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Förord 
 
Under hösten 2006 påbörjade jag mitt examensarbete och först efter ett år deltog 
jag på mittseminariet. Slutseminarium sker ett halvår efter mittseminariet, under 
våren 2008. Detta mot bakgrund av att jag har gjort examensarbetet parallellt 
med en anställning vid Ljungby kommun. Hittills har jag haft stor hjälp av flera 
förvaltningar vid Ljungby kommun. Min handledare Katinka Schartau har 
öppnat nya dörrar så att det ibland insnöade planeringsperspektivet – 
välgörande nog – har breddats och nya infallsvinklar har tornat upp. 
 
Henrik Johansson 
 
Mars 2008 i ett halvvårigt Växjö 
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Sammanfattning 
Examensarbetet syftar till att utreda möjligheterna till ett nya bostäder i norra 
delen av Ljungby stad. Det utgörs av ett komplext och splittrat område som 
består av såväl bostäder, industrier, avslutade deponier med mera. 
 
Metodiken består av inventering, analys och planförlag. Inventeringen skapar 
grund för analysen som ska utkristallisera vilka områden som kan vara lämpliga 
för nya bostäder – det vill säga planförslaget. Med ett andra ord ett traditionellt 
examensarbete inom ramen för programmet för Fysisk planering. 
 
Ljungby växer långsamt. Därför har en viktig utgångspunkt i planförslaget varit 
att etappindela bostadsområden.  
 
Sammanlagt sex områden är lämpliga för nya bostäder. Det handlar om 50 till 
100 bostäder per områden.  
 
En variation i bostadsformerna har varit viktig i planförslaget med såväl 
enfamiljshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Den svenska trädgårdsstaden 
med tydliga gaturum, trädplanterade gator och öppna platser har varit 
vägledande vid utformningen av de olika bostadsområdena. 
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Bakgrund 

Ljungby kommun och stad 
Ljungby stad och kommun ligger i den västra delen av Småland i ett bälte som 
präglas av mindre och medelstora industriföretag med orten Gnosjö som det 
mest namnkunniga. Andelen yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin är 
mer än dubbelt så stor som i riksgenomsnittet, knappt 40 procent. Den 
strukturomvandling som äger rum till trots, så verkar de småskaliga och flexibla 
industriföretagen klara sig förhållandevis väl.1 
 
Befolkningssammansättningen är karakteristisk för liknande medelstora 
kommuner med stora årskullar i skolåldern samt 35 år och äldre. Detta hör 
samman med att utbildningsmöjligheterna är få samtidigt som staden saknar den 
attraktionskraft som efterfrågas bland ungdomar och yngre vuxna. Idag bor 
drygt 27000 människor i Ljungby kommun, varav hälften har sin hemvist i 
Ljungby centralort.  
 
Staden ligger längs med ett par större kommunikationstråk, E4 och riksväg 25. 
Järnvägen är sedan länge nedlagd. En viss in- och utpendling sker till 
omkringliggande kommuner. Ljungby stad har ett läge mellan flera större och 
medelstora städer. Växjö och Värnamo nås inom 45-60 minuter med såväl bil som 
kollektivtrafik i form av buss, medan restiden till Halmstad är dryga timmen. 
 
Staden Ljungby, har till skillnad från de mindre tätorterna i stadens omland, en 
efterfrågan på bostäder. Det produceras i genomsnitt 60 bostäder om året och 
syftet är att planlägga för ungefär 100 bostäder om året, enligt planchef 
AnnKristin Rådberg.2 Översiktsplanen från 2006 visar på olika 
utredningsområden för nya bostäder i Ljungby stad, vilket har varit 
utgångspunkten för examensarbetet.  
 
Det geografiska området för examensarbetet ligger i staden Ljungbys norra del 
och är ett komplext område med olika planeringsförutsättningar som måste 
utredas inför exploatering av nya bostadsområden. Dessa 
planeringsförutsättningar återges i kapitlet problemformulering.  

Syfte 
Examensarbetet syftar till att visa ett förslag på hur ett område i norra Ljungby 
stad kan utvecklas till nya bostadsområden genom en etappvis utbyggnad under 
en längre tid. Planförslaget ska visa på hur staden Ljungby kan utvecklas med 
nya bostäder i ett område med komplexa planeringsförutsättningar såsom 
översvämningsrisk, grundvattentäkt, barriärer, buller etc. Syftet blir även att se 
hur lagstiftning och allmänna råd behandlar vissa av dessa 
planeringsförutsättningar såsom buller och djurhållning. Planförslaget ska visa 
på en övergripande struktur för bostäder, gator, grönstruktur, rekreation och 
sambanden med staden och omlandet i övrigt. Planförslaget ska även visa på 

                                                 
1 Informant AnnKristin Rådberg, planchef, Ljungby kommun, 2007-05-13. 
2 Ibid 
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enstaka områden där mer detaljerade utformnings- och gestaltningsförslag vad 
det gäller gaturum och tomtindelning visas. 

Problemformulering 
Avsnittet problemformulering behandlar de olika planeringsförutsättningar som 
finns för området och som ligger till grund för analys och planförslag. 
 
Markanvändningen – Planförslaget ska utreda och visa på lämplig 
markanvändning i området beträffande bostäder och kvarter, grönstruktur och 
bil-, gång- och cykelvägar. Det handlar om såväl en övergripande struktur som 
att visa på mer detaljerade utsnitt. 
 
Utbyggnadsetapper – Ljungby stad växer sakta, varför det är väsentligt att 
genomförandet av planförslaget kan ske etappvis.  Det handlar inte om nya 
bostadsområden med 500 nya bostäder i en utbyggnadsetapp, utan om en 
betydligt mer moderata utbyggnad under en lång tidshorisont. 
 
Bebyggelseutformning – Förslaget ska visa på olika utformningar vad gäller 
bostadsformer beträffande flerbostadshus, radhus/parhus/grupphus och 
enfamiljshus .  
 
Service – Som följd av planförslaget kan utbyggd service vara nödvändig, då 
främst offentlig, vilket ska iakttas. 
 

Fysisk integration – Examensarbetet ska visa på hur de förslagna områdena 
sammankopplas med den befintliga stadsstrukturen. 
 
Ån Lagan – Planförslaget ska även visa på hur ån Lagan kan berika staden med 
ett rekreationsstråk. 
 
Översvämningsrisk, strandskydd och geoteknik – Genom området 
rinner ån Lagan och då aktualiseras frågan om översvämningsrisk och 
strandskydd som skapar förutsättningar för ny bebyggelse. Då delar av området 
ligger i direkt närhet till ån Lagan kan skapa besvärliga geotekniska 
förhållanden, vilka kommer att studeras och beaktas vid lokalisering och 
utformning av bebyggelse.  
  
Natur- och kulturvård – Området längs med ån Lagan är rikt på 
fornlämningar och även kulturlandskapet med sitt öppna, betade landskap ska 
studeras och beaktas.  
 
Djurhållning – Området ligger längs med ån Lagan som utgörs av gammal 
centralbygd med sedan länge uppodlad och betad mark, vilket gör att 
skyddsavstånd till djurhållning ska uppmärksammas. 
 
Buller – Området ligger i direkt närhet till två viktiga kommunikationsleder i 
form av E4 och riksväg 25. Olägenheten i form av buller kräver åtgärder i form 
av skyddsavstånd och bullervallar/bullerblank. Dessutom ska skyddsavstånd till 
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farligt godsleder belysas. Vidare ska det faktum att det ligger en motocrossbana 
norr om området studeras närmare. 
 
Bärriäreffekt – Området kommer att begränsas och berikas av barriärer såsom 
ån Lagan, riksväg 25 och E4. Mot den bakgrunden är det viktigt att se hur dessa 
barriärer kan överbryggas så att det verkar för en tillgänglig och integrerad stad. 
 
Sågverksområdet – Sågverket är på väg att avveckla sin verksamhet och 
användningen med tyngre industri är direkt olämplig tillsammans med bostäder 
och andra icke störande verksamheter. Dessutom ska omständigheter som en 
nedlagd soptipp och ett fjärrvärmeverk beaktas i arbetet. 
 
Rekreationsområde – Inom området ligger rekreationsområden i form av 
motionsslingor och stråk längs med ån Lagan som leder ut till natur- och 
kulturlandskapet. Hur bibehålls och förstärks dessa vid en exploatering. 
 
Samband – Området ligger i norra delen av Ljungby stad och finna en 
övergripande trafikstruktur inom och till det föreslagna området beträffande bil, 
gång- och cykeltrafik och eventuellt kollektivtrafik. 
 
Järnväg – Genom området är ett järnvägsspår draget. Det används inte längre 
men ska belysas i arbetet.  
 
Teknisk försörjning – Övergripande hur den tekniska försörjningen ordnas. 
 
Trafikförsörjning i och till området – Trafikförsörjning med avseende bil och 
kollektivtrafik (såväl lokalt som regionalt) samt gång- och cykeltrafik ska 
studeras i arbetet. 
 
Grundvattentäkt – Inom området finns en grundvattentäkt för Ljungby stad 
och då ska frågan belysas om vilken bebyggelse och vilka skyddsåtgärder som 
kan komma krävas vid en exploatering. 
 
Industri – Det finns ett verksamhetsområde i den nordvästra delen av Ljungby 
stad och fler föreslås enligt översiktsplanen, varför denna 
planeringsförutsättning för nya bostäder ska behandlas. 
 
Förorenad mark – Sågverket håller på att avvecklas och verksamheten har 
med största sannolikhet förorenat marken. Ett sådant förhållande ska belysas. 

Metod 
Examensarbetet kommer att utgöras av flera steg, naturligt avhängiga av 
varandra. Inventering och faktainsamlande (planeringsförutsättningar) av 
området är det första steget.  
 
Ett andra steg blir att analysera det som finns och framkommit under momentets 
första del. Analysen kommer att ge en samlad bedömning av hur marken kan 
användas.  
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Inventeringen och analysen kommer att resultera i ett förslag om en etappvis 
utbyggnad av nya bostadsområden i Ljungby stad.  

Avgränsning 
Examensarbetet kommer att omfatta nya bostadsområden. Den geografiska 
avgränsningen redovisas och utgår främst från de områden som är föreslagna i 
den kommunomfattande översiktsplanen från 2006.  

Tidplan 
Program hösten 2006 √ 
Inventering hösten 2006 √ 
Analys vintern 2006/2007 √ 
Planförslag vintern/våren 2007 √ 
Mittseminarium hösten 2007 √ 
Slutseminarium våren 2007/08 √ 
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Inventering och förutsättningar 
Ljungby stad och kommun 

Kort historik 
Området längs med ån Lagan är rik på fornlämningar och vittnar om 
bosättningar från stenålderns och framåt. Det strategiska läget längs med ån 
Lagan och stråket Lagastigen har bidragit till ortens utveckling. Under 1300-talet 
anlades en gästgivaregård vid Gamla Torg i Ljungby som ett led i ett kungligt 
påbud. Kring Gamla Torg skapades en handels- och mötesplats för såväl 
resenärer som lokalbefolkningen. 1828 blev Ljungby köping. I slutet av 1800-talet 
öppnades två järnvägar där Ljungby blev knutpunkt, dels Småland-Skånes 
järnväg, dels Bolmen-Vislanda järnväg. Järnvägen är idag ett minne blott. 1936 
fick Ljungby, som den andra orten i Kronobergs län, stadsrättigheter.3 1972 fick 
Ljungby sin geografiska avgränsning i samband med den senare av de två stora 
kommunreformerna.  

Befolkning 
Befolkningen i Ljungby har legat i princip still de senaste decennierna och idag 
har drygt 27 000 människor Ljungby kommun som sin hemkommun. En viss 
befolkningstillväxt sker i centralorten Ljungby, medan flera av de mindre 
tätorterna minskar. Den rena landsbygden har en stabil befolkningsutveckling. 
Däremot är befolkningsstrukturen i hela kommunen något ojämn med stora 
årskullar i skolåldern, kring 35-årsåldern samt mellan 55 och 60 år. Ungdomar 
och yngre vuxna flyttar för högre studier, även om Ljungby kan erbjuda 
eftergymnasiala studier inom ett fåtal områden.4 

Näringsliv och utbildning 
Ljungby kommun präglas av den näringsstruktur som finns i västra Småland 
med stor andel tillverkningsindustri med många mindre och medelstora företag. 
Hela 40 procent av kommunens arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustri, 
vilket ska jämföras med riket i stort, där motsvarande siffra är 18 procent.5 Den 
funktionella regionen avseende arbetsmarknad, skola, service etc. sammanfaller 
med kommungränsen.6 Ut- och inpendlingen är relativt låg och den sker främst 
till och från Växjö, Värnamo, Markaryd, Älmhult och Halmstad. 
Näringslivsstrukturen och avstånden till andra starka arbetsmarknadsregioner 
gör att kommunen är sårbar för konjunkturnedgångar och vid ett minskat antal 
förvärvsarbetande inom tillverkningsindustrin.  

Infrastruktur 
Ljungby har ett transportstrategiskt läge längs med E4 och riksväg 25. Däremot 
finns sedan länge ingen spårbunden trafik. Närmast järnvägsstation är Alvesta 

                                                 
3 Förslag till Översiktsplan för Ljungby centrum, 1984, sid. 8-9. 
4 Översiktsplanen, sid. 9-10, 2006. 
5 Översiktsplanen, sid. 14-15, 2006. 
6 Nutek, Framtidens arbetsmarknadsregioner, rapport 2006:18, sid 19, elektronisk, 2006. 
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som nås på en halvtimme. Alvesta är knutpunkten för tågtrafiken längs med 
södra stambanan och kust-till-kustbanan. Europakorridoren är ett projekt för 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Helsingborg och förbindelse med 
den europeiska kontinenten. Denna är planerad att dras strax väster om Ljungby 
stad. Projektet drivs av en intresseförening och Banverket har inga reella planer 
för detta.7 

Planområdet  
Planområdet ligger i norra Ljungby stad och utgörs av ett område med en väldigt 
skiftande karaktär. Området hyser dels verksamheter som av sin karaktär 
lokaliseras till utkanten av städerna, såsom fjärrvärmeverk, räddningstjänst, 
deponier, genomfarts- och huvudleder, rekreationsområden etc. Dels äldre 
markanvändning i form av jordbruk och friliggande bostadshus, vilka successivt 
fått ge vika för stadens expansion eller integrerats i stadens bebyggelsestruktur. 
 

 

                                                 
7 Informatant Sylvia Blomby, projektsekreterare Europakorridoren, 2007-04-25. 
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Översiktsplanen  
Översiktsplanen anger att delar av det område som behandlas i examensarbetet 
som utvecklingsområde för nya bostäder. 
 
 

 

Utdrag ur översiktsplanen för Ljungby kommun, 2006. Det röda området visar 
planområdet. 

Utdrag ur tätortskartan för delar av Ljungby stad som visar planområdets geografiska 
utbredning. 
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Landskapsbild och naturvård 

Landskapsbild 
Landskapskaraktären är splittrad och skiftande med anledning av stadens 
expansion, verksamheter och vägstruktur. Därför har kultur- och 
naturlandskapet delats upp av barriärerna riksväg 25 och E4 samt infarts- och 
ringlederna. 
 
I västra planområdet skapar ett mindre och avgränsat jordbruksområde med 
stengärdesgårdar tillsammans med ett höjdområde med fornlämningar ett 
vackert kulturlandskap. Kring fjärrvärmeverket och räddningstjänsten är 
landskapet starkt påverkat av två äldre deponier. Avfallsmassor har förändrat 
topografin. En av deponier används idag som slalombacke medan den andra 
idag är skogsbeklädd och förändras än idag genom att vegetationsmassor 
placeras för att kompensera de tidigare ingreppen. 
 
I den mellersta och östra delen av planområdet finns ett större 
rekreationsområde med äldre barrskogsområden. I norra och östra delen av 
planområdet finns sammanhängande hävdad jordbruksmark.  
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Inventeringskarta över det västra området. 
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Naturvårdsintressen 
Området mellan Märta Ljungbergsvägen och ån Lagan finns redovisat i 
Kronobergs Natur som är en samlad redovisning av Kronobergs mest 
skyddsvärda naturområden. Redovisningen omfattar omkring 1 000 
naturområden som beskrivs och klassas efter skyddsvärden. Områdena är 
indelade i tre klasser följande; klass 1 särskilts stora naturvärden, klass 2 mycket 
stora naturvärden samt klass 3 stora naturvärden. Det aktuella området har klass 
2, ”mycket stora värden”.8 Kronobergs Natur ska användas som underlag för 
                                                 
8 Kronobergs Natur, 1987, sid. 39 samt bifogat kartmaterial. 

Inventeringskarta över det östra området. 
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beslut om mark- och vattenanvändning i kommun.9 Värdena är förenade med 
dess läge längs med ån Lagan med ett varierande jordbrukslandskap, varierande 
strandvegetation och landskapsmässiga, geovetenskapliga och biologiska 
värden. 

Skogsområden 
Det finns flera skogsområden i området. Kronoskogsområdet är ett viktigt 
rekreationsområde med blandskog. Kring räddningstjänsten och 
fjärrvärmeverket finns skog som har karaktären av impediment och som på 
grund av markens beskaffenhet och markanvändningen inte hyser några direkta 
värden för vare sig skogsbruk eller rekreationsändamål. Barrskogsområdet i den 
västra delen av planområdet är delvis vattenpåverkat. 
 
Inga nyckelbiotoper eller rödlistade arter finns observerade inom planområdet. 
Nyckelbiotoper är skogsområden som enligt skogsstyrelsen har mycket höga 
naturvärden. Dessa skogsområden har en nyckelroll för missgynnade och hotade 
djur och växter.10 En rödlistad art är djur och växter som hotade och sällsynta 
som grupperas i en sexgradig skala alltifrån utdöende till kunskapsbrist.11 Inte 
heller rödlistade arter finns dokumenterade inom området.  
 
Skogsområdet närmast riksväg 25 vid Myrebo är delvis kalhygge idag efter 
stormarna Gudrun och Per. 

Strandområdet 
Ån Lagan omfattas av ett strandskydd på 100 meter. Syftet med strandskyddet är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. För enstaka byggnader ger 
länsstyrelsen eller byggnadsnämnden på delegation från länsstyrelsen dispens 
från strandskyddet. För områden med detaljplan ska strandskyddet upphävas, 
vilket fattas av länsstyrelsen, och för det krävs särskilda skäl.12 Miljöbalkens 7 
kap 13 § behandlar strandskydd och särskilda skäl för att ge dispens från 
strandskyddet eller upphäva det. 
 
Den del av ån Lagan som sträcker sig inom planområdet är idag tillgängligt även 
om inga anlagda rekreationsstråk finns.  
 

                                                 
9 Översiktsplanen, 2006, sid. 27. 
10 Skogsstyrelsens hemsida, nyckelbiotoper, 2007, elektronisk. 
11 Ibid. 
12 Översiktsplanen, 2006, sid. 39. 
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Högt vattenstånd 
En översvämningskartering längs med ån Lagan gjordes 1999 av SMHI som den 
redovisar dels beräknat högsta flöde, dels 100-årsflöde. I det förra fallet matas en 
hydrologisk modell med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller 
nederbörd, snösmältning och markfuktighetsförhållanden samtidigt som 
eventuella regleringar tas hänsyn till. Ett 100-årsflöde innebär att sannolikheten 
för att översvämning vid en viss nivå ska inträffa en gång på 100 år.13 
 
I Ljungby bebyggs inga områden inom som riskerar att översvämmas av 100 års 
flöden, däremot bebyggas områden som kan drabbas av beräknade högsta 
flöden, men då ska särskilda hänsyn tas såsom utrymme för invallningar, lägsta 
golvläge och källarlösa hus.14 
 
Däremot ger inte översiktsplanen 2006 för Ljungby kommun ingen vägledning 
för ny bebyggelse inom områden som hotas av 100 års flöden eller högsta 
dimensionerade flöden. 

                                                 
13 SMHI, Översiktlig översvämningskartering längs Lagan, 1999. 
14 Informant Olle Ring, Ljungby kommun, 2007-05-12. 

Kartan visar påSMHI:s översvämningskartering från 1999. 
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Geoteknik 
De geotekniska förhållandena varierar. Osorterad morän är den vanligaste 
jordarten. Längs med ån Lagan uppträder isälvsavlagringar med ån Lagan. 
Området närmast ån Lagan kan bestå av mindre stabila av finkorniga jordar med 
stabilitetsproblem som följd. Inga geotekniska undersökningar har genomförts av 
området. 

Kulturmiljö 

Fornminnen 
Området längs med ån Lagan befolkades tidigt och är rikt på fornlämningar. 
Fasta fornminnen är skyddade enligt Kulturminneslagen (KML) och får inte 
skadas. I kulturminneslagen anges vad som är en fast fornlämning och vilken 
utbredning fornminnet har. Detta fornlämningsområde som behövs för att 
bevara fornlämning och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse, prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar och ger tillstånd till 
ingrepp i en fast fornlämning såsom att rubba, ändra eller ta bort en fast 
fornlämning. 

Inom planområdet finns flera kända fornlämningar:  
- Ljungby 61:2, hällristning vid rekreationsområdet. 
- Replösa, ett större fornlämningsområde med den s.k. Replösasten samt 

gravfält öster om den östra infarten till Ljungby. 
- Ljungby 22:1, Österdal, ett större fornlämningsområde med 79 högar, sex 

stensättningar samt fossil åker.15 
 

 
 
 
 
 
 
I övrigt finns inom området inga formella intressen för kulturmiljövården såsom 
riksintressen eller andra regionala eller kommunala dokument. Däremot är 

                                                 
15 Riksantikvarieämbetet, FMIS Fornsök, 2007, elektronisk. 

Till vänster: Replösasten ligger precis vid den östra infarten till Ljungby inom planområdet.  
Till höger: I Myreboområdet slingrar sig en smal grusväg längs med vilken det finns mindre hus, 
villor och mangårdsbyggnader. Det är av stor vikt att den befintliga bebyggelsen integreras i de 
nya bebyggelseområdena då de bidrar till förståelse av området samtidigt som stadsmiljön blir 
väsentligt mycket mer spännande.  
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bebyggelse och jordbrukslandskapet viktiga kulturbärare då dessa visar tidigare 
och nuvarande markanvändning. 

Generellt biotopskydd 
Biotopskydd behandlas i miljöbalken och förordningen om områdesskydd. 
Lagrummet kommer att aktualiseras då den ger skydd åt biotoper såsom alléer, 
odlingsrösen, stenmurar och åkerholmar. Vid Österdal finns ett par stenmurar. 
Det är länsstyrelsen som ger dispens om det finns förutsättningar för det. Vissa 
väg- och järnvägsbyggen eller andra samhälleliga exploateringsintressen kan 
vara av så stort allmänt intresse att det kan vara särskilda skäl att meddela 
undantag.16 

Bebyggelse 
Vid Österdal ligger två enbostadshus. Den ena har en gång utgjort en 
jordbruksfastighet. Vid Myrebo ligger en gård med ett par ekonomibyggnader. 
Längs med ån Lagan finns flera gårdar med mangårdsbyggnader och tillhörande 
ekonomibyggnader. Här finns även sentida villabebyggelse. 
 
Längs med Märta Ljungbergsvägen finns ett band med verksamheter såsom 
sågverket, räddningstjänsten och fjärrvärmeverket. 

Markägoförhållanden 
Marken ägs till stora delar av kommunen. Gårdarna Österdal, Haganäs, 
Björkeberg, Strömsnäs och Hagatorpet i planområdets östra del samt 
verksamhetsområdet med sågverk är i privat ägo. 

                                                 
16 Natuvårdsverket, Allmänna råd 95:4, Biotopskydd, 1995, sid. 18. 
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Kommunikationsstruktur 
 

 

 

Vägar 
Infrastrukturen är väl utbyggd inom och i anslutning till planområdet. Området 
avgränsas i väster av E4, i norr av riksväg 25, i öster av östra infarten till Ljungby 
och i söder av Norrleden. Genom området går även infartsvägen Märta 
Ljungbergsvägen. Utöver det finns ett antal enskilda vägar, som förvaltas som 
gemensamhetsanläggningar.  
 
Det finns en tydlig hierarki i trafiknätet inom och i anslutning till området. 
Huvudnätet består av infartsvägen samt ringlederna med en färdhastighet på 70 
km/h.  

Riksintressen 
E4 och riksväg 25 är av riksintresse för kommunikationen enligt miljöbalkens 7 
kap. Dessa ska därför skyddas från påtaglig skada.  

Trafiksiffror 
Märta Ljungbergsvägen trafikeras av drygt 9 000 fordon per årsmedelsdygn. 
Riksväg 25 mellan motet vid E4 och Myreborondellen trafikeras av 2 900 fordon 
per årsmedelsdygn. Riksväg 25 mellan Myreborondellen och östra infarten till 
Ljungby trafikeras av 4 100 fordon per årsmedeldygn. Ringleden trafikeras av 
2 000 fordon per årsmedeldygn och den östra infarten trafikeras med ungefär 
1 000 fordon  

Utdrag från tätortskartan som visar på strukturen i och kring planområdet. 
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Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägar är utbyggda till planområdet med målpunkter som 
rekreationsområdet Kronoskogen, det nya bostadsområdet strax söder om 
planområdet samt till Slalombacken, från vilken det finns möjligheter att nå 
omlandet norr om planområdet. 

Järnväg 
Genom området går en järnväg på vilken det inte bedrivs någon trafik sedan 
1997. Banverket beslutade då att inget underhåll på järnvägen ska ske. Det är det 
första steget i den formella processen om nedläggning av järnvägen. 17 Det andra 
steget i en definitiv nedläggning togs under innevarande år, 2007. Beslutet är 
dock överklagat och behandlas nu hos regeringen. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken utgörs främst av bussar som har målpunkter utanför Ljungby 
stad, till orter inom och utanför kommunen. Det är främst Märta 
Ljungbergsvägen som trafikeras av buss i linjetrafik med en relativt god turtäthet 
inom kommunen och orter som Växjö, Alvesta och Halmstad. Stadsbussar 
trafikerar Norrleden med en gles turtäthet. 

Buller 
Buller utgör ett större problem och är ett oönskat ljud från vägtrafik och 
verksamheter. För att kartlägga buller görs genom bullerberäkning och/eller 
bullermätning. Bullerberäkningar görs i samband med nya vägar, ny användning 
som kan generar ytterligare buller eller nya områden som kan förväntas att 
utsättas för buller från omgivande verksamheter. 
 
Området är starkt påverkat av vägstrukturen och det medför att 
bullerproblematiken aktualiseras. I propositionen ”Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter”, 1996/97:53, som antogs av riksdagen den 20 mars 1997, 
anges riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
förändring av trafikinfrastrukturen: 
 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
45 dBA maximalnivån inomhus nattetid 
55 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
79 dBA maximal vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Vid tillämpningen av riktvärden bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt 
och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan uppnås bör inte 
inomhusvärdena överskridas. 
 
Buller för järnväg behandlas inte då järnvägen behandlas för nedläggning och ny 
bostadsbebyggelse förutsätter en nedläggning. 

                                                 
17 Informatant, Ingemar Braathen, Banverket, 2006-10-13. 
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Bullerberäkning 
Vid en enkel bullerberäkning blev resultatet: 
Märta Ljungbergsvägen underskrids riktvärdet på ett avstånd av 50 meter från 
vägmitt. 
Norrleden underskrids riktvärdet på ett avstånd på 20 meter från vägmitt. 
Riksväg 27 underskrids riktvärdet på ett avstånd ungefär 75 meter från väggmitt. 
För övriga vägar underskrids riktvärdena för trafikbuller i direkt anslutning till 
vägen.18 

Farlig godstrafik 
E4 och riksväg 25 är primärleder för farligt godstransporter. Östra delen av 
Norrleden och östra infarten är sekundärleder för farligt gods. 
 
Förhållandet bostäder och farligt godstransporter kräver skyddsavstånd för att 
förebygga och förhindra olägenheter för de boende. Översiktsplan för Ljungby 
kommun ger ingen vägledning i dessa frågor. Flera kommuner och länsstyrelser 
har behandlat frågan och publicerat olika material som ger ytterligare 
vägledning.  
 
I en fördjupning av översiktsplanen för Göteborgs stad, farligt gods, som 
rekommenderar ett avstånd på 100 meter mellan transportväg för farligt gods 
och bostäder. Inom ett avstånd på mer än 50 meter kan kontor och dylikt 
medges.19 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar ett avstånd på 75 meter mellan 
bostäder och transportled med farligt gods.20 Kontor kan lokaliseras på ett 
avstånd på 40 meter och helt bebyggelsefritt ska ett område på 25 meter vara. 

Industri och verksamhet 
Miljöbalkens andra kapitel, allmänna hänsynsreglerna, och nionde kapitlet, 
miljöfarlig verksamhet styr, all verksamhet som kan ge upphov till olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Det är alltid verksamhetsutövaren, till exempel 
industrin, som ska bevisa att olägenhet inte uppstår samt att tillämpa de 
försiktighetsmått som krävs för att förebygga, förhindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Ett stort problem när bostäder och verksamheter är lokaliserade i 
närhet av varandra är buller. Där finns det riktvärden för industribuller som är 
ett allmänt råd från Naturvårdsverket. Dessa är inga gränsvärden, men används 
vid länsstyrelsernas eller kommunernas tillståndsprövning för miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken, enligt miljöinspektör AnnSofi Karlsson.21 

                                                 
18 Trafikbullerberäkning utförd med hjälp av programmet Trivector, 2007-07-24 
19 Göteborgs stad, Fördjupning av översiktsplanen för sektorsområdet transporter med farligt gods, 
elektronisk 1999. 
20 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskhänsyn vid ny bebyggelse, rapport 2001:01, 2001. 
21 Informant AnnSofi Karlsson, Ljungby kommun, 2007-03-06. 
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Industribuller 
Riktvärden för externt industribuller enligt Externt industribuller - allmänna råd 
(SNV RR 1978:5 rev. 1983): 
Bostäder 
Dagtid kl 07-18    50 dBA 
Kväll 18-22 samt söndag och helgdag  45 dBA 
Natt kl 20-07    40 dBA 
Momentana ljud nattetid kl 22-07  55 dBA 

Fjärrvärmeverket 
Inom området finns ett fjärrvärmeverk som kan ge upphov till olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Den tillförda effekten för fjärrvärmeverket är 
ungefär 70 MW. Det innebär att enligt Bättre plats för arbete att ett 
skyddsavstånd på 400 meter behövs. Den säger samtidigt att avstånden avsevärt 
kan minskas om verksamheten sker inbyggt.22 Enligt Matilda Johansson anses 
Bättre plats för arbete inte vara tillämpbar i alla delar, då den har väl ambitiösa 
skyddsavstånd. Vidare säger Matilda Johansson att det som spelar in är 
transporter, vilken tidpunkt dessa sker, förhärskande vindriktning och hur 
transportstrategiskt verksamheten ligger samt om verksamheten sker i inbyggda 
utrymmen. För fjärrvärmeverket Ljungsjöverket sker verksamheten till stora 
delar inbyggd och trafikmatas smidigt från infarten till Ljungby. Detta gör att 
skyddsavståndet till närmsta bostadsbebyggelse avsevärt kan minskas. Dock är 
det svårt att utan mer ingående studier säga ett skyddsavstånd mätt i meter.  
 
Miljöchef Alf Karlsson bedömer att ett skyddsavstånd på 300 meter för 
bostadsbebyggelse från fjärrvärmeverket är tillräckligt tilltaget då stora delar av 
verksamheten är inbyggd.23 

Verksamhetsområde 
Strax söder om planområdet finns några områden som i detaljplanen medger en 
användning av småindustri. Då befintlig bostadsbebyggelse ligger i direkt närhet 
till detta verksamhetsområde bedöms inte nya bostäder som ligger på ett 
betydligt större avstånd från industrierna medföra någon konflikt.  

Sågverkstomten 
Sågverkstomten håller på att avveckla verksamheten i Ljungby, även om 
processen har fördröjts med anledning av stormarna Per och Gudrun, vilka har 
medfört stor mängd stormfälld skog. Sågverket ligger idag olämpligt med 
hänsyn till omkringboendes närmiljö, eftersom sågverket medför buller, lukt och 
transporter. Mot den bakgrunden är inte området aktuellt som 
verksamhetsområde i framtiden, enligt AnnSofi Karlsson. 
 

                                                 
22 Boverket, Bättre plats för arbete, sid. 130, 1995. 
23 Informant Alf Karlsson, Ljungby kommun, 2007-10-03 
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Förorenad mark 
Kommunen har tillsammans med företaget som äger fastigheten med sågverket 
arbetat fram ett åtgärdsprogram för en framtida sanering av området. I första 
hand ska området saneras till en nivå som medger en mindre känsliga 
markanvändning av området, vilket innebär att området kan användas för 
kontor och dylikt. Enligt miljöinspektör AnnSofi Karlsson behöver kostnaden för 
att sanera till en nivå som medger känslig markanvändning, vilket innebär bland 
annat bostäder och skola, inte bör bli orimligt hög.24  
 

 
 
 
 
I randen av stadsbebyggelsen är det mycket vanligt med deponier. Under mitten 
av 1900-talet omhändertogs inte avfallet, främst hushållssopor, på annat sätt än 
att de lades på sopptippar. Idag används inte deponin längre och den avslutade 
deponin utgör inget miljöproblem för omgivningen då lakvattnet tas om hand. 
Det föreligger ingen olägenhet i form av brand och lukt finns inte heller längre. 
Delar av den avslutade deponin täcks idag med jord- och vegetationsmassor från 
kommunens parkförvaltning för att den ska bli bevuxen. 

                                                 
24 Informant AnnSofi Karlsson, Ljungby kommun, 2007-03-21. 

I bakgrunden skymtar 
fjärrvärmeverket, Ljungsjöverket. 

Till vänster syns sågverket som är på väg att avvecklas. Till höger syns ett område som 
ligger i anslutning till sågverkstomten och som tidigare har hyst bilprovning. 
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Djurhållning 

 
 
 
Jordbruksmarken i området har hävdats genom mycket lång tid. Inom området 
finns en 4H-gård med olika djurslag. Vidare finns ett mindre stall vid Myrebo. 
Området används även för bete. 
 
Länsstyrelsen i Skåne ger rekommendationer om att anläggningar om 1-10 hästar 
kräver ett skyddsavstånd på 100 meter när det gäller stall och gödselhantering 
och 50 meter där djur vistas varaktigt. Anläggning om 10-30 hästar kräver ett 
avstånd på 100-200 meter från stall och gödselhantering och där djur varaktigt 
vistas 50-100 meter.25 
 
Problem med djurhållning hör samman med allergener, lukt, flugor etc., enligt 
djurskyddsinspektör Madelene Johansson. Bättre plats för arbete som anger ett 
skyddsavstånd på 500 meter bedömer djurskyddsinspektören som ett orimligt 
stort avstånd. De använder sig inte av Bättre plats för arbete, utan använder sig 
av rättsfall.  

”Ortsvanligt” 
Inom område med detaljplan är djurhållning anmälningspliktigt, undantaget 
sällskapsdjur. I områden där djurhållning anses vara ”ortsvanligt”, det vill säga 
där verksamheten får anses vara en naturlig del av trakten, får större olägenhet 
tålas. Boende i jordbruksområde får tåla större olägenhet i form av djurhållning 
med lukt, gödselhantering och ljud än de som bor i en tätort eller område som 
omfattas av detaljplan.26 
 
Översiktsplanen ger ingen vägledning i frågan.  

Jordbruksmark 
Jordbruksmark är en viktig resurs för ett hållbart samhälle och i miljöbalkens 3 
kap 3 § ges vägledning för jordbruksmark och fysisk planering: ”Jord- och 

                                                 
25 Länsstyrelsen i Skåne, Hästar och bebyggelse, underlag för den fysiska planeringen, elektronisk, 
sid. 12-19. 
26 Miljöinspektör Niklas Hansson, 2006-03-25 

I Myreboområdet ligger bland annat ett använtt häststall. 
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skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodoses väsentliga samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 
Österdal och Myrebo utgörs idag av jordbruksmark med bete och stall för hästar. 
Området ligger strategiskt till för bostadsbebyggelse i ett läge då Ljungby växer 
och då skall en avvägning mellan intressena göras. Vid en jämförelse mellan 
andra föreslagna bostadsområden i översiktsplanen, är området attraktivt för 
bostäder med närhet till skola, service, ån Lagan och kommunikationer. 
Dessutom ligger det i ett område som är påverkat av en stadsstruktur med 
bostäder, vägar, verksamheter etc. Mot den bakgrunden kan området utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse för bostäder.  

Elektromagnetisk strålning 
Inom området finns ett par luftburna elledningar. Översiktsplanen redovisar inga 
riktlinjer beträffande skyddsavstånd mellan bebyggelse där människor varaktigt 
vistas och elektromagnetisk strålning som avges från elledningar, 
transformatorstationer, ställverk m.m. Det finns inga fastställda gränsvärden för 
varaktig exponering av elektromagnetisk strålning, däremot har en del 
kommuner och myndigheter utarbetat olika policys. Svenska kraftnät, som sköter 
stamnätet för el i Sverige, har en magnetfätspolicy som innebär att boende vid en 
kraftledning inte ska utsättas för nivå på mer än 0,4 mikrotesla som 
årsmedelvärde.27 
 
Stockholms stad har en policy som säger att ingen ska varaktigt utsättas för 
magnetfältsnivå på mer än 0,2 mikrotesla.28  
 
Upplevelsen är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till. Vid Österdal finns en 
lågspänningsledning på 50 MV. För att utreda närmare måste den 
elektromagnetiska strålningen mätas och alternativ markförläggas eller flyttas. 

Friluftsliv och rekreation 
Inom området finns ett stort rekreationsområde, Kronoskogen, med ett stort 
värde för friluftsliv och rekreation. Vid fjärrvärmeverket finns en hoppbacke som 
är skapad av material från en avslutad deponi. Längs med ån Lagan finns 
möjlighet för rekreation och spontant friluftsliv. 

Offentlig och kommersiell service 
Inom området finns ingen offentlig eller kommersiell service. Strax söder om 
planområdet finns livsmedelbutik, grundskola, gymnasieskola och barnomsorg. 
Idag bedömer barn- och utbildningsförvaltningen kapaciteten inom angränsande 
områden som god samtidigt som utvecklingen går mot färre enheter i synnerhet 
vad gäller grund- och gymnasieskola. Däremot kan det bli aktuellt med en 
förskola.  

                                                 
27 Svenska kraftnät, Magnetfältspolicy tydliggör arbetssättet, elektronisk, 2007. 
28 El- och magnetfält, Stockholm stads hemsida, elektronisk, 2007. 
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Motocrossbana 
Strax norr om planområdet finns en motocrossbana. Miljö- och 
byggförvaltningen har genomfört en första bullermätning för att kartlägga 
bullernivåerna från motorkrossbanan och riksväg 25. Bullernivåerna uppmättes 
till runt 50 dBA. Den förhärskande vindriktningen är från sydväst. Därmed 
underskrids Naturvårdsverkets allmänna råd precis. En utförligare bullerstudie 
måste göras för att klartlägga bullermiljön och för att föreslå eventuella 
skyddsåtgärder i form av bullervall och dylikt.  

Vattenskyddsområden 
Allt dricksvatten som distribueras till invånarna i Ljungby kommun tas från 
kommunens grundvattentäkt. Inom planområdet finns ett skyddsområde för 
grundvattentäkt. Enligt Anna Bryllert möjliggörs bostäder inom 
vattenskyddsområde men att särskilda skyddshänsyn kan komma att ställas. Det 
kan handla om att dag- och dräneringsvatten omhändertas och inte infiltreras i 
marken.29 

Bostadsefterfrågan 
Det finns idag en efterfrågan på bostäder, främst markbostäder i form av 
enfamiljshus, radhus, parhus och kopplade hus. En efterfrågan finns även på 
bostäder i flerfamiljshus i centrala Ljungby stad. Ljungby har en målsättning på 
att alltid har 25 byggklara tomter för enfamiljshus. Idag saknas det byggklara 
tomter för såväl enbostadshus som gruppbyggda hus eftersom det inte funnits 
någon planberedskap för nya bostadsområden när bostadsbyggandet åter igen 
tog fart. Så även om byggandet går på sparlåga är det viktigt att planera för nya 
områden för bostäder.30 

Radon 
Generellt sett är radon inget problem i Ljungby kommun. De undersökningar 
som har genomförts visar på låga eller normala värden. Översiktsplanen säger att 
i de fall det finns förhöjda radonvärden bör markundersökning ske i samband 
med planläggning och nybyggnation och vid behov bör mätning av radon 
utföras. 

Vatten och avlopp 
Befintliga bostäder inom planområdet har enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar. I samband med en exploatering av området kommer 
området att anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Även befintliga bostäder kan komma att anslutas med stöd av miljö- och 
hälsoskyddet.31 
 
Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är kommunens 
princip att såväl befintliga som tillkommande bebyggelse skall anslutas det 
kommunalt vatten och avlopp. Befintliga anläggningar kan fortsätta att användas 
om miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att miljö- och hälsokraven är 

                                                 
29Informant Anna Bryllert, Kristianstad kommun, 2007-04-19 
30 Informant AnnKristin Rådberg, Ljungby kommun, 2007-10-06 
31 Alf Karlsson, 2006-04-23. 
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tillgodosedda. Enligt miljöinspektör Niklas Hansson är det ett stort antal av 
vatten- och avloppsanläggningar som inte uppfyller miljö- och hälsokraven, 
varför det ofta kan vara mer kostnadseffektivt att ansluta till kommunalt vatten- 
och avlopp än att förbättra den enskilda anläggning.32 

Befintliga riktlinjer  

Grönstrukturen 
Grönstrukturplanen för Ljungby stad syftar till att fungera som ett planerings- och 
analysmaterial som ska följas upp av detaljplaner och åtgärds- och 
skötselprogram. Grönstrukturplanen har klassificerat grönområden i Ljungby stad. 
Kronoskogen utgör en park med mycket stor betydelse som fungerar bra. Österdal 
och området vid deponin och fjärrvärmeverket sorterar under klassen övriga 
parker. Båda parkering får höga kvalitetspoäng. Området vid östra sidan om ån 
Lagan beskrivs som en trevlig kil i Ljungby stad, även om stränderna genom 
hävdad jordbruksmark inte är tillgänglig. Grönstrukturplanen skriver vidare att det 
är område möjligt för bebyggelse men att det väsentligt att grönstråk längs med ån 
Lagan sparas ut. 
 

 
 

                                                 
32 Informant Niklas Hansson, Ljungby kommun, 2007-04-12 

Till vänster: Storskaliga vägar utgör barriärer. Till höger: Höjdryggar och vegetation fungerar som 
väggar i rumsligt åkerlandskap. 
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Analys 
Sammanvägningar och särskilda restriktioner 
 
Utifrån förutsättningarna har ett planförslag utarbetats. Sammanvägningen 
syftar till tydliggöra vilka områden som lämpar sig för nya bostäder och vilka 
områden som lämpar sig mindre väl. I vissa fall kan det bli aktuellt med 
särskilda restriktioner eller skyddsåtgärder för att få goda boendemiljöer.  
 

 

 

Österdal 
Området Österdal lämpar sig för ett mindre antal bostäder. Området består idag 
av jordbruksmark som är avbrutet från andra brukningsenheter genom bland 
annat E4 och riksväg 25. Inom området ligger två bostadshus samt en del 
stengärdesgårdar. Området utgörs av ett väl avgränsat rum med höjdrygg med 
fornlämningar, riksväg 25 i norr och skogsområde i öster. Höjdryggen med 
fornlämning bevaras i sin helhet och ska vara tillgängligt. De biotopskyddade 
stenmurarna ska bevaras och integreras i den föreslagna bebyggelsen. Ett område 
närmast riksväg 25 bör säkerställas för eventuellt plank eller bullervall i 
framtiden även om riktvärdena för trafikbuller och buller från motokrossbanan 
idag inte överskrids. Även för att klara riktvärdena för industribuller från 
motorkrossbanan. Den elektromagnetiska strålningen från den luftburna 

Kartan visar på föreslagna bostadsområden. 
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kraftledningen bör klargöras och utifrån det resultat kan det bli aktuellt att flytta 
eller markförlägga ledningen.  

Skogsområde och deponi vid Österdal 
Skogsområdet som ligger strax öster om Österdal är mycket fuktigt och det 
bedöms inte som ekonomiskt realistiskt att bebygga det. Det skulle i så fall kräva 
att området avvattnas samtidigt som de geotekniska förutsättningarna med 
finkorniga jordar kan försvåra grundläggningen. Området kan ingå i ett större 
frilufts- och rekreationsområde tillsammans med de avslutade deponierna varav 
den ena härbärgerar en slalombacke. I en ort som Ljungby är det inte ekonomiskt 
rimligt att sanera marken till en känslig markanvändning, enligt Ann-Sofie 
Karlsson.33 
 

 
 

 

Sågverkstomten 
Området har ett relativt centralt läge i Ljungby med ett bra kommunikationsläge 
längs med infarten till Ljungby samt för Ljungby goda bussförbindelser med 
bland annat Halmstad och Växjö.  
 
Området ska saneras från de föroreningar som kan förväntas finnas i och med 
den verksamhet som pågått där. Förutom sanering av tomten, måste 
skyddsavstånd hållas på ungefär 50 meter till trafiken längs med Märta 
Ljungbergsvägen och Norrleden.  
 
Fjärrvärmeverket finns på ett avstånd på 400 – 500 meter från sågverkstomten, 
vilket bedöms som tillfredsställande. Det får bedömas som god hushållning med 
mark då redan ianspråktagen mark saneras och får en ny användning.  
 
De uppväxta tallarna som omger sågverkstomten ska bevaras och om möjligt bör 
ett avstånd till dessa hållas för att inte störa rotsystemet.  
 

                                                 
33 Informant Ann-Sofie Karlsson, miljöinspektör, Ljungby kommun, 2006-10-26 

Till vänster: Såren med den avslutade deponin läcks sakta med säkert, dels genom att vegetationen täcker marken, 
dels genom att vegetationsmassor läggs inom området. Till höger: Massor från den gamla deponin har använts till 
en slalombacke i miniatyr.  
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Området är redan påverkat byggnader, varför grundvattennivån inte nämnvärt 
bör påverkas. Tomten disponeras så att bebyggelse läggs på mer än 50 meter från 
Märta Ljungbergsvägen så att inte riktvärdena för trafikbuller inte överskrids.  
 
Området ligger inom vattenskyddsområde. Den ändrade markanvändningen 
från industri till bostäder får bedömas som en avsevärd förbättring då risken för 
utsläpp i den kommunala vattentäkten förväntas bli lägre. Dessutom bör dag-, 
dränerings- och vägdagvatten omhändertas så att risken för föroreningar från 
hushållens olika aktiviteter reduceras. Området ansluts till kommunalt vatten 
och avlopp. 

Kronoskogen 
Kronoskogen är det viktigaste rekreation och friluftsområdet i Ljungby stad. 
Detta kommer i sin helhet att bevaras och ingå som en självklar del i den 
befintliga stadsstrukturen. Tillgängligheten mellan Kronoskogen och de nya 
områden ska vara god. 

Ån Lagan 
Området längs ån Lagan utgör ett attraktivt område för bostäder. Höga 
vattenflöden begränsar områdets möjlighets att bebyggas i sin helhet. Mark som 
ligger inom riskzonen för 100 års flöden ska inte bebyggas. Inom de områden 
som riskeras av högsta beräknade flöden bör kunna bebyggas, men 
försiktighetsåtgärder ska i så fall vidtas. Det handlar om källarlösa hus, lägsta 
golvnivå samt permanent invallning alternativt markreserv för temporära 
skyddsvallar.  
 
Då området längs med ån Lagan delvis utgörs av finkorniga material med 
erosions- och skredrisk är det viktigt att före byggnation utföra 
stabilitetsberäkningar för att utröna eventuellt kritiska områden. Utifrån 
resultatet kan det bli aktuellt med att undanta områden för bebyggelse eller 
reglera våningshöjden. 

Myrebo 
Området består idag av jordbruksmark som delvis brukas eller används som 
betesmark. Området kan på längre sikt komma att bli aktuellt för 
bostadsbebyggelse. Genomförs planförslaget i sin helhet är ingen djurhållning 
möjlig inom området. Dock är planförslaget etappindelat och den första etappen 
inom Myreboområdet kan genomföras utan att begränsa för häst- och 
djurhållningen i norra delen av området. Bete kan ske även efter att fler etapper 
byggts ut då det endast krävs ett skyddsavstånd på 50 meter till hagar. 
 
Skogsområdet närmast riksväg 25 ska användas som fysisk och visuell 
bullerbarriär mot riksväg 25. Även om bebyggelsen läggs på ett avstånd så att 
riktvärdena för trafikbuller inte överskrids, så är det viktigt att reservera mark 
för bullervall eller bullerplank. 
 
Området närmast fjärrvärmeverket ska inte bebyggas utan används som till 
exempel grönområde och resurs till friluftsområdet Kronoskogen. 
Fjärrvärmeverket är en oerhört väsentlig samhällsfunktion som har krävt stor 
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ekonomisk investering och inte ska komma i konflikt med omkringliggande 
markanvändning. Stora delar av verksamheten är idag inbyggd och trafikmatas 
smidigt från Märta Ljungbergsvägen. Därför bedöms ett skyddsavstånd på 300 
meter som tillräckligt.34 
 
Vidare finns en namnkunnig fornlämning i området som kommer att integreras i 
den nya bebyggelsestrukturen. Det kan säkert uppfattas som ett ingrepp mot 
fornlämningen men landskapet förändras och kommer alltid att förändras.  
 

 

 

                                                 
34 Informant Alf Carlsson, miljöchef, Ljungby kommun, 2007-03-21. 

Jordbrukslandskapet i Myreboområdet. Till vänster syns befintlig bebyggelse och höjdryggen, vilken 
kommer att bevaras som en naturlig del i planområdet.  
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Planförslag 
Etappindelning 
Ljungby expanderar måttligt och därför måste en utbyggnad kunna ske i etapper. 
Myreboområdet delas in i områden som bebyggs i en bestämd ordning. Däremot 
kan Sågverkstomten, Myrebo Replösa och Österdal byggas oberoende av de 
andra områdena inom planområdet.  
 

 
 

 

Vägar 
Den övergripande trafiksörjningen är i princip utbyggd till de nya 
bostadsområdena. De kommer att kompletteras med entré- och lokalgator inom 
bostadsområdena. Infartsvägarna och ringlederna har en mycket god 
framkomlighet idag med en hastighet av 70 km/h. 

Huvudgata 
Ringlederna och infartsvägarna bör utformas så att färdhastigheten sänks vid 
korsningar och andra händelser. Det bör även övervägas om vägarna ska 
omformas så att hastigheten blir mer självförklarande då genomfarts- och 
infartsvägarna inom planområdet kommer att få flera nya anslutningar.  
 

Ljungby stad växer långsamt, varför det är nödvändigt att etappindela en utbyggnad. I planen 
föreslås sex etapper.  
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Enligt Lugna gatan bör körsträckan mellan start/målpunkt inne i ett område och 
närmaste anslutning i huvudnätet inte överstiga 400 meter. Detta har varit en 
utgångspunkt för bebyggelseutformningen inom området.35 
 
Områdena kommer att trafikförsörjas från befintliga ringleder eller infartsgator. 
Då Myreobområdet byggs ut med en andra etapp kan det bli aktuellt att göra en 
anslutning till riksväg 25. Vid en tredje etapp i Myreboområdet, Replösa, föreslås 
en bro för såväl gång- och cykeltrafik som biltrafik anläggas över ån Lagan. 

Entrégata 
Entrégator kommer att anläggas i Myreboområdet, Sågverkstomten och Österdal. 
Målsättningen med entrégatorna är att de ska ha en sektion på 12 meter som 
innehåller 7 meter körbana, 2 meter ensidig trädplantering samt 3 meter gång- 
och cykelbana. Hastigheten bör vara låg, 30 km/h, vilket säkras genom 
slingrande och krökta gator, markbeläggning och täta händelser. In- och utfart 
från tomter till entrégatorna kommer att vara tillåten. Parkering kommer inte att 
vara tillåten på entrégatorna. 
 

                                                 
35 Lugna gatan sid. 50. 

Bilbana 9 meter 

Sektion av huvudgata 

g/c g/c 
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Lokalgata 
Lokalgatorna har en sektion på 7 meter. Trädplanteringar samordnas till 
allmänna platser, släpp i bebyggelsen samt vid dagvattensystem. Inga särskilda 
gång- och cykelvägar anordnas på lokalgatorna. Parkering kommer att vara 
tillåten på lokalgatorna. 
 

 

 Gata 7 meter 
G/C 
3 meter 

Gata 7 meter 

Tomt Tomt 

Tomt Tomt 

Entrégata 

Lokalgata 
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Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägarna är väl utbyggda i Ljungby stad, i synnerhet till 
Sunnerboskolan, Sunnerbohallen och Kronoskogen. Den stora förändringen är att 
järnvägsbanken kommer att användas för gång- och cykelväg såväl i befintliga 
Ljungby stad som till nya föreslagna bostadsområden samt som en länk till 
Värnamo stad. För att få en god tillgänglighet norr om riksväg bör en tunnel eller 
bro övervägas. Tillgängligheten i befintliga Ljungby stad är relativt god längs 
med ån Lagan och gång- och cykelvägar kommer att ansluta dessa.  

Kartan visar på gatuhierakin inom och i anslutning till planområdet. 
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Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns i form av stadsbussar och landsbygdstrafik. 
 
Enligt Lugna gatan bör det vara högst 400 meter gångavstånd till hållplatsen från 
90 procent av tätortens bostäder, arbetsarbetsplatser och serviceanläggningar.  
 
Sågverkstomten har ett bra kollektivtrafikläge med såväl stads- som 
landsbygdsbussar. Utformningen av kollektivtrafiken är beroende av hur 
området byggs ut. De första etapperna i Myreboområdet vid ån Lagan kan klaras 
med befintlig kollektivtrafiksstruktur, dels stadsbussar som går längs Norrleden, 
dels landsbygdsbussar med målpunkt som Halmstad och Växjö som går längs 
med Märta Ljungbergsvägen och riksväg 25 med hållplatser. Vid ett läge då flera 
av etapperna på Myreboområdet är utbyggt bör en busshållplats anläggas vid 
riksväg 25. Vidare bör det övervägas om lokaltrafiken bör dras genom området, 
mellan Märta Ljungbergsvägen och den östra infarten. 

Grönstruktur 
Grönområden har flera funktioner som mötesplatser, för rekreation och 
friluftsliv, för växt och djurlivet samt att förbättra närklimatet. Även trädgårdar 
och gemensamma ytor i bostadsområden är en viktig del av grönstrukturen i en 
stad.  
 

Kartan visar på gång- och cykelvägar till och inom planområdet. 
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Tillgången till grönområden är god, dels Kronoskogen, dels ån Lagan men även 
till skogsområden samt det omkringliggande landskapet. Kronoskogen kommer i 
sin helhet att bevaras för att fortsätta vara en viktig del av Ljungby stad. 
Tillgängligheten längs med ån Lagan kommer att bestå och förtydligas i och med 
nya gång- och cykelväg. Dessa ska även förbindas med det omkringliggande 
landskapet.  
 
I bostadsområden är det sparsamt med grön- och parkmiljöer eftersom 
tillgängligheten till grönområden i direkt anslutning till samtliga 
bostadsområdena är mycket god. De grönområden som föreslås är främst 
avsedda för mindre lekplatser samt att utgöra visuella inslag i den byggda miljön 
och gröna korridorer.  

Sammanhängande stråk 
Mellan områdena kommer det att finnas sammanhängande grönstråk som består 
av naturmark med möjlighet till lek, promenader, hundrastning bland mycket 
annat. 

Bebyggelseutformning 
Inspiration till planförslaget har delvis hämtats från den svenska 
trädgårdsstaden. Det som kännetecknar den svenska trädgårdsstaden såsom 
Landala egnahem och Änggården i Göteborg är tydliga gaturum med husen nära 
gatan, anpassning till terrängen, tätare exploatering vid öppna platser samt 
variation i hustyperna. Det angreppssättet kommer att prägla planförslaget. 
Trädgårdsstaden har ofta präglats av en enhetlig arkitektonisk utformning såsom 
Landala egnahem med stadsplan av Albert Liljenberg och typhus av Carl 
Westman.36 

 
                                                 
36 Att bygga ett land, 1998, sid. 49. 

Skissen visar på vissa 
principer i trädgårdsstadens 
stadsplanering. 
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Varje kvarter och område skall skapa en egen identitet. Husen inom varje 
storkvarter hålls samman av ett gemensamt formspråk, materialval och 
färgskala.  
 
Byggnaderna ska placeras nära tomtgräns för att på sätt förtydliga gaturummet 
och entrésidan skall vara vänd mot gatan.  
 
I planförslaget presenteras en variation i bebyggelsen. På sågverkstomten och i 
södra delen av Myrebo föreslås flerfamiljshus. I övrigt är det markbostäder som 
föreslås mot bakgrund av att det finns en sådan efterfrågan i Ljungby. Områdena 
ska erbjuda en blandning av olika bostäder, främst olika markbostäder. Detta för 
att skapa en variation och spänning i stadsmiljön men även för att bidra till en 
blandning av olika boendekategorier i områdena. Även olika upplåtelseformer 
bidrar till ökad mångfald, även om nyproducerade hyresrätter idag är 
förhållandevis mycket dyra i jämförelse med äldre hyresrätter. 
 
Olika hustyper kommer att representeras i planförslaget för att skapa en 
variation i bebyggelsen med såväl enbostadshus, parhus och radhus. 
Sammanbyggda hus skapar ett effektivt utnyttjande av gatan. Tomterna blir då 
ofta smala, men kan kompenseras genom att göra dem mer avlånga.  
 

Skiss på mer nationalromantisk bebyggelse som förekom i trädgårdsstadens tidiga era i Sverige. 

Även 1920-tals klassicism och funktionalism förekom i det som kallades trädgårdsstadens områden.  
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Gaturummen kommer att utformas så att de bidrar till en trafiksäker miljö. I rena 
bostadsområden med begränsad trafik används gaturummen inte sällan för lek 
och spel. 
 

 

Teknisk försörjning 
Områdena ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten bör i så stor 
utsträckning som möjlighet omhändertas på tomten eller ledas genom tröga 
system till ån Lagan. Det kan handla om diken, fördröjningsdammar och 
fördröjningsdammar. Dagvattendammar fungerar även som ett visuellt 
tilltalande inslag i en boendemiljö.  

Öppna platser 
Inom varje delområde har en öppen plats planerats. Det är idag svårt att få 
öppna platser att fungerar som mötesplatser. Kommunen har en viktig roll att 
försöka lokalisera samhällsnyttiga funktioner vid sådana platser. Det kan handla 
om förskolor, skolor, kontor för fastighetsskötsel och serviceboenden. Även 
gemensamhetslokaler bör få en strategisk placering vid dessa platser.  

Radhus 
Radhus innebär att gatufasaden sluts helt. 
Garage och carport ordnas i direkt 
anslutning till varje bostad eller 
gemensamt. Förgårdsmarken görs mindre 
till förmån för större och djupare baksida. 

Parhus 
Parhus innebär att en sida av huset är 
sammanbyggt med en annan bostad. 
Garage och carport ordnas med fördel i 
direkt anslutning till bostaden. Med 
parhus i två till tre våningar får området 
en stadsmässig karaktär med större hus. 

Enbostadshus 
Enbostadshus är ofta vanliga i 
halvperifera områden i städer och 
samhällen. Styckebyggda hus ger ett 
plottrigt intryck med en variation i stil och 
utförande, men är populära bland de 
enskilda husägarna.  
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Beskrivning av delområdena 
 
Kapitlet beskriver kortfattat varje bostadsområde vad gäller övergripande 
struktur, bostadsformer och uppskattat antal bostäder. 
 

 

Österdal 

Hagatorpet 

Sågverkstomten 

Strömsnäs 

Replösa 

Björkeberg 

Kartan visar på de föreslagna bostadsområdena. 
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Österdal 

Område Österdal  
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Österdal 
Området kommer att präglas av radhus och radhus som bildar tydliga gaturum. 
Förslaget medger runt 70 markbostäder i två till tre våningar. Det finns en 
variation i bebyggelsen från enfamiljshus, parhus och till radhus. En öppen plats 
skapas i området. Varje bostad får en parkeringsplats vid respektive bostadshus 
eller i dess direkta närhet. 
 
Lekplats finns inom området, i övrigt är närheten till omkringliggande 
skogslandskap en god förutsättning för lek och rekreation.  
 
Ett skyddsavstånd till riksväg 25 och även till E4 skapas för eventuella 
bullervallar. Fornlämningsområdet sparas i sin helhet med sina ekdungar 
samtidigt som det fungerar som en naturlig bullervall mot E4.  
 
Trafikstrukturen består av en entrégata från vilken återvändsgator är ansluta. 
Detta för att kunna bevara stenmurarna samt att säkra tillgängligheten till 
fornlämningsområdet. Området trafikmatas genom anslutning till 
Bredemadsvägen.  
 
Antal bostäder: 70 
Olika bostäder: 50 bostäder i radhus, 10 bostäder i parhus och 10 enbostadshus 
 

 
 
Området får en variation med såväl parhus, radhus och enbostadshus och mitt i området finns 
en öppen plats. Tillgängligheten till omkringliggande naturområden är god. 

Riksväg 25 

E4 

Fornlämning-
sområde 

Bredemadsvägen 

Sankt skogsoråde 
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Skissen visar på radhus. 
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Sågverkstomten 
Sågverkstomten ligger relativt centralt i Ljungby med närhet till kollektivtrafik, 
gymnasieskolor, sport- och rekreationsmöjligheter. Bebyggelsen i planförslaget 
präglas av parhus, radhus och enbostadshus med i två till tre våningar samt 
högre flerfamiljshus i den östra delen. Ungefär 100 bostäder kan hysas inom 
området på andra sidan Ljungsjövägen. Området kan genomföras i minst två 
etapper, dels området öster om Ljungsjövägen, dels väster om Ljungsjövägen.  
 
Den befintliga grönstrukturen längs med Märta Ljungbergsvägen och Norrleden 
bevaras som visuell och fysisk skyddszon mot trafiken samtidigt som en 
uppvuxen tallskog är en karaktärsskapande tillgång. Inom området kommer 
även grönytor att anläggas för lek och rekreation. Flerfamiljshusen får 
traditionella omslutande gårdar. 
 
Området kommer att trafikförsörjas genom anslutning till Ljungsjövägen och 
Bredemadsvägen. Gatorna kommer i huvudsak att vara genomgående. 
Ljungsjövägen kommer få en ny gatusektion och fungera som en entrégata. 
Övriga gator i området blir lokalgator. 
 
Antal bostäder: 30 stycken på västra sidan av Ljungsjövägen. 130 bostäder på 
östra sidan Ljungsjövägen. 
Olika bostäder: 60 bostäder i parhus, 40 bostäder i radhus och 80 bostäder i 
flerfamiljshus. 
 

 
 

Räddnings-
tjänsten 

Lek 

Bredemadsvägen 

Skiss på Sågverkstomten. 

Kronoskogen 
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Utsnitt från Sågverkstomten som visar på en öppen plats i bebyggelsemiljön. 

Egen tomt 

Öppen plats med 
trädplanteringar 

P-garage 

Passage till 
grönområde 

Radhus 

Parhus 

Skissen visar på parhus som ligger med liten förgårdsmark för att få ett tydligt gaturum. 
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Myrebo 
Området mellan östra infarten, riksväg 25 och Märta Ljungbergsvägen är ett stort 
område och kommer att byggas i etapper under lång tid. Området i sin helhet 
benämns för Myrebo, men varje delområde får ett områdesnamn. 
 
Skyddsavstånd till riksväg 25 är nödvändigt. Området kommer att trafikförsörjas 
från Norrleden. Allt eftersom etapperna byggs ut kommer nya tillfarter till 
området via riksväg 25 och Märta Ljungbergsvägen. Men även senare från dels 
riksväg 25 och Märta Ljungbergsvägen. Området öster om ån Lagan kommer att 
ansluta till östra infarten. Över ån Lagan mellan den östra och västra stranden 
kommer en bro för lokaltrafiken anläggas.  

Det inringade området är Myreboområdet. Det delas in flera etapper. Området benämns i planområdet 
för Myreboområdet även om varje delområde har ett eget namn. 

Kronoskogen 
Hagatorpet 

Björkeberg 

Strömsnäs 

Replösa 
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Myrebo – delområde Hagatorpet 
Området är den första etappen av Myrebo som planera. Området kommer att få 
en variation i bebyggelsen. I södra delen möjliggörs flerfamiljshus medan 
området i övrigt består av radhus och enbostadshus. Centralt i området kommer 
en förskola att anläggas med en öppen plats som accentuerar mötesplatsen. 
Befintlig bebyggelse integreras i det nya bostadsområdet. 
 
Området omsluts av grönområden Kronoskogen i väster, skogsbarriär mot 
riksväg 25 och i öster löper strandvegetationen längs med ån Lagan. 
Tillgängligheten till de olika grönområdena är god med flera passagemöjligheter.  
 
Området trafikmatas från Norrleden och centralt genom området löper 
entrégatan som ansluts till lokalgator, antingen genomgående eller 
återvändsgator.  
 
Båtbryggor och badplats utmed ån Lagan höjer attraktionen för boendemiljön. 
 
Antal bostäder: 180 
Olika bostäder: 20 enbostadshus, 60 bostäder i radhus och 100 bostäder i 
flerfamiljshus 
 

 

Ån Lagan 

Krono-
skogen 

Norrleden 

Området består av såväl flerfamiljshus, enbostadshus och radhus. Området ska ha god tillgänglighet 
till och längs med ån Lagan. Även möjlighet till bad och båtplats ska möjliggöras. 
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Skissen visar på ett gångstråk genom området Hagatorpet.  
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Myrebo – delområde Strömsnäs 
Området blir en andra utbyggnad av Myreboområdet. Bebyggelsen utgörs av 
enfamiljshus, parhus och radhus i två till tre våningar. Bebyggelsestrukturen 
följer i en halvcirkelformad båge den höjdrygg som karakteriserar området. Den 
befintliga bebyggelsen integreras i det nya området och omges med större 
obebyggda partier.  
 
Området trafikmats främst från Norrleden genom entrégatan. Vid en utbyggnad 
av denna etapp bör även möjligheten till anslutning till riksväg 25 göras. Det 
finns idag en anslutning, men den är inte utformad för en kraftig utökad trafik. 
Skyddsområde närmast riksväg 25 krävs. 
 
I likhet med delområde 1, Hagatorpet, så utgör ån Lagan med strandvegetation 
en tillgång liksom Kronoskogen. I detta delområde utgör även den 
lövskogsbeklädda höjdryggen en tillgång för området. Inom området kommer 
det planeras för en öppen vegetationsbevuxen plats med lek och 
rekreationsmöjligheter. 
 
Antal bostäder: 55 bostäder 
Olika bostäder: 10 bostäder i radhus, 30 bostäder i parhus och 15 enbostadshus. 
 

 Myrebo - Strömsnäs 
Den höjdrygg som ligger inom planområdet har varit inspirationskällan till den cirkelformade 
bebyggelsestrukturen. Den fungerar även som en buffert mellan ny och gammal bebyggelse.  

Riksväg 25 

Ny anslutning 

Bro 

Ån Lagan 
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Skissen visar på enkelhus med liten förgårdsmark. 
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Myrebo – delområde Replösa 
Området karakteriseras av ån Lagan och den med lövträd kringvuxna 
fornlämningen, Replösastenen. De geografiska förutsättningarna med den krökta 
ån Lagan och Replösastenen gör att området får en halvcirkelformad bebyggelse- 
och vägstruktur. Området planeras för enfamiljshus närmast infartsvägen och 
radhus närmast ån Lagan. Bebyggelse disponeras så att utsikt mot ån Lagan i så 
stor utsträckning möjliggörs.  
 
Även här utgör ån Lagan den stora tillgången och stråk längs med ån Lagan 
möjliggörs. Skogspartier närmast infarten och riksväg 25 säkras för att visuellt 
avskärma trafiken.  
 
Området trafikmatas dels genom en bro för lokaltrafik från den västra sidan av 
ån Lagan, dels från en anslutning till den östra infarten till Ljungby.  
 
Antal bostäder: 60 bostäder 
Olika bostäder: 20 bostäder i enfamiljshus och 30 bostäder i radhus 
 

 

 

Ån Lagan 

Replösastenen 

Östra 
infarten 

Området får utifrån de geografiska förutsättningarna en cirkelformad bebyggelsestruktur med 
utsikt till ån Lagan för flertalet bostäder. 

Ny bro 

Riksväg 25 
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Radhus med egen liten täppa och parkering vid galvarna. 
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Område Björkeberg 
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Myrebo – delområde Björkeberg 
Delområdet Björkeberg utgör den fjärde etappen. Trädgårdsstaden har i stor 
utsträckning kommit att prägla området med ett centralt område med radhus, 
tydliga gaturum och en allmän plats.  
 
Området kommer att omges av grönområden, delvis anlagd och delvis av 
befintlig skog av det som kvarstår av det stormfällda skogsområdet längs med 
riksväg 25. Då sista etappen av Myreboområdet byggs bör en gata anslutas till 
Märta Ljungbergsvägen. Skyddsavståndet på 300 – 400 meter till 
fjärrvärmeverket begränsar utbredningen av bostadsbebyggelsen. Området som 
inte går att bebygga bör kunna få en mer eller mindre publik användning. Om 
4H-gården vill expandera eller behöver utrymme för sina djur som inhyses i 
området under delar av året eller om rekreationsområdet Kronoskogen behöver 
expandera med parkeringsplatser, träningslokaler eller dylikt, så ges utrymme 
inom detta område.   
 
Antal bostäder: 90 bostäder 
Olika bostäder: 40 enbostadshus och 50 bostäder i radhus 
 

Området är den fjärde utbyggnadsetappen av Myreboområdet.  

Riksväg 25 

Kronoskogen 

Ny anslutning 

Fjärrvärme-
verket 
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Tätheten skapar tydliga områden som ändå har god tillgång till grönområden. Även om 
examensarbetet inte behandlar färgsättning så är jordfärger ofta tilltalande och smälter in i 
stadsmiljön och landskapet. 
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