homogent. 

-
 

- 

-
 

I norr finns en grundskola, Mossleskolan, och två 
förskolor. Diverse omsorgs- och vårdverksamheter 
förekommer i området, såsom familjecentral och ett 
hem för missbruksvård. Det finns även en daglig
varuhandelsbutik.

-

Exploateringsgraden i områdets norra del går i linje 
med stadens övriga flerbostadsområden, medan 
andelen friyta är hög. 

Sjukhuset och tillhörande parkeringar tar upp stor del 
av området. Sjukhuset planerar att vid behov utöka 
sin verksamhet framförallt västerut. 

Grönstruktur, nNaturmiljö oxh klimatanpassning
Regionen har invid sjukhuset ett natur- och park
område. I övrigt förekommer inga allmänna park
områden i området. De väl tilltagna bostadsgårdarna 
i områdets norra delar utgör viktig grönstruktur.

-
-

I områdets västra del, i höjd med sjukhusets natur
område, finns en lågpunkt som idag är en mindre 
våtmark. Mellan sjukhusområdet och Hornaryds 
verksamhetsområde finns ett grönstråk, Sörsjö
stråket, som kopplar samman Sörsjökilen med 
Silkesvägen. Längs med Doktorsgatans östra del 
finns ett skyfallsavledningsstråk. 

-

- 
 

Sörsjöstråket
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Sammantaget förekommer relativt stor andel grönyta 
inom området, som gör det väl rustat för klimatför
ändringar. Dock utgör själva sjukhusbebyggelsen, 
med hårdgjorda kringliggande ytor, en av stadens 
potentiella värmeöar som under värmeböljor riskerar 
att bli ohälsosamt. 

-

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyns- och upp
märksamhetsområde, knutet till struktur och skala 
vid sidan om arkitektoniska värden. Områdets stor
skaliga flerbostadsbebyggelse samt sjukhus- och 
institutionsbebyggelse, uppfört under 1960-1970-
talen, är ett exempel på områdesbebyggelse 
under denna tid. Bebyggelsen skedde i samband 
med den småskaliga villabebyggelsen öster om 
Götavägen, i utvecklingsområde 10.

-

 

-

I områdets södra delar finns flera boplatser 
registrerade i fornminnesregistret. I samband med 
ny detaljplan söder om sjukhuset har flera blivit 
utgrävda. Huruvida alla registrerade objekt har blivit 
bortgrävda är osäkert. 

 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Området trafikeras idag av stadsbusstrafik utmed 
Götavägen, med sjukhuset som huvudsaklig mål
punkt. Cykelvägar knyter samman staden med 
sjukhusområdet och det norra bostadsområdet, både 
österifrån och västerifrån. 

-

Väg 27 utgör områdets södra gräns. Götavägen, en 
av Värnamo stads huvudgator, löper genom området 
i nord-sydlig riktning och kopplar an till statligt vägnät 
söderifrån. Vägen utgör områdets östra gräns. 

Risker
• Sevesoanläggningen väster om området utgör 

säkerhetsrisk för befintlig och ny bebyggelse 
inom området. Skyddsavstånd till anläggningen 
behöver beaktas. Sjukhuset är en tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet och utgör i sig säkerhets
risk inom området. 

 

-

• Inom området finns trafikbullerproblematik från 

väg 27 samt även i viss mån från Göta
vägen. Väg 27 är även farligt godsled.

- 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse och har ett utökat 

byggnadsfritt avstånd på 50 meter.

Värnamo sjukhus, uppfört under tidigt 1970-tal.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Götavägen utgör i dess norra delar ett av 

stadens strategiska utvecklings- och förtätnings
stråk i sydlig riktning. I höjd med sjukhuset, på 
Doktorsgatan, viker stråket av västerut för att 
avslutas på andra sidan om sjukhusområdet. 
Förtätning och ny bebyggelse inom utvecklings
området bör bidra till en mer sammankopplad 
och blandad bebyggelse i området med hänsyn 
till sjukhusets framtida expansionsmöjligheter. 
Förtätning föreslås på delar av parkerings
platserna norr om sjukhuset.  

 
-

-

- 

• Förtätning i och vid kvarteret Doktorn föreslås 
ske i syfte att skapa en blandning av upp
låtelseformer och bostadstyper för att göra 
området mer heterogent. Förtätningen bör ske 
varsamt för att minimera risker för hyres
höjningar och gentrifiering. Den höga andelen 
friyta i kvarteret Doktorn innebär att möjligheter 
till förtätning finns, men andelen friyta ska även 
framgent vara hög. 

- 

- 

• I samband med att det närliggande utvecklings
området Silkesvägen (område 12) omvandlas till 
blandad bebyggelse med bostäder och service, 
finns även potential till förtätning av utvecklings
områdets nordvästra del, med blandad bostads
bebyggelse. I samband med omvandling av 
Silkesvägen ska kopplingen mellan sjukhus
området och Silkesvägen stärkas. Generellt ska 
goda kopplingar mellan områdets norra bostads
områden och ny bebyggelse söder om sjuk
huset beaktas vid planering och byggnation 
inom området. Utöver att genom förtätning och 
förbättrade kopplingar verka för mer integrerade 
bostadsområden, ska möjligheten att utveckla 

-

- 
-

- 

-
- 
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mötesplatser beaktas inom området. 
• Huvudcykelstråk föreslås längs med Götavägen 

samt Doktorsgatan, som i dess förlängning 
knyter samman doktorsområdet med Silkes
vägen. Huvudcykelstråket utmed Götavägen 
kopplar samman ny bebyggelse söder om sjuk
huset med staden. Vidare föreslås ett huvud
cykelstråk i öst-västlig riktning koppla området till 
stadens västra delar samt mot Apladalen och ny 
föreslagen bebyggelse i stadens östra delar. 

 
- 

-
- 

• Två fördröjningsytor för skyfallshantering före
slås norr och söder om Doktorsgatan invid 
Götavägen, för att avlasta Doktorsgatan. Mellan 
fördröjningsytorna föreslås en kulvert. Vidare 
föreslås skyfallsstråkskopplingar mellan före
slagna ytor och existerande skyfallsstråk. 

- 

 
-
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12. Silkesvägen
Området är ett centralt beläget verksamhets
område utmed Silkesvägens nordostliga delar. 
Området ligger mellan flerbostadsområde i 
söder och  småhusbebyggelse i öster och 
väster.
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området består av verksamheter i stora, låga 
byggnader. I området finns såväl mer besöks
intensiva verksamheter som verkstäder och logistik. 
Exploateringstalet är lågt, medan täckningsgraden i 

-

12

området är relativt hög, jämfört med stadens andra 
verksamhetsområden. 

Det finns idag inga bostäder i området, men verk
samheterna ligger på flera håll dikt an bostäder i 
angränsande områden. 

-

Grönstruktur och naturmiljö
Det förekommer generellt lite grönstruktur i området, 
med undantag för framförallt områdets östra del. Då 
stor del av den icke bebyggda ytan är hårdgjord är 
området mindre rustat för att hantera skyfall, ökad 
nederbörd och värmeböljor. Utvecklingsområdet är 
en av stadens potentiella värmeöar som under 
värmeböljor riskerar att bli ohälsosamt. 

Ett grönt huvudstråk, Sörsjöstråket, kopplar 
området söderifrån till ny planerad bebyggelse söder 
om sjukhuset, sjukhusets park- och naturområde 
samt naturmiljön söder om väg 27.  

Längs med Sörsjöstråket finns ett stråk för 
skyfallsavledning. 

Kulturhistorisk miljö
Området bedöms i delar som hänsyns- och upp
märksamhetsområde, på grund av den småskaliga 
industrimiljön längst österut i området. Den bitvis 
sömlösa gränsen mellan bostadsområde och 
industriområde i öster bör beaktas. I övrigt bedöms 
området vara förhållandevis tåligt, framförallt i de 
delar som vetter mot Hornaryds södra industri-
område. 

-

Det finns inga fornlämningar i området. 

Sörsjöstråket
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Infrastruktur för gång och cykel finns. Via sjukhus
området och Halmstadsvägen finns möjligheter att ta 
sig till stadens östra sida.

-

Halmstadsvägen utgör områdets norra gräns. 
Silkesvägen löper genom området. Idag går 
stadsbusstrafik samt regionbusstrafik på Silkes
vägen och kopplar området till sjukhuset och 
stadskärnan respektive Bredaryd och Gislaved. 

-

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 

utgöra en risk, bland annat för bostäder i 
område 3 och 10. I området förekommer flera 
anmälnings- och tillståndspliktiga C-klassade 
verksamheter samt en B-klassad verksamhet. 
Utmed Halmstadsvägen i norr finns två driv
medelstationer vars verksamhet genererar farligt 
godstrafik. Utöver dessa finns även verksam
heter som ger upphov till en så liten miljöpå
verkan att de inte kräver tillstånd eller anmälan. 

 

- 

- 
- 

• Det finns fem fastigheter inom området med risk
objekt i riskklass 2, för markförorening. Dessa 
är prioriterade för vidare utredning. Området har 
dessutom flera oklassade markföroreningar som 
kan komma att ha betydelse vid utveckling inom 
området och kräver vidare utredning. 

-

• Längs Halmstadsvägen i norr föreligger risk för 
trafikbuller. 

• Halmstadsvägen har viss barriäreffekt mot 
område 3. 

 

 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Området omvandlas till blandad bebyggelse. 

Utvecklingen kommer att stärka kopplingen 
mellan Doktorsområdet och bostadsområdet 
Hornaryd, men även kopplingen till ny be
byggelse söder om sjukhuset. Den låga 
exploateringsgraden, men höga täcknings
graden, är inte yteffektiv och talar för ett 
behov av omvandling snarare än förtätning. 
Vissa verksamheter kommer att behöva 
utlokaliseras till externa lägen för att göra plats 
för blandad bebyggelse. Bostäder i blandad 
upplåtelseform föreslås tillsammans med handel, 
service och tjänster. Den omvandling som redan 
idag pågår i området ska stödjas. På kvarteret 
Skräddaren, i områdets södra hörn, ligger en 
eventuellt möjlig plats för ny grundskola. En 
grundskola i detta läge skulle bidra till att driva 
den önskade omvandlingsprocessen i området. 

- 

- 
 

 
 

• Två utvecklingsstråk löper genom området. Vid 
omvandling och utveckling blir området en nod 
samt en förlängning av stadens västra centrum. 

• Genom området, i väst-östlig riktning, föreslås ett 
huvudcykelstråk tillkomma utmed Silkesvägen. 
Koppling till sjukhusområdet samt till Halmstads
vägen bör förstärkas. 

-

• Det gröna huvudgrönstråket Sörsjöstråket löper 
genom området. Stråket är svagt i områdets 
nordliga delar och även kopplingen till den gröna 
huvudnoden Folkets park är svag. Stråket ska 
beaktas och förstärkas i dessa delar. I omvand
lingsarbetet bör större andel grönstruktur till
skapas inom området för att klimatanpassa 
området avseende ökad risk för skyfall och för 
perioder med värmebölja. 

-
- 
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• Delar av norra Silkesvägen samt Västbovägens 
östligaste del föreslås sänkas för att skapa en 
skyfallsled. Genom grönytan öster om Silkes
vägen samt på Hantverkaregatans västra del 
föreslås förstärkning av befintligt lågstråk.

-
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13. Hornaryd, Vitarör 
och Sörsjö
Hornaryd, Vitarör och Sörsjö är sammantaget 
Värnamo stads största verksamhetsområde. 
Området är beläget i stadens västligaste del, 
utmed väg 27. 
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Bebyggelsen med verksamhetslokaler är gles, låg till 
antalet våningar, men stor till ytan. Exploaterings
graden är låg, medan täckningsgraden är något 
högre. Inga bostäder finns i området. Utmed 
Lundbyvägen sker fortsatt utveckling av verksamhe
ter i området längs med väg 27.  

-

-

Vid trafikplats Sörsjö har räddningstjänsten sina 
lokaler. Verksamheterna utmed Silkesvägen, i 
områdets östra del, är belägna med en 100-meters 
zon med naturmark från det i norr angränsande 
bostadsområdet (område 3).

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Det finns väl tilltagna ytor grönstruktur insprängda 
bland verksamheterna. I övrigt är stora ytor i området 
hårdgjorda, vilket påverkar områdets möjligheter att 
hantera dagvatten. Speciellt vid händelse av skyfall. 
Vidare innebär de öppna ytorna höga temperaturer 
under perioder med varmt väder. Stora delar av 
området faller därav inom en av stadens potentiella 
värmeöar. Det förekommer en del sanka partier och 
lågpunkter som bör beaktas.

Ett av stadens gröna huvudstråk, Pålabobäcken, 
löper i nordlig-sydlig riktning genom områdets östra 
delar. Utmed utvecklingsområdets nordvästra delar, 
utmed Lundbyvägen, förekommer ett mindre 
vattendrag. Båda bäckar utgör skyfallstråk. Norr om 
utvecklingsområdet finns Alandsryds naturområde, 
som är ett uppskattat naturområde för friluftsliv och 
som utgör en av stadens gröna kilar. 

Jordbruksmark, med normalt brukningsvärde, finns i 
områdets västligaste delar. Verksamheter ligger dikt 
an jordbruksmarken. 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida bebyggelse som saknar betydande kultur
historiska värden. I den mellersta delen och till viss 
del även den östra delen av området intill väg 27 

- 

13

Sörsjöstråket
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samt längs med industriområdet saknas till stora 
delar värdefulla kulturmiljöer. 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar kan 
bli aktuella vid eventuella framtida exploateringar 
som berör registrerade fornlämningar. Det gäller 
även för att klargöra den antikvariska statusen för de 
registrerade lämningar som kan utgöra gravar och 
i så fall då utgör fornlämningar. Inom området finns 
ett bevarat äldre kulturlandskap, äldre vägstruktur, 
agrart kulturlandskap samt äldre bebyggelsestruktur 
och bebyggelse. 

Vy över Sörsjö verksamhetsområde.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Regionbusslinje 202 kör genom området längs med 
Silkesvägen. Linjen utgör koppling till järnvägs
stationen och centrum samt till Bredaryd och 
Gislaved. 

-

En cykelväg går i öst-västlig riktning genom 
grönområdet, vid kvarteret Golvläggaren. 
Vidare finns två cykelvägskopplingar över 
väg 27, vid trafikplats Sörsjö samt mellan 
Rörläggarvägen och Speditörsvägen. 

 
 

Området ligger i nära relation till väg 27 
samt Halmstadsvägen och Gröndalsleden. 
Verksamhetsområdets läge innebär att gods inte 
behöver transporteras genom bostadsområden. 

 

Risker
• Väg 27 är farligt godsled. Även på Gröndals

leden transporteras en del farligt gods. 
- 

• Det finns en fastighet inom området med risk
objekt i riskklass 2 för markförorening som prio
riteras för vidare utredning och åtgärd. Området 
har dessutom flera oklassade markföroreningar 
som behöver inventeras och klassas.

- 
-

• En Sevesoanläggning i området innebär att 
skyddsavstånd behöver tas i beaktning vid 
exploatering i närområdet.

• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 
utgöra risk, bland annat för bostäder i utveck
lingsområde 3. I området förekommer flera 
anmälnings- och tillståndspliktiga C-klassade 
verksamheter och två B-klassade verksam
heter. Utöver dessa finns även verksamheter 
som ger upphov till en så liten miljöpåverkan att 
den inte kräver tillstånd eller anmälan. 

-

- 

• I öster är delar av området högriskområde för 
markradon.

• Räddningstjänstens utryckningsvägar får inte 
påverkas negativt av utveckling inom området.

Industribebyggelse i Hornaryds verksamhetsområde.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• För de delar av utvecklingsområdet som är 

belägna invid bostadsbebyggelse, områdets 
sydöstra delar, ska verksamheter som är särskilt 
störande för omgivningen långsiktigt flyttas till 
verksamhetsområde avsett för mer omgivnings
störande verksamheter. Vissa grönytor tas i 
anspråk för förtätning av verksamhetsområdet 
med en avvägning ur klimatanpassnings
perspektiv. 

-

- 

• Vitarörs verksamhetsområde byggs ut västerut 
utmed norra sidan av väg 27. Den del av Horna
ryds verksamhetsområde som är belägen söder 
om väg 27 byggs västerut om trafikplats Sörsjön 
(utvecklingsområde 14). 

-

• Söder om väg 27, i Halmstadsvägens 
förlängning, föreslås utveckling av Hornaryds 
verksamhetsområde. Utmed Halmstadsvägen 
förekommer ett av stadens utvecklingstråk som 
också utgör en potentiell utbyggnadsriktning

• Cykelväg mot Kärda och vidare utefter väg 27 
kommer att beröra utvecklingsområdet. Ett 
förslag är att cykelvägen förläggs till Lundby
vägen för att därefter ansluta och nyttja den 
kommunala VA-överföringsledningen till Kärda 
som vägkropp. Eftersom förslaget kräver att 
kommunen skapar en under- alternativt över
gång över väg 27 är detta osäkert. Cykelvägen 
ska vid dess färdigställande utgöra ett viktigt 
bycykelstråk, som i förlängningen planeras 
koppla samman alla kommunens tätorter utefter 
väg 27.

- 

-
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14. Stomsjö
Stomsjö är ett verksamhetsområde för ett 
mindre antal omgivningsstörande verksam
heter. Området är beläget sydväst om 
nuvarande tätortsutbredning. 
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-

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I området finns avfallsdeponi, återvinnings
anläggning och reningsverk. Flera av områdets 
verksamheter är ytkrävande. I områdets södra delar 
finns en motorbana, Stomsjöbanan. 

- 

Grönstruktur och naturmiljö
Mellan verksamheterna finns väl tilltagna ytor 
naturmiljö som i huvudsak utgörs av skogsmark.
 
Viss jordbruksmark finns i området med normala och 
höga värden. Från Sörsjön strax öster om området 
finns ett mindre vattendrag, Björnbäcken, som i 
västlig riktning letar sig genom området och med 
flera förgreningar ansluter till sjön Gunnen som 
också är huvudsaklig recipient för utvecklings
området. 

-

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande kultur
historiska värden. Det finns dock flera fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar registrerade inom 
utvecklingsområdet, särskilt närmast söder om 
väg 27. 

-

 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
inte genomförts inom området. Mindre arkeologiska 
utredningar och förundersökningar kan bli aktuella 
vid eventuella exploateringar. Särskilt söder om 
väg 27, där flera kulturhistoriska lämningar finns 
registrerade.

 

14
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns. Kraftledningar 
löper genom områdets östra del i nord-sydlig rikt
ning. 

-

Buss 202 trafikerar väg 27, men har ingen hållplats 
i anknytning till området. Närmsta hållplats ligger på 
Silkesvägen, norr om områdets östligaste delar. 

Utmed Halmstadsvägen finns cykelväg som vid 
trafikplats Sörsjö kopplar samman området till 
staden. Cykelleden Åminnerundan löper genom 
områdets östra delar i nord-sydlig riktning. 

 

Risker
• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 

utgöra risk. Avfallsanläggningen i området är en 
anmälnings- och tillståndspliktig C-klassad  

verksamhet. Pålslunds reningsverk och motor
banan utgör andra riskobjekt inom området.

-

• Området har flera oklassade markföroreningar 
som behöver inventeras och klassas. Stomsjö 
brandövningsplats utgör en av dessa. Två av 
föroreningarna är före detta deponier med den 
särskilda problematik som dessa innebär. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Nästan all mark i området är kommunägd. Alla 

verksamheter i området ligger på kommunägd 
mark, däremot inte den norra infartsvägen.  

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av stadens utvecklingsstråk utmed Halm

stadsvägen löper delvis genom områdets östra 
delar. Ingen bostadsbebyggelse sker i området. 

-

• I de östra delarna föreslås utbyggnad av 
nuvarande verksamhetsområde söder om väg 
27 för verksamheter som är något mindre miljö
farliga och omgivningsstörande (B- och C-klas
sade verksamheter). 

 

-
-

• För områdets mer västliga lägen föreslås 
komplettering av B- och A-klassade omgivnings
störande verksamheter, bland annat verksam
heter som omlokaliseras från mer centrala verk
samhetsområden.

 
- 

- 
-

• Söder om Sörsjömotet är lämplig lokalisering för 
tankstation med förnybara drivmedel. 
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15. Borgen
Borgen är ett större friluftsområde i de nord
västra delarna av Värnamo stad, beläget utan
för nuvarande tätortsutbredning. De sydöstra 
delarna av området är av mer organiserad 
karaktär, medan de nordvästra delarna består 
av natur med höga värden för friluftsliv och 
fritid. 
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-
-

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I områdets nordliga och östliga delar finns mindre 
samlingar av småhus- och jordbruksbebyggelse, 
belägna längs mindre vägar i området.

Grönstruktur, naturmiljö och klimatanpassning
Området täcks i huvudsak av skogsbruksmark. 
Viss jordbruksmark, med normala värden ur bruk
ningsperspektiv, finns i områdets nordliga delar. 
I friluftsområdet finns elljusslingor, moutainbikeleder 
samt Alandsrydsbacken med mera.

-

Två av stadens gröna huvudstråk har sin början i 
området: Norregårdsstråket och Borgenstråket. 
Stråken förbinder stadens grönstruktur med 
omgivande naturmiljö och är speciellt viktiga då 
dessa förbinder staden med dess huvudsakliga 
friluftsområde.  

Två skyfallsfördröjningsytor/dagvattendammar finns 
i områdets södra delar, längs med Gröndalsleden. 
Flera skyfallsstråk och diken finns inom området och 
ansluter till dammarna. 

Kulturhistorisk miljö
Området saknar till stora delar betydande kultur
historiska värden. Tillgängligheten för friluftslivet med 
stigar ger dock en kulturhistorisk karaktär. Det gäller 
särskilt i de mer öppna delarna av marken i det 
agrara landskapet.

-

Det finns ett välbevarat äldre öppet kulturlandskap 
med odlingsmark och bebyggelsestruktur inom ett 
mindre område i den norra delen och mellan 
bebyggelsen vid Gunnartorp och Gunnabäck. 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Det går idag inga busslinjer till Borgen. Närmsta 
busslinje är linje 51 och dess slinga genom västra 
staden. Området ansluts i huvudsak med två gång- 
och cykelbroar, vid Fräkenvägen samt en norr om 
Sveavägen. 

15
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Gröndalsleden utgör områdets sydöstra gräns. 
Järnvägen avgränsar området i nordost. 

Kraftledningar löper genom området i sydväst
nordostlig riktning. 

-

Risker
• Sevesoanläggningen i Margretelund 

(område 4) utgör risk och innebär att 
skyddsavstånd bör upprätthållas. 

 

• Farligt gods transporteras på Gröndalsleden, 
som även bidar till viss bullerproblematik för 
området.

• Det finns en oklassad markförorening inom 
området, en skjutbana. 

 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Större delen av marken ägs av kommunen.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Borgen med tillhörande naturområde ska även 

fortsättningsvis utgöra stadens huvudsakliga 
friluftsområde. I planering och exploatering ska 
hänsyn tas till friluftslivsintresset och Borgens 
potentiella utvecklingsbehov. Närliggande 
utvecklingsstråk och föreslagen utbyggnad av 
Ekenhagas bostadsområde får inte inskränka 
på Borgen och allmänhetens tillgänglighet till 
området. 

• Kopplingen mot staden föreslås förbättras för att 
öka tillgängligheten till friluftsområdet. 
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16. Bredasten och 
Högalund
Bredasten är ett verksamhetsområde i 
stadens sydöstra delar. Området är beläget 
öster om E4 och genom området löper väg 27 
samt järnväg. Områdets södra och till viss del 
norra delar är planerade för verksamhets
bebyggelse. 
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-

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Området består av verksamheter i, till ytan, stor
skalig bebyggelse. Exploateringsgraden är låg, 
medan täckningsgraden är hög. Delar av området är 
idag inte utbyggt eller under utbyggnad. 

-

I norr finns mer besöksintensiva verksamheter 
såsom restauranger och detaljhandel. Likaså är 
området norr om väg 27, Högalund, avsett för 
handel, industri och kontor. 

Grönstruktur och naturmiljö
Stora delar av ytan i anslutning till den bebyggda 
miljön är hårdgjord och utgör bland annat tillfarts
vägar och parkeringsplatser. Den relativt stora 
andelen hårdgjord yta bidrar till att området i delar 
utgör en av stadens potentiella värmeöar som 
riskerar att bli en ohälsosam miljö under perioder 
med varmt väder.

-

I områdets södra samt norra delar finns natur
miljö i form av skogsmark och viss jordbruksmark. 
I öst-västlig riktning, genom områdets södra verk
samhetskluster, rinner Ekebäcken som utgör ett 
grönt huvudstråk och förbinder området med 
Vidöstern. Det föreligger även tre stycken större 
dagvattendammar.

-

-

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området består av industrier och 
sentida byggnader på kraftigt exploaterad mark och 
som saknar betydande kulturhistoriska värden.

Arkeologiska utredningar och förundersökningar har 
genomförts inom större delen av området. Forn
lämningsläget är därför till stora delar utrett. Mindre 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
kan bli aktuellt vid eventuella exploateringar norr om 
järnvägen.

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Regionbusslinje 202 kör via järnvägsstationen och 
stadskärnan ut mot Bredasten såväl som mot Breda-

16
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ryd och Gislaved. Utöver kopplingar för bil och buss 
knyts Bredasten samman med Rörstorp/Vråen 
(område 8) via en cykelväg och undergång under 
väg 27 samt genom trafikplats Värnamo södra. 
Området kan även nås från bycykelväg utmed 
Malmövägen via Skulptursvägen. Norr om Högalund 
förekommer två kopplingar under E4 inom området: 
en vid Norrskogsvägen och en gång- och cykel
koppling vid Smultronvägen. Väg 27 och E4 ramar 
in området i öster och väster och Kust- till kustbanan 
avgränsar Högalund norrut. Söder om trafikplats 
Värnamo södra finns ytterligare två undergångar 
som kopplar samman området med nuvarande 
tätortsutbredning.

- 

Risker
• Trafikbuller från E4, väg 27 och järnväg utgör 

hälsorisk inom området.
• Farligt gods körs på E4, väg 27 och järnväg, 

vilket innebär risk framförallt när transporten 
stannar i området.

• Miljöfarliga verksamheter inom området kan 
utgöra risk bland annat för den bebyggelse som 
är mer besöksintensiv. I området förekommer 
flera anmälnings- och tillståndspliktiga 
C-klassade verksamheter. Framförallt områdets 
södra delar är planerade för mer miljöfarliga 
verksamheter. 

• Flera drivmedelsstationer förekommer i 
områdets norra delar samt en mindre gasoltank. 

 

• De stora, hårdgjorda ytorna innebär potentiellt 
sämre förutsättningar att hantera dagvatten och 
ökad risk för höga temperaturer, så kallade 
värmeöar. Inom området finns i samband med 
drivmedelsstationerna oklassade markföro
reningar. 

- 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• E4, väg 27 och Kust-till kustbanan är riks

intressen för kommunikation. För E4 och väg 27 
råder utökat byggnadsförbud på 50 meter. 

- 

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 
exploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Utbyggnad sker framförallt i enlighet med 

befintliga planer i områdets norra och södra 
delar. 

• Stärkta kopplingar över järnväg och E4 innebär 
bättre tillgänglighet till området. I samband med 
den planerade nya järnvägen samt Rörstorps 
station i närheten, ska området ha goda förut
sättningar för hållbara resor och byten mellan 
trafikslag. I utblick 2050, i samband med att 
utvecklingen av ny järnvägsstation sker, kommer 
ny koppling över E4 att krävas. Kopplingen 
föreslås lokaliseras i Växjövägens förlängning. 
Den kommer behöva vara farbar både för 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik och 
kommer innebära en stor insats, varvid lång
siktig och strategisk planering är nödvändig. 
Stadsbusstrafik planeras löpa genom området 
längs med Växjövägens förlängning öster om 
E4, i samband med byggnation av ny station och 
kringliggande stadsdel öster om området.

-

 

 

-

• Bycykelstråk mot det närliggande samhället Bor 
föreslås tillkomma i samband med att förbifart 
Bor byggs ut. 

• Två grönstråk stärks och utvecklas i området: 
Ekebäckenstråket i områdets södra delar och i 
ett längre perspektiv, 2050, samt ett öst-västligt 
stråk i områdets norra delar som planeras att 

Nöbbelestråket
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koppla samman utbyggnadsområden i stadens 
södra delar.

• Utveckling som kräver utökad elmatning till 
områden kommer att medföra att mark behöver 
avsättas för ny station. Kontakt ska tas tidigt 
med koncessionsägaren i efterkommande 
lovgivning och planering. 

 

• Bredasten utgör lämplig lokalisering för 
tankstation med förnybara drivmedel. 

 

17. Värnanäs
Värnanäs är idag ett naturområde öster om 
nuvarande tätortsutbredning. Området är 
platsen för den planerade nya järnvägen samt 
Värnamos nya järnvägsstation. Järnvägen 
planeras ligga i nordlig-sydlig riktning och 
stationen planeras till ett läge där Kust- till 
kustbanan skär ny järnvägsbana.
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Det finns idag ett mindre antal gårdar med jordbruks
bebyggelse i området. I övrigt är det obebyggt. 

-

17

Grönstruktur och naturmiljö
Området består av naturmark, främst skog- och 
produktionsskog, men även viss jordbruksmark. 
I stora delar består området av sankmark. Väster om 
Högalund föreligger ett sankt parti med höga natur
värden, sumpskog. Ekebäcken som berör området 
i de sydvästra delarna utgör ett grönt huvudstråk 
som i förlängningen binder samman området med 
Vidöstern.

-

Kulturhistorisk miljö
Till stora delar består området av skogs- och sank
mark som saknar kända kulturhistoriska värden. 
Inom dessa områden kan det dock finnas kultur
lämningar som inte är registrerade. Det gäller då 
främst skogliga lämningar som kolningsanläggningar 
samt agrara lämningar som fossil åker och hägna
der, stenmurar.

-

-

-

Den äldre vägsträckan längst med ”gamla 
Växjövägen” är välbevarad. Här finns flera forn
lämningar i form av milstenar och vägstenar. Den 
äldre vägen utgjorde en viktig kommunikationsled 
och är en kulturmiljö som visar på en kontinuitet i det 
äldre kulturlandskapet. Det återstår ett äldre agrart 
kulturlandskap med odlingsmark vid bebyggelsen 
Hanalund samt Bygget i den nordvästra delen.

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Cykelrundorna Näsudden-, Nydala- och Drömminge-
rundan löper genom området, längs med vägen 
mot Ulås, norr om järnvägen. Kust- till kustbanan 
passerar genom området. 

E4 utgör områdets västra gräns och väg 27 utgör i 
delar områdets östra gräns.
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Risker
• Det föreligger risk för trafikbuller från såväl 

existerande som kommande järnväg samt från 
E4 och väg 27. 

 

• Två farligt godsleder, Kust- till kustbanan och E4, 
utgör risk inom området.

• Det föreligger en oklassad markförorening inom 
området, en slamdeponi på Nöbbele mosse. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Större delen av området ligger på kommunägd 

mark.
• Området berörs av flera riksintressen för 

kommunikation: E4, väg 27 och Kust- till kust
banan.

- 

• Den planerade nya stambanan, som är tänkt att 
passera genom kommunen, är ett framtida 
riksintresse som kommunen ska beakta i 
planeringen. Europabanan går från Jönköping till 
Helsingborg samt Malmö och vidare mot Köpen
hamn. 

-

• Svenska kraftnäts stamnätsförbindelse, sydväst
länken, är lokaliserad inom området. Det rör sig 
om en markförlagd kabel som ska beaktas vid 
utveckling i området.

-

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV ska beaktas vid 
exploatering i området. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett av stadens utvecklingsstråk löper genom 

området, från Växjövägen till det kommande 
stationsläget. Staden föreslås, i utblick 2050, 
växa med tät, blandad stad längs med utveck
lingsstråket österut, till och kring stationsläget. 
Detta sker i samband med eventuell utbyggnad 

-

av ny stambana och extern järnvägsstation. 
Utan beslut om anläggande av ny järnväg med 
station, bör ingen samlad stadsutveckling ske i 
området öster om E4. 

• Utmed E4 och norr om Kust- till kustbanan 
föreslås utveckling av verksamhetsområde. 
Området ska fungera som skyddszon mellan 
väg, järnväg och ny blandad bebyggelse. 
Kommunen behöver beakta den kommande 
utvecklingen av ny blandad stadsbebyggelse 
kring ny järnvägsstation. Därmed bör verksam
hetsområdet längs med E4 planeras så att 
tillgängligheten till nytt område inte förhindras 
och så att en långsiktig omdaning av området 
till verksamheter, som är mer förenliga med 
blandad bebyggelse, är möjlig. 

 

 
 

 

- 

 

• Goda kopplingar till stadskärnan skapas med 
fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Den 
nya kopplingen kommer behöva att bli planskild, 
vilket innebär en stor insats av kommunen varvid 
den bör beaktas långsiktigt. Kopplingar till 
Bredasten och Högalund samt Rörstorp och 
Vråen skapas, likaså i syfte att integrera ny 
stadsdel. Stationen bör även ges goda regionala 
kopplingar mot vägnätet: E4 och väg 27. Hänsyn 
bör tas till den i vidare planering. Möjligheten att 
nyttja järnvägsbanan för lokaltrafik bör under
sökas.  

 

 

- 

• Ett öst-västligt huvudgrönstråk utvecklas i 
samband med bebyggelse som kopplar samman 
stadens östra och västra stadsutveckling. Vid 
stationen skapas en grön nod.

• Vid eventuell exploatering utmed den före detta 
Växjövägen, i närheten av Hanalund samt 
Bygget i den nordvästra delen, bör stor hänsyn 
tas till det äldre agrara kulturlandskapet.  

 

 

Nöbbelestråket
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Eventuell ny bebyggelse på platsen bör 
anpassas till den befintliga, äldre bebyggelsen.

• Marken kring Furulund ska bevaras oexploaterat 
på grund av höga värden för rekreation, bio
logisk mångfald och kulturmiljö i form av öppet 
kulturlandskap. Eventuella exploateringar av det 
återstående kulturlandskapet runt bebyggelsen 
i Furulund bör undvikas och området ska ingå 
i stadens nuvarande grönstruktur. Området 
kommer i takt med utbyggnad österut ges ökad 
betydelse. 

- 
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18. Helmershus
Området är till omfattningen stort, beläget söder 
om nuvarande tätortsutbredning och löper längs 
Vidösterns västra strand. 
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Strax söder om väg 27 och utmed Hångervägen, 
väg 558, och järnvägen finns ett band av bebyg
gelse, framförallt gårdsbebyggelse.   

-

Vid Helmershus och längre söderut vid Örtebro 
förekommer flera grupper av småhusbebyggelse 
som är planlagda. Utmed Vidösterns strand 
förekommer, på ett flertal platser, strandnära 

18

fritidsbebyggelse, som i delar även är permanent
boende. 

-

Grönstruktur och naturmiljö
Stora delar av området består av jordbruksmark. 
De delar av jordbruksmarken som ligger i anslutning 
till staden, söder om väg 27, är högt belägen och 
kallas för Mossleplatån. Jordbruksmarken här har 
mycket högt brukningsvärde med stora fält och god 
arrondering. Även den jordbruksmark som före
kommer som ett band utefter Vidöstern har i stora 
delar högt brukningsvärde med särskilt fördelaktig 
jordmån för jordbruk. Det förekommer även i mindre 
uträckning skogsbruksmark inom området. 

- 

Sjön Vidöstern med strandområde tar upp en stor 
del av utvecklingsområdet och har stor betydelse för 
området.

Två av stadens huvudgrönstråk finns i området. I 
nord-sydlig riktning, genom området, finns Helmers
husstråket, som inom staden övergår till Mossle
stråket. I öst-västlig riktning finns en mindre bäck, 
Kvarnbäcken, som har sitt utlopp i Vidöstern. Utmed 
bäckens dragning föreligger områdets andra huvud
grönstråk, Kvarnbäcksstråket, som binder samman 
Helmershus med Värnamo stads västra stadsdelar. 

- 
- 

-

Kulturhistorisk miljö
Ett flertal fastställda och möjliga fornlämningar samt 
kulturhistoriska lämningar förekommer inom 
utvecklingsområdet. Stora delar av området finns 
150 meter över havet och kan inrymma flera 
stenåldersplatser. Flera fyndplatser med föremål från 
stenåldern och även boplatser indikerar på att det 
kan finnas flera dolda lämningar inom området.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Väg 27 utgör områdets norra gräns och genom 
utvecklingsområdet går väg 558, mot bland annat 
Åminne och Hånger. I området förekommer även 
den enkelspåriga järnvägsbanan, HNJ-banan, som 
framförallt trafikeras av Krösatågen för persontrafik.  

Kvarnbäcksstråket
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En viss del godstrafik körs även på banan. Bland 
annat transporteras containrar från Göteborgs hamn 
via Värnamo till Vaggeryd, där de lastas om till last
bil.

-

En äldre järnväg går i nord-sydlig riktning, genom 
området. Tidigare förband järnvägen Värnamo med 
Markaryd och vidare söderut i Skåne. Den före 
detta banvallen är i dag, i vissa delar, utbyggd som 
cykelväg med enkel standard. Kommunen verkar, 
tillsammans med övriga berörda kommuner, för att 
banvallen ska bli en cykelväg för besöksnäring. 

Det finns en cykelbro vid trafikplats Mossle som 
förbinder utvecklingsområdet med Götavägen och 
Värnamo stads västra stadsdelar. Området förbinds 
även österut av en mindre väg/gång- och cykelväg 
över Lagandalen. 

Risker
• Det föreligger risk för trafikbuller från järnvägen 

samt väg 27 för delar av området. 
• Farligt gods körs på HNJ-banan samt på väg 27. 
• Området har fyra oklassade markföroreningar 

som kan komma att ha betydelse vid utveckling 
inom området och kräver vidare utredning. Före 
detta statens oljelager, en bergrumsanläggning, 
Helmershus tegelbruk och en deponi utgör några 
exempel. 

• För Vidösterns strandlinje inom området finns 
risk för översvämning vid höga flöden (50-års
flöden). I områdets norra delar är risken större 
för att avta längre söderut, där strandområdet är 
högre beläget. 

-

• Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 
utmed delar av Vidösterns stränder.

• Vid exploatering av bostäder nära jordbruksmark 
finns risk för att brukningsvärdet på marken 
minskas.

• Vidösterns vattenkvalité riskerar att påverkas av 
ny bebyggelse inom området. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 
• Ett utökat strandskydd om 200 meter gäller för 

Vidösterns norra stränder. 

Vy över Vidöstern och jordbruksmark.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Ett sekundärt utvecklingsstråk förläggs från 

bebyggelsen invid Helmershus och söderut mot 
Åminne. Mer omfattande, tillkommande byggna
tion föreslås inom stråket, med en koncentration 
till Helmershus. Helmershus och utvecklingen 
här ses som en del av staden och tillkommande 
bebyggelse ska ges högre exploateringsgrad 
och omfatta viss service. Vidare föreslås även 
byggnation till områden kring övriga befintliga 
detaljplaner som stråket berörs av, exempelvis 
mellan befintlig bebyggelse vid Örtebro. Vid 
Örtebro föreslås, i ett senare skede, en liknande 
utveckling som den vid Helmershus, med 
bebyggelse ner mot strandlinjen. Den tillkom
mande bostadsbebyggelsen ska i huvudsak 
ske i form av småhus, men marklägenheter och 
hyresrätter bör även tillkomma i så stor utsträck
ning som möjligt. 

-

 
-

-

• Den befintliga bebyggelsen utmed väg 558 norra 
del, som till stor del idag består av jordbruks
bebyggelse, föreslås i mindre omfattning 
kompletteras. I området finns stora ytor jord
bruksmark med höga värden. Ny bebyggelse 
ska beakta jordbruksmarkens produktionsvärde 
och lokaliseras så att ny bebyggelse har så liten 
negativ inverkan som möjligt. Ny bebyggelse 
ska även ta hänsyn till den för området särskilda 
öppna landskapsbilden och passas in i platsens 
förutsättningar.

- 
 

-

• Det gröna huvudstråket Kvarnbäckenstråket 
föreslås utvecklas och stärkas. Detsamma gäller 
det nord-sydliga Helmershus-/Mosslestråket 
som kommer att utgöra ett viktigt grönstråk inom 
området och som kan binda samman de olika 
bebyggelsegrupperna i området. 
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• Cykelvägsförbindelsen över väg 27 mot Göta
vägen är viktig att verka för och utveckla i och 
med utbyggnaden i området, i syfte att uppnå 
hållbar utveckling. 

- 

• I nord-sydlig riktning, på den före detta ban
vallen, ska ett huvudcykelstråk utvecklas. Detta 
kommer att spela en betydelsefull roll i områdets 
utveckling och bidra till att utvecklingen här 
kan ske hållbart. Bycykelstråkets koppling över 
HNJ-banan och vidare mot cykelöverfarten över 
väg 27 kommer att vara viktig att förstärka och 
utveckla.

- 

• Den befintliga gång- och cykelvägen utmed 
väg 27, Solrosvägen österut över Lagandalen, 
spås bli mer betydelsefull i framtiden i takt med 
planerad utveckling i området och den utveckling 
som planeras för den sydöstra stadsdelen av 
Värnamo.

• Vid eventuella exploateringar inom området 
kommer arkeologiska utredningar och förunder
sökningar att erfordras. Generellt bör exploa
teringar undvikas i närheten av fornlämningar 
och kulturhistoriska lämningar.

- 
- 

• Restriktivitet ska iakttas vid förändring av 
bebyggelsen med ursprunglig karaktär, respek
tive tillkommande bebyggelse, för att inte störa 
landskapsbilden. Förtätning eller utvidgning av 
befintliga boende miljöer bör ske med stort 
hänsynstagande till plat sens befintliga kultur
värden och förutsättningar. 

-

 
- 
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19. Sörsjö/Perstorp
Utvecklingsområdet är ett större område 
söder om väg 27 och nuvarande tätorts
utbredning. Området består främst av
 jord- och skogsbruksmark. I områdets 
nordvästra del ligger sjön Sörsjön.
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-

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I västra delen av området finns ett större koloni
husområde samt ryttarförening, ridskola och 
brukshundsklubb. Dessa ligger i nära relation till 
Sörsjön. 

-

Ett fåtal gårdar finns utöver ridskolan i området. 

19

Kvarnbäcksstråket

Grönstruktur och naturmiljö
Området består främst av produktiv skogsmark med 
partier av sankmark och sumpskog.

Viss jordbruksmark, med bedömda normala och 
höga värden, finns inom området och framförallt 
kring ridskolan. I öster gränsar området till en av 
kommunens större sammanhållna jordbruksmarks
områden, Mossleplatån.

 
-

I områdets västra del finns Sörsjön. Kvarnbäcken går 
genom områdets östra delar och förbinder staden via 
Pålabobäcken med Vidöstern som är belägen öster 
om området. 

Två av Värnamo stads huvudgrönstråk förbinder 
utvecklingsområdet med staden: Pålabobäcks
stråket och Sörsjöstråket. Sörsjöstråket är del av en 
av stadens gröna kilar.  

-

 

Pålabobäcksstråket, Sörsjöstråket samt Kvarnbäck
en är viktiga skyfallsavledningsstråk för Värnamo 
stad. 

-

Kulturhistorisk miljö
I områdets nordliga samt centrala delar och strax 
öster om Sörsjön finns flera större ytor med 
fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar. 
Koncentrationen av gravar och gravfält på den 
mindre ytan runt Sörsjö är påtaglig. Eventuella 
exploateringar inom detta område kommer med stor 
sannolikhet innebära att arkeologiska utredningar 
och förundersökningar erfordras. 

Kulturvärdena för Sörsjö gård har tyvärr försämrats 
påtagligt sedan inventeringen genomfördes år 2000. 
Kulturlandskapet har genomgått stora negativa 
förändringar. Den äldre bebyggelsen står nu öde och 
förfaller. Bebyggelsen är omgärdad av en ridskola 
med ny bebyggelse och infrastruktur. 
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Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
HNJ-banan går genom området i öst-västlig riktning. 
Väg 27 utgör områdets norra gräns. 

Halmstadsvägen löper öster om Sörsjön i nord
sydlig riktning och förbinder områdets västra delar 
med staden. I öster nås området från Åminnevägen, 
väg 558. 

-

 
Risker
• Det föreligger risk för buller från järnvägen och 

väg 27. Buller kan även förekomma från motor
banan som är belägen väster om området.

-

• Vid exploatering inom området finns en undan
trängningsrisk av dagens jordbruksverksamhet 
öster om området och ett minskat bruknings
värde av jordbruksmarken. Vid bebyggelse nära 
jordbruksmark ska ett skyddsavstånd på 200 
meter beaktas. Bebyggelse som förläggs 
närmare än 200 meter riskerar att påverka jord
bruksmarkens produktionsvärde. 

- 

- 

 
-

• Kraftvärmeverket norr om området och övriga 
närliggande industrier utgör risk för framtida 
bebyggelse. Väster om området finns Stomsjö/
Pålslund med miljöfarliga och störande verksam
heter. 

 
-

• Ridskolan innebär viss risk för allergi hos 
boende i det absoluta närområdet. 

 

• Det finns risk att fornlämningar och kultur
historiska lämningar inom området påverkas 
negativt vid utveckling inom området. 

- 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Kommunen äger större delen av marken i 

området.
 

• Strandskydd om 100 meter gäller för Sörsjön.

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• En eventuell stadsutveckling inom området 

söder om väg 27 förläggs bortanför planens 
tidshorisont.  

• Ett av stadens utvecklingsstråk föreslås lång
siktigt gå genom området. Stråket ligger i 
Halmstadsvägens förlängning och planeras att 
passera Sörsjö hästverksamhet. Utvecklings
stråket föreslås i förlängningen att binda sam
man staden med den utveckling som sker och 
planeras att ske på Vidösterns västra strand (se 
utvecklingsområde 18). 

-

-
-

• Kvarnbäcken föreslås utvecklas till grönstråk 
som löper genom utvecklingsstråket och bidrar 
till att knyta samman ny bebyggelse med 
Helmershus i sydöst och staden i norr. I öst
västlig sträcka, mellan Sörsjön i väster över 
Lagandalen mot Bredasten och den planerade 
nya järnvägsstationen, föreslås ett grönt huvud
stråk utvecklas. Stråket syftar till att stärka 
kopplingen mellan stadens östra och västra 
stadsdelar. Stråket förläggs till de större ytor 
med fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar som finns inom 
området och som bör beaktas. Där befintliga 
gröna stråk och det nya stråket möts föreslås, 
vid utveckling inom området, att en ny grön nod 
lokaliseras.

 
- 

-
 

 

• Vid exploateringar av kulturlandskapet längs den 
äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo–Smålandsstenar, ska 
landskapsbilden beaktas.

• I utblick 2050 föreslås en del av grönkilen Sör
sjön utvecklas till nytt friluftsområde för staden.

-
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20. Nöbbele/Hjälshammar
Området Nöbbele/Hjälshammar är till omfatt
ningen stort, beläget söder om nuvarande 
tätortsutbredning och löper längs med  
Vidösterns östra strand. 
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NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
I det öppna landskapet, strax söder om väg 27, 
ligger Vandalorum, Värnamos konstmuseum. 
Muséet är ritat av arkitekten Renzo Piano som 
hämtat inspiration från jordbruksbebyggelse och 
lador i omgivningen. Väster om muséet och väg 606 
finns ett område med tätare radhusbebyggelse.  

 
 

Mellan E4 och väg 606 förekommer ett band av 
framförallt gårdar, medan det utefter Vidösterns 
strand framförallt förekommer småhusbebyggelse. 

I områdets södra delar finns byn Hjälshammar. 
I höjd med byn, utmed stranden, förekommer 
relativt tät men mer oplanerad småhusbebyggelse, 
medan bebyggelsen längre inåt land alltmer övergår 
till jordbruks- och bostadsbebyggelse förlagd utefter 
mindre vägar. 

 

 

Grönstruktur och naturmiljö
Området är till stor del jordbruksmark, framförallt 
åkermark, men utmed E4 finns även en del betes
mark. Denna bedöms ha stora ekologiska och 
rekreativa värden. Åkermarken är av varierande 
brukningsvärde. Störst påverkan på bruknings
värdet har väg 27 och E4, som inverkar negativt på 
arronderingen inom området. Den nordligt 
belägna jordbruksmarken har generellt höga till 
mycket höga värden och jordbruksmarken i 
Hjälshammar har generellt högt brukningsvärde. 

-

-

 
Utmed Vidösterns stränder finns stråk av sumpskog 
och flera mindre diken. Vattendrag förekommer 
genom området i öst-västlig riktning vars recipient 
är Vidöstern. Ekebäcken är ett exempel på större 
vattendrag som även föreslås utgöra ett av stadens 
mer externt belägna gröna huvudstråk. Det gröna 
huvudstråket Nöbbelestråket löper genom området 
i nord-sydlig riktning och binder samman området 
med staden.  

Kulturhistorisk miljö
Hela området är rikt på fornlämningar, särskilt från 
förhistorisk tid. Här finns även en komplex 
fornlämningsbild, där flera fornlämningar från 

Nöbbelestråket
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förhistorisk tid har påträffats under marknivå i 
samband med arkeologiska utredningar och 
förundersökningar. 

De båda sidorna om riksvägen är rika på för
historiska fyndplatser. Det finns även flera gravar 
inom området. Vid eventuella exploateringar kommer 
det sannolikt krävas att arkeologiska utredningar och 
förundersökningar genomförs.

- 

Den äldre vägsträckan längst med riksettan är till 
stora delar välbevarad. Det finns flera milstenar och 
väghållningsstenar längs med vägsträckningen. 
I den norra delen finns konstmuséet Vandalorum, 
som är en viktig kulturmiljö i Nöbbele. Byggnadens 
utformning har stor betydelse för det omgivande 
landskapet.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
E4 och väg 27 utgör områdets östra och norra gräns. 
Riksettan, väg 606, löper genom området i nord
sydlig riktning. Vägen trafikeras av regionbussar som 
trafikerar sträckan Värnamo-Ljungby, linjerna R273 
och snabbbuss R873. Mellan Värnamo och Tånnö 
finns idag en utbyggd cykelväg utmed väg 606, som 
i stora delar är helt separerad från körbanan. 

- 

E4 är en tydlig barriär, som delvis utgör områdets 
västra gräns, men som också separerar bebygg
elsen i Hjälshammar by från bebyggelsen närmare 
sjön. Det finns tre undergångar under E4 som 
kopplar samman den strandnära bebyggelsen med 
bebyggelse på andra sidan vägen. Likaså föreligger 
två viktiga gång- och cykelvägskopplingar mellan 
Bredastens handels- och verksamhetsområde 
och utvecklingsområdet väster om E4. Utmed den 
strandnära bebyggelsen i utvecklingsområdet finns 

-

 

en överföringsledning för vatten och avlopp, vilket 
medför möjlighet att koppla på ny bebyggelse till 
kommunalt VA. De delar av byn Hjälshammar som 
idag inte ligger inom kommunens verksamhets
område för vatten och avlopp, finns med i VA-planen. 
I planen redovisas platsen som ett bebyggelse
område, som enligt lagen om allmänna vatten
tjänster (LAV) långsiktigt kan behöva byggas ut 
med kommunalt vatten och avlopp.  

- 

- 
-

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4 samt 

i mindre grad från väg 606. 
• Det finns risk för översvämning av strand

områden invid Vidöstern, vid höga flöden. 
- 

• Det föreligger viss risk för erosion, ras och skred 
utmed delar av Vidösterns stränder.

• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 
jordbruksmark finns risk för minskade bruknings-

• värden på marken.
• Vidösterns vattenkvalité riskerar att påverkas av 

exploatering i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse för kommunikation. 
• Ett utökat strandskydd på 200 meter gäller för 

Vidösterns norra stränder. 
• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 

exploatering i området. 
• Svenska kraftnäts stamnätsförbindelse, sydväst

länken, är lokaliserad inom området. Det rör sig 
om en markförlagd kabel som ska beaktas vid 
utveckling i området.

-

Konstmuséet Vandalorum.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Öster om väg 606 sker småskalig komplettering 

av befintlig bebyggelse. Kompletteringar sker 
i enlighet med nuvarande bystruktur och efter 
rådande landskapsliga förutsättningar. För att 
undvika negativ inverkan på jord- och skogs
bruksnäring inom området, krävs att utveck
lingen i så stor utsträckning som möjligt tar 
hänsyn till jord- och skogsbruksmark på platsen. 
Restriktivitet iakttas vid förändring av bebyggelse 
med ursprunglig karaktär, respektive tillkom
mande bebyggelse, för att inte störa land
skapsbilden. Det är även av vikt att bevara 
den nuvarande äldre bebyggelsestrukturen vid 
Hjälshammar. Eventuell ny bebyggelse bör 
utformas så att den passar väl ihop med befintlig 
bebyggelse. 

-
- 

- 
- 

 

• Väster om väg 606, i höjd med byn Hjäls
hammar, föreslås förtätning ske med högre 
exploateringsgrad. Även här krävs att utveck
lingen är förenlig med eventuell jord- och skogs
bruksnäring på platsen, men även med befintlig 
bebyggelsestruktur. 

- 

-
-

• Gång- och cykelvägskopplingen över väg 27, 
mot den före detta reningsverkstomten, föreslås 
förstärkas. Cykelvägen till Bredasten föreslås i 
förlängningen utgöra ett huvudcykelstråk.

• Kopplingar över/under E4 är betydelsefulla för 
att mildra vägens barriäreffekt i området och 
dessa ska därav beaktas och förstärkas. 

• Gång- och cykelvägen utmed väg 606 utgör ett 
viktigt bycykelstråk.

• Eventuell ny bebyggelse kring Vandalorum bör 
utformas med hänsyn till den befintliga bebyg
gelsen och dess karaktär, höjd och proportion. 

- 
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21. Alandsryd
Alandsryd är en mindre by väster om 
Gröndalsleden och nuvarande tätorts
utbredning. Området karaktäriseras av ett 
mosaikartat kulturlandskap med mindre 
gårdar, betes- och åkermark.  
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NULÄGE
Bebyggelse och exploatering
Större delen av bebyggelsen är belägen utmed en 
byväg, som utgör en slinga och därefter fortsätter 
västerut. Söder om byslingan finns ytterligare en väg 
med småhusbebyggelse och gårdar. Denna löper 

parallellt med Värnamo mot Vitarör och därefter 
västerut mot Nästa by.  

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Området är ett småskaligt kulturlandskap med höga 
naturvärden. Landskapet har goda förutsättningar 
för biologisk mångfald med en del gräsmarker med 
ängsflora. Strax öster om den tidigare beskrivna 
vägslingan, finns ett område med ädellövskog som 
bedöms ha höga naturvärden.

Större delen av området består av jordbruksmark, 
främst åkermark, men även en viss andel betesmark. 
Den huvudsakliga jordarten är morän med därtill 
begränsat brukningsvärde. Fälten är små till normal
stora och ligger samlat, vilket medför att arron
deringen av jordbruksmarken är relativt god. Fälten 
har till stor del en oregelbunden form med åker
holmar. Insprängt mellan fälten förekommer även 
mindre skogsområden. Ekenhagas bostadsområde, 
beläget öster om Alandsryd, har en viss negativ 
inverkan på brukningsvärdet av jordbruksmarken. 

-
-

- 

En mindre bäck löper genom byns västra delar i 
nord-sydlig riktning och utgör tillsammans med ett 
område norr om Fräntorp områdets huvudsakliga 
lågpunkter.

- 

Kulturhistorisk miljö
Alandsryd finns i en fornlämningsrik bygd. Ett antal 
möjliga och fastställda fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar finns i området. Här finns 
en fossil åker och en stensättning öster om sam
hället, ett gravfält i sydost samt ett mindre antal 
hällristningar och stensättningar söder om samhället. 
Eventuella exploateringar inom detta område 
kommer med stor sannolikhet innebära att 

21
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arkeologiska utredningar och förundersökningar 
behöver göras.

Hagmark längs den äldre byvägen i Alandsryd.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Från Gröndalsleden finns en väg till Alandsryd. 
Alandsrydsvägen är enskild och förbinder Värnamo 
med Nästa by. På samma väg påbörjas även cykel
rundan Björnekullarundan, som bland annat går 
genom Alandsryd. Det finns inga kollektivtrafik
kopplingar. En planskild gång- och cykelväg löper 
över Gröndalsleden, i höjd med Ekenhaga, som 
förbinder Värnamo med Alandsryd. 

- 

-

Genom området, i nord-sydlig riktning, löper en 
större kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning.

 

Området är beläget utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
bebyggelse försörjs därmed av enskilda vatten- och 
avloppslösningar. En större överföringsledning för 

vatten berör området.

Risker
• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 

jordbruksmark finns risk för minskade bruk
ningsvärden på marken. Likaså riskerar de höga 
biologiska värdena att påverkas negativt. 

-

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Inom området bedöms småskalig komplettering 

av bebyggelsen vara möjlig. Kompletteringar 
sker i enlighet med nuvarande bystruktur, efter 
rådande landskapsliga förutsättningar. Området 
kan kompletteras med cirka 10-20 småhus. 

• Områdets jordbruksmark har framförallt ett högt 
bevarandevärde ur ekologiskt och landskaps
mässigt perspektiv. Detta medför att utveck
lingen inom området ska vara förenlig med 
eventuell jordbruksnäring på platsen och 
införlivas så att inte landskapsbilden påverkas. 
Komplettering behöver även vara förenlig med 
platsens kulturmiljöer och fornlämningar.

-
- 

 

• Så länge området försörjs med enskilt vatten och 
avlopp kommer VA-frågan att vara begränsande 
för antalet möjliga kompletteringar. Det närlig
gande bostadsområdet i Ekenhaga ingår i 
kommunens VA-verksamhetsområde, men i 
dagsläget saknas kommunal intension att 
ansluta byn. 

-
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22. Torp
Torp är en mindre by norr om nuvarande 
tätortsutbredning. Området karaktäriseras av 
jordbruksmark, gårdar och skogsmark.  
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NULÄGE
Bebyggelse och exploatering
Bebyggelsen är framförallt belägen utmed en byväg 
som går genom området i en slinga. Bebyggelsen 
består av ett antal gårdar, men även viss småhus
bebyggelse. 

- 

Grönstruktur, naturmiljö och jordbruksmark
Större delen av området utgörs av jordbruksmark 
samt en viss andel skogsmark. Jordbruksmarken 
bedöms framförallt ha högt och i delar mycket högt 
brukningsvärde. Arronderingen i området är mycket 
god och jordarten bedöms i de västra delarna ha 
höga värden. Fälten är normalstora och har till stor 
del en oregelbunden form med åkerholmar.

Svartabäcken finns strax norr om utvecklings
området.

-

Kulturhistorisk miljö
Byn Torp, kulturlandskapet med bebyggelsen och 
odlingsmarken i en fornlämningsrik bygd, utgör en 
välbevarad kulturmiljö. Området är fornlämnings
rikt med förhistoriska gravar från olika tidsperioder. 
Eventuella exploateringar inom detta område 
kommer med stor sannolikhet innebära att 
arkeologiska utredningar och förundersökningar 
behöver göras. 

-

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Torp nås från Jönköpingsvägen i öster samt från 
väg 151 i söder.

 

Torp är beläget utanför kommunens verksamhets
område för vatten och avlopp och bebyggelsen 
försörjs därmed av enskilda vatten- och avlopps
lösningar. 

-
 
-

Strax söder om området, i öst-västlig riktning, löper 
en större kraftledningsgata med en regional 220 kV 
kraftledning. Väster om området finns ett ställverk, 
tillhörandes Eon Elnät AB, som försörjer Värnamo 
stad med el. 

22
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Risker
• Det föreligger viss risk för buller från järnvägar, 

väg 151 samt Jönköpingsvägen. 
• Vid exploatering av bostadsbebyggelse nära 

jordbruksmark finns risk för minskade bruknings
värden på marken. Likaså riskerar de höga 
biologiska värdena att påverkas negativt.

- 
 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Marken i Torp är privatägd.
• I öster gränsar utvecklingsområdet till 

riksintresset för naturvård, Lagan nedströms 
Hörledammen.

 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Småskalig komplettering av bebyggelsen 

bedöms vara lämplig inom området. 
Kompletteringar sker i enlighet med  
nuvarande bystruktur och efter rådande 
landskapsliga förutsättningar. Området 
kan kompletteras med cirka 10-20 småhus.

 
 

• Områdets jordbruksmark har generellt högt 
brukningsvärde och värdet bedöms även högt ur 
ett landskapsmässigt perspektiv. Detta medför 
att utvecklingen inom området ska vara förenlig 
med eventuell jordbruksnäring på platsen och 
ny bebyggelse ska även beakta landskapsbilden 
så att denna inte störs. Kompletteringar behöver 
även vara förenliga med platsens kulturmiljöer 
och fornlämningar.

Kuperat landskap längs med 
den äldre byvägen i Torp.
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Ytterområden
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23. Ekefällan
Ekefällan är ett naturområde söder om tätorten.

NULÄGE 
Bebyggelse och explaoteringsgrad
Ett mindre antal gårdar finns i området.
 
Grönstruktur och naturmiljö
Området består främst av skog med undantag av 
enstaka mindre, öppna jordbruksmarksområden. 
Det förekommer flera sanka områden och några 
områden med sumpskog. Tjutarydsbäcken löper 

genom området i nordväst-sydostlig riktning. Bäcken 
förgrenar sig på två ställen till nya vattendrag som 
alla har sitt utlopp i Vidöstern. 

Kulturhistorisk miljö
Förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar 
är inte utredd inom området. Vid en eventuell 
exploatering kan därför en invertering av området 
först vara lämplig att genomföra. Då får man en 
övergripande kännedom om antal och utbredningar 
av eventuella kulturlämningar inom området. 

I den östra delen av utvecklingsområdet finns flera 
mindre områden med kulturlämningar som är resultat 
från tidigare agrar verksamhet: fossil åker, stenmurar 
och odlingsrösen. Här finns även husgrunder från 
tidigare bebyggelse. I den västra delen finns enstaka 
fornlämningar kopplade till den äldre vägsträckning
en i form av kommunikationslämningar. 

-

Närheten till Åminne bruk innebär att det kan finnas 
ett stort antal skogliga bevarade kulturlämningar 
efter kolning på skogsmarken.  

I den västra delen finns karaktärer av äldre agrar 
struktur med småskalighet i landskapet. Här finns 
kulturlandskap längs en äldre vägsträckning med 
odlingsmark, skogsmark och inslag av äldre 
bebyggelse.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Ett antal mindre vägar löper genom området. I norr 
utgör HNJ-banan områdets gräns. Området är 
beläget utanför kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och bebyggelse försörjs därmed 
av enskilda vatten- och avloppslösningar.

Risker
• Järnvägen i norr innebär risk för buller. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Marken ägs inte av kommunen. 

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I området sker ingen bebyggelseutveckling i stor 

omfattning, men mindre tillkommande bebygg
else kan ske. Gårdar och bostadshus som 
tillkommer i området ska vara förenliga med jord- 
och skogsbruksnäringen i området. Eventuell ny 
bebyggelse i närhet till äldre bebyggelse bör 
anpassas till den befintliga, äldre bebyggelsen. 

- 

• Bebyggelse tar hänsyn till natur-, jord- och 
skogsbruksvärden i området samt fornminnen 
och kulturmiljö. 23

27

2624

25

Kulturlämning i området Ekefällan. 
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24. Appelhyltan och Vallerstad
Området Appelhyttan och Vallerstad är ett större 
utvecklingsområde väster om tätorten. Området är 
beläget mellan Värnamo stad och Nästa by. Nästa är 
en större bebyggelsegrupp belägen naturskönt invid 
Nästasjön. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Viss jordbruksbebyggelse finns i området. Denna är 
i huvudsak belägen söder om Alandsryd samt utefter 
den äldre vägsträckningen, gamla Halmstadsvägen, 
landsvägen Värnamo-Smålandsstenar. Bebyggelsen 
här är delvis av äldre bebyggelsestruktur. 

Grönstruktur och naturmiljö
Området består i huvudsak av skogsbruksmark. Norr 
om väg 27, utmed ovan nämnda vägar, förekommer 
även viss jordbruksmark. I anslutning till gårdarna 
Appelhyltan och Hägnen finns agrart kulturlandskap. 
Söder om väg 27 består marken nästan uteslutande 
av skog. Söder om Stomsjö/Pålslund (utvecklings
område 14) förekommer ett område med flera 
områden med sumpskog.

-
 

Ett antal mindre vattendrag löper genom området i 
öst-västlig sträckning. Bland annat Björnbäcken vars 
recipient är Gunnen. 

Kulturhistorisk miljö
Området är fornlämningsrikt med förhistoriska gravar 
från olika tidsperioder. Här finns ett välbevarat 
kulturlandskap med en stor mängd fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar, på en relativt 
liten geografisk yta. Särskilt den östra delen är 
mycket komplex med ett stort antal fornlämningar, 
grav och fossil åker, från olika tidsperioder.  

Vid eventuella exploateringar inom detta område 
kommer arkeologiska utredningar och förunder
sökningar att behövas göras. Dessa kommer 
med stor sannolikhet vara både omfattande och 
ekonomiskt kostsamma att genomföra. 

-
 

 

Infrastruktur, kommunikation oh kopplingar
Väg 27 löper genom området i öst-västlig riktning. 

En större kraftledningsgata, med regional 220 kv 
kraftledning, löper genom områdets norra delar i 
nord-sydlig riktning.

Risker
• Det föreligger viss risk för trafikbuller från 

väg 27.
• Verksamheter i angränsande område 

(utvecklingsområde 14) kan innebära 
viss risk.

 
 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Väg 27 är av riksintresse och ett generellt bygg

nadsförbud råder om 50 meter från vägmitt. 
-

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Eventuella nya exploateringar av kulturland

skapet längs gamla Halmstadsvägen, lands
vägen Värnamo–Smålandsstenar, ska ske 
restriktivt och beakta föreliggande värden 
i landskapet och befintlig bebyggelse. 
Restriktivitet iakttas vid förändring av 
bebyggelse med ursprunglig karaktär. 

- 
- 
 

 

• Undvik exploateringar av det agrara 
kulturlandskapet i anslutning till 
gårdarna Appelhyltan och Hägnen. 

 
 

Skogsstig i området Appelhyltan och Vallerstad.

25. Norra Lagandalen och Bäckaskog
Området är beläget norr och nordost om tätorten och 
sträcker sig från Kust- till kustbanan och förbi E4 i 
öster. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Ett antal gårdar finns inom området. Väster om 
motorvägen finns ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse, som sträcker sig från Björnsgården i 
norr till Klockaregården i söder. Väster om järnvägen 
finns även ett öppet kulturlandskap med äldre 
bebyggelse mellan Södragården och Altorp. Utmed 
Lagans västra strand, längs Prostsjövägen, 
förekommer viss bebyggelse och verksamheter. 
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Grönstruktur och naturmiljö
Från Nydalavägen i sydost längs med E4 före
kommer ett större sammanhållet jordbrukslandskap. 
Åkrarna är stora med i delar mycket högt bruknings
värde. Utefter Lagans sträckning genom området 
förekommer även en del jordbruksmark med högt 
brukningsvärde. De mellersta delarna av området 
domineras av barrskog, sankmark och stora 
områden av sumpskog.

-

-

 

Lagan meandrar genom området i nord-sydlig 
riktning. Flera mindre bäckar, som ansluter till 
Lagan, förekommer inom området. 

 

Kulturhistorisk miljö
Stora delar av området saknar betydande 
kulturhistoriska värden. 
 
Den nordvästra delen av området, väster om 
Jönköpingsvägen och järnvägen, är rik på forn
lämningar. Där finns ett registrerat gravfält samt tre 
gravar från förhistorisk tid. I övrigt finns enstaka forn
lämningar och kulturhistoriska lämningar registrerade 
i de östra delarna. 

-

-

 
Närheten till Hörle bruk innebär att det kan finnas ett 
stort antal skogliga bevarade kulturlämningar efter 
kolning i skogsmarken. 

Området tangerar i nordost avgränsningen för 
riksintresset Hindsen, som är av intresse ur 
kulturmiljösynpunkt. För området föreligger 
områdesbestämmelser.
 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
E4 och järnvägar löper genom området. Ett ställverk 
finns i områdets norra delar. Kraftledningsgator löper 
i både sydostlig och sydvästlig riktning från 
ställverket. 

Cykelrundan Nydalarundan löper genom områdets 
nordligaste delar. 

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4, Jönköpings

vägen, väg 151 samt järnvägar. 
- 

• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området. 

• Risk finns för elektromagnetisk strålning från det 
ställverk och de kraftledningar som förekommer 
inom området.

• Det föreligger risk för översvämning vid höga 
flöden i Lagan.

• Risk för ras, skred och erosion föreligger utmed 
Lagans sträckning genom området. 

• Det förekommer två oklassade markföroreningar 
inom området, utefter Prostsjövägen: en skjut
bana samt Aspö avfallsupplag.

- 

• Verksamheter i närliggande område (utvecklings
område 4) kan utgöra risk för områdets västra 
delar. 

- 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• Inom området finns flera olika regleringar och 

allmänna intressen som kan ha viss inskränk
ande betydelse för utvecklingen inom området. 
Delar av området ligger inom vattenskydds
området för stadens huvudsakliga dricksvatten
täkt, Ljusseveka.  

- 

- 
-

 

Arbete med att uppgradera föreskrifterna i 
enlighet med nuvarande lagstiftning pågår. 

 

• Riksintresset Lagan nedströms Hörledammen 
berör områdets centrala delar. För detta område 
av riksintresset är skyddsvärdena höga och i 
delar måttliga. Den huvudsakliga process som 
utgör skyddsvärdet är fluvial erosion, meandring 
och isälvsavsmältningens erosion och ackumula
tion. Det förekommer även flera erosionsbranter 
och erosionsfåror av skyddsvärde inom området. 

-

• Kust-till kustbanan samt länsjärnvägen Vagge
rydsbanan är av riksintresse. 

-

• För Lagan föreligger det generella strandskyddet 
på 100 meter.

• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 
exploatering i området. 

Jordbruksmark och bebyggelse i området 
Norra Lagandalen och Bäckaskog.
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UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• I området sker ingen bebyggelseutveckling i 

större omfattning, men mindre byggnation kan 
förekomma. Tillkommande bebyggelse ska vara 
förenlig med jord- och skogsbruksnäringen i 
området och restriktivitet ska iakttas vid föränd
ring av bebyggelse med ursprunglig karaktär, 
respektive tillkommande bebyggelse, för att inte 
störa landskapsbilden. Vid eventuell exploatering 
inom området bör stor hänsyn tas till de delar av 
området som omfattas av ett äldre kulturland
skap. 

 
-

-

• Undvik exploateringar i närheten av fornlämning
ar och kulturhistoriska lämningar.

-

• Den eventuella nya stambanan kommer att 
gå genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploate
ring inom området.

-

• Kust- till kustbanan och Jönköpingsbanan kan i 
framtiden kopplas samman med ett triangelspår. 
En preliminär korridor pekas ut och ska beaktas i 
vidare beslut. 

26. Bönsved
Området är ett naturområde beläget öster om 
tätorten. Området avgränsas i väst av E4 och norrut 
av väg 127. Öster om området ligger sjön Hindsen. 

NULÄGE
Bebyggelse och exploateringsgrad
Ett fåtal gårdar och bostadsbebyggelse finns i 
området i anslutning till öppen mark: Bönsved, 
Granafällan och Hejden.

Grönstruktur och naturmiljö
Området består framförallt av skogs- och sankmark. 
I områdets nordöstra hörn förekommer jordbruks
mark som utgör en del av det större sammanhäng
ande jordbrukslandskapet kring Nederby. Marken 
bedöms ha högt brukningsvärde.  

- 
-

Flera bäckar, bland annat Stampabäck, löper genom 
området. Två mindre dammar förekommer invid 
Bönsved. 

Kulturhistorisk miljö 
Området saknar i stort betydande kulturhistoriska 
värden.

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
Flera cykelrundor löper genom området. Cykel
rundan Näsuddenrundan löper mot Hindsen genom 
områdets norra och södra delar. Drömmingerundan 
löper genom områdets sydligaste delar. 

- 

En kraftledningsgata löper genom området i 
nord-sydlig riktning. 

Väg E4 utgör områdets västra gräns och väg 127 
utgör områdets norra gräns. Det finns två koppling
ar under E4. Undergången invid Korslidsvägen har 
framförallt stor påverkan för tillgängligheten med 
gång och cykel till staden från det nordostliga 
omlandet: Hindsekind, Nederby, Östhorja, Lindstad 
med flera. Undergången vid Malmstensgatans 
förlängning kopplar bostadsbebyggelse till staden, 
men är även en möjlig väg ut i naturen för stadens 
invånare. 

-

Ett antal mindre landsvägar finns i området. 

Illustrationen visar ett framtida triangelspår mellan Kust- till kustbanan 
och Jönköpingsbanan (orange korridor). 

Risker
• Det föreligger risk för buller från E4 samt väg 

127 som även utgör tydliga barriärer som skiljer 
området från nuvarande tätortutbredning.

• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 
risker för buller i området.

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• E4 är av riksintresse och byggnadsfri zon på 

50 meter gäller från vägmitt.
• För de två mindre dammarna vid Bönsved råder 

generellt strandskydd på 100 meter.
• Regionnätsledning, Eon:s 50 kV, ska beaktas vid 

exploatering i området.  
 



U
TV

EC
KL

IN
G

SO
M

R
ÅD

EN

63

UTVECKLING
Möjlig utveckling och bevarande
• Den eventuella nya järnvägen kommer att gå 

genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploate
ring. 

-

• Eventuella förändringar som kan påverka 
kulturmiljövärdena inom det angränsande riks
intresset, måste genomföras med stor restrikti
vitet. Antikvarisk expertis ska tillfrågas och varje 
ärende, som kan påverka kulturmiljövärdena 
inom riksintresset, ska alltid utredas innan beslut 
fattas.

 
-
-

27. Östra Hjälshammar
Utvecklingsområdet är beläget i planområdes
gränsens sydostliga hörn och är ett naturområde 
bestående av i huvudsak skogsbruksmark. Väster 
om området finns Hjälshammar och i norr finns 
Bredasten. Öster om området ligger Ulås.

-

NULÄGE
Bebyggelse
Området saknar i stort bebyggelse. I områdets norra 
delar finns skjutbanan Granstorp.

Grönstruktur och naturmiljö
Området består till stor del av skogsbruksmark, 
varav en hög andel är produktionsskog. Det 
förekommer flera sanka partier, mossar i områdets 
norra del och några inventerade sumpskogs-
områden i de södra delarna. Genom området löper 
Mebäcken i nord-sydlig riktning. 

Kulturhistorisk miljö
Fornlämningen Dalaskog utgör värdefull kulturmiljö, 
med minnesmärke över uppodling och nyttjande av 
utmarken, öster om byn Hjälshammar. I övrigt finns 
enstaka fornlämningar och även övriga kultur
historiska lämningar registrerade i de östra delarna.

- 

Infrastruktur, kommunikation och kopplingar
En mindre enskild väg löper genom området, från 
Hjälshammar i väst mot Ulås och Stigshult i öst. 
I väster gränsar delar av området till E4 och i öster 
omfattas en del av väg 27. Den eventuella järn
vägens framtid är osäker, varför planering och 
bebyggelse i och i anslutning till området sker 
i ett längre perspektiv.

-

Risker
• Det föreligger risk för buller från järnvägen, E4 

samt väg 27. 
• Den eventuella nya järnvägen innebär ytterligare 

risker för buller i området. 
• Verksamheter i Bredasten, i det angränsande 

området i nordväst, kan utgöra risk. 

Övriga allmänna intressen och regleringar, 
markägoförhållande
• E4 är av riksintresse.

UTVECKLING
Möjlig utveckling/bevarande
• Den eventuella nya järnvägen kommer att gå 

genom området i nord-sydlig riktning, vilket 
innebär att vissa natur- och kulturvärden kan gå 
förlorade samt påverkar möjligheter till exploa
tering. Den eventuella järnvägens framtid är 
osäker, varför planering och bebyggelse i och i 
anslutning till området sker i ett längre perspek
tiv. 

- 

-

Husgrunder och stenmurar i området östra Hjälshammar.
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