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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur Vaggeryds 
tätort kan utvecklas i framtiden med hänsyn till ortens identitet och 
gällande restriktioner. Genom att beskriva ortens historia, geografiska 
läge, gällande riktlinjer och restriktioner samt nulägessituation har jag 
identifierat ortens karaktär samt dess kvaliteter och brister. Denna ana-
lys ligger därefter till grund för mina förslag på hur Vaggeryds tätort 
under kommande år kan utvecklas inom kommunikationer, grönstruk-
tur, bebyggelse och verksamheter av olika slag. Målet är att Vaggeryd 
även i framtiden ska fungera som ett levande samhälle, med arbete, 
service, handel och kultur samt kunna erbjuda en trevlig, rekreativ och 
vacker boendemiljö för alla som bor och vill bosätta sig på orten. 
 
Detta examensarbete är uppdelat i fyra delar introduktion beskrivning, 
analys samt planförslag. Introduktionen och beskrivnings delen beskri-
ver ortens historia, geografiska läge, gällande riktlinjer, restriktioner 
samt nulägessituationen utifrån en inventering och litteraturstudier om 
Vaggeryd. Påträffade konflikter, brister och kvaliteter som synliggjorts 
under inventeringen redovisas och diskuteras sedan vidare i analysde-
len under rubrikerna konflikt och ställningstagande. Detta resulterar 
slutligen i olika förslag på åtgärder för kommunikationer, grönstruktur, 
bebyggelse och verksamheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vaggeryds historia startade intill Lagans strandkanter redan under 
mellanstenåldern, men det var inte förens järnbrukens och järnvägens 
tillkomst på orten, under 1800-talet, som utvecklingen av orten tog 
fart. Vaggeryds identitet bygger på en lantlig karaktär där småskalig-
hetens och småföretagandets betydelse är viktig. Vaggeryd är ett 
samhälle med villaträdgårds karaktär, vilket orten även i framtiden 
bör profilera sig som. Vaggeryds kommun är inne i ett expansivt ske-
de med en god arbetsmarknad och bra kommunikationer till större 
städer.  
 
Efterfrågan på mark, för nybyggnation av bostäder och verksamheter,                 
ökar stadigt i kommunen och förutsättningarna för en framtida ut-
veckling för samhället är därmed goda. För att tillmötesgå denna ef-
terfråga samt de mål och visioner som finns inom kommunstyrelsen 
samt översiktsplanens riktlinjer har jag i och med denna fördjupning 
av översiktsplan studerat förtätnings- och utvecklingsmöjligheterna 
för Vaggeryds tätort. Detta examensarbete samt Vaggeryds kommuns 
viktigaste uppgift i och med denna fördjupning av översiktsplan är att 
finna lämplig mark för förtätning och utvecklingsområden för bostä-
der inom tätorten samt förslag på mark för privat och offentligt när-
ingsliv, service och omsorg av olika slag. Vaggeryds tillväxt kan även 
komma att öka trafikmängden i samhället och behov finns därmed av 
en fortsatt välfungerande och framtida förbättrad pendlingskommuni-
kation. Detta innebär att det redan synbara problemet med den tunga 
trafiken på Jönköpingsvägen måste åtgärdas samt att järnvägsöver-
gångarna måste övergå till planskildakorsningarna i samhället. Plans-
kildakorsningarna är en nödvändighet för orten då en framtida upp-
rusning av järnvägsspåren sker och hastigheterna för tågen ökar.  
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Upprusningen av järnvägen mellan Värnamo och Jönköping anses av 
Banverket var aktuell då den idag har för låg standard i förhållande till 
den efterfråga på pendling som finns. Planskilda korsningar för järnvä-
gen påverkar även ortens genomfartstrafik i samhället då vissa över-
gångar (som på grund av tekniska förhållanden eller låg användning) 
tas bort och ny tunnel i centrum tillkommer. Grönstrukturen har en stor 
betydelse för Vaggeryd och det är närheten till naturen och vattnet som 
ger orten dess speciella karaktär. Att bevara värdefulla naturmiljöer är 
viktigt trots den ökande efterfrågan på mark för bostads- och verksam-
hetsbebyggelse. Därmed innebär fördjupningen av översiktsplanen ett 
ställningstagande till vilka naturområden som ska bevaras. För grön-
strukturen föreslås även en komplettering av befintliga promenadvägar 
längs Hjortsjön och Lagan, så att sammanhängande stråk utmed vat-
tenmiljöerna skapas samt att allmänhetens tillgänglighet till dessa om-
råden ökar.  
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F ö r o r d 
Detta examensarbete är ett förslag till fördjupning av översiktsplan för 
Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd. Projektet är en D-
uppsats på 20 poäng gjord under höst- och vårterminen, femte året på 
programmet fysisk planering på Blekinge tekniska högskola i Karls-
krona. Examensarbetet är en del av utbildningens 180 poäng och leder 
till en teknologimagisterexamen i fysisk planering.  
 
Tack till min handledare Anita Larsson, opponent Jeanette Peter-
zén samt studiekamrat Lina Andersson för korrekturläsning av mitt 
examensarbete. Ett speciellt tack till Mathias och resten av min familj, 
alla mina vänner samt klasskompisarna i Fp01 för fyra underbara år i 
Karlskrona. 
 
Jag vill även tillägna ett stort tack till Planeringsarkitekt Linda Ols-
son, Stadsarkitekt Jan-Olof Olson samt övriga på Miljö och byggför-
valtningen i Vaggeryds kommun för den tid och kunskaper ni ägnat 
mig samt för en trevlig och givande arbetsmiljö. 
 
Skillingaryd 2006-05-03 
                                                                                                                     
 
            

 
Hanna Gustavsson 
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Introduktion 
 
Målet för översiktsplanen för Vaggeryds kommun 2002 är ”att bibe-
hålla goda förhållanden för dem som bor och verkar i kommunen, att 
göra kommunen attraktiv för inflyttning och slutligen att kunna över-
lämna ett gott arv till eftervärlden”. (Vaggeryds kommun 2002, s.1). 
Detta är min utgångspunkt för denna fördjupning av översiktsplan och 
därmed till de mål och utvecklingsmöjligheter som jag funnit i Vagge-
ryd.  

Fördjupning av översiktsplan 
Enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10 §3) ska alla kommuner i 
Sverige ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. Den ska ge in-
formation och en tydlig vägledning för beslut till kommuninvånare, 
berörda myndigheter samt enskilda när det gäller mark-, och vattenom-
råden samt hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Över-
siktsplanen är vägledande och inte juridisk bindande. För en fördjup-
ning av översiktsplan gäller samma krav på innehåll och förfarande 
som i den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning av 
översiktsplan lämpar sig bättre då en ökad detaljeringsnivå efterfrågas 
på ett delområde i en stad eller en tätort. Den kan antingen ingå som 
beslut i översiktsplanen eller tillföras genom ändring i ett särskilt plan-
beslut (Boverket 1996, s. 49).  

 

 

 

 

 

Översiktsplan för Vaggeryds Kommun 2002 
Översiktsplanen innehåller strukturer som läggs fast för en lång tid till 
exempel huvud strukturer för kommunikationer och hänsynstagande 
till värdefulla naturmiljöer likt Natura 2000 osv. Den kan även inne-
bära aspekter på kortare sikt exempelvis verksamhetsområdenas inne-
håll och platser lämpliga för bostadsbebyggelse. Översiktsplanen ska 
därmed kunna tillmötesgå behov från både korta och långa tidsper-
spektiv.  

Från Praktik till Examensarbete 
Sommaren 2005 påbörjade jag en praktiktjänst i Vaggeryds kommun. 
Mitt uppdrag under sommaren var att starta upp arbetet med en för-
djupning av översiktsplan för tätorten Vaggeryd, genom att göra en 
omfattande inventering av tätorten.  
 
Inventeringen gav mig många tankar kring ortens framtida utveckling 
varav mina idéer kring val av examensarbete började växa fram. Un-
der hösten 2005 skrev jag därmed det program som efter godkännan-
de av handledare utvecklades till detta examensarbete, mitt förslag på 
fördjupning av översiktplan för Vaggeryds kommun över tätorten 
Vaggeryd. 
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Bakgrund 
Vaggeryds kommun är inne i ett expansivt skede med god arbetsmark-
nad samt bra kommunikationer till större städer. Efterfrågan på mark 
för nybyggnation av bostäder och verksamheter är därmed stort. För att 
tillmötesgå detta samt de mål och visioner som finns inom kommun-
styrelsen och översiktsplanen har Vaggeryds kommun beslutat att ta 
fram en fördjupning av översiktsplanen för tätorten Vaggeryd.  Mitt 
förslag till fördjupning av översiktsplan, detta examensarbete, ser över 
förtätnings- och utvecklingsmöjligheterna inom Vaggeryds tätort. 
Därmed föreslås ny tomtmark som ger attraktiva och lämpliga förtät-
nings- och utvecklingsområden, för bostäder inom tätorten. Fördjup-
ningen av översiktsplanen ger även förslag så att allmänhetens till-
gänglighet till de gröna rekreationsstråken ökar, kommunikationer 
samt ortens framtida markresurs för utveckling av olika verksamheter 
ses över.  

Problemformulering  
En framtida utveckling och expandering av Vaggeryd innebär att en 
avvägning mellan olika faktorer måste göra. Dessutom ska utveck-
lingsförslagen för Vaggeryd ske med hänsyn till ortens identitet och 
karaktär. Genom inventering och studier av Vaggeryds historiska och 
framtida position har jag därmed kommit fram till olika förslag för hur 
orten kan utvecklas i framtiden. 
 
 
Tanken med fördjupningen av översiktsplanen för Vaggeryds tätort är 
att: 
 
 Se över kommunikationerna på orten, och ge förslag på effektivare 

och säkrare trafikmiljöer. 
 

 
 
 
 Fastställa naturområden och naturmiljöer med bevarandevärde. 

 
 Ge förslag på förtätnings- och utbyggnadsområde för bostäder och 

verksamheter av olika slag både inom privat näringsliv samt of-
fentlig service. 

 
Viktiga frågeställningar inför arbetet är; 
 
 Vilka åtgärder bör föreslås för att undkomma den tunga trafiken 

på ortens genomfartsled, Jönköpingsvägen? 
  
 Ställningstagande till Järnvägskorsningarna på orten ska göras och 

därmed ska förslag ges på en framtida struktur. Vilka plankors-
ningar ska lämpligast stängas av för biltrafik och vilka kan före-
slås som planskilda korsningar?  

 
 Hur ser ortens olika karaktärer gällande grönstrukturen ut? Hur 

ska man gå till väga för att skapa mer tillgängliga miljöer för fritid 
och rekreation?  

 
 Var finns lämpliga förtätnings och utbyggnadsområden för bostä-

der på orten? 
 
 Var finns lämpliga förtätnings- och utbyggnadsområden för verk-

samheter av olika slag?  
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Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att ge förslag på hur Vaggeryds 
tätort kan utvecklas i framtiden med hänsyn till ortens identitet och 
gällande restriktioner. Genom att beskriva ortens historia, geografiska 
läge, gällande riktlinjer och restriktioner samt nulägessituation ska jag 
identifiera ortens karaktär samt dess kvaliteter och brister. Denna ana-
lys ligger där efter till grund för mina förslag på hur Vaggeryds tätort 
under kommande år kan utvecklas inom kommunikationer, grönstruk-
tur, bebyggelse och verksamheter av olika slag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod  
Detta examensarbete startade med en förstudie och inventering av 
Vaggeryd. Under inventeringen studerades ortens markanvändning 
samt nuläget vad gäller kommunikationer, grönstruktur, bebyggelse 
och verksamheter. Inventeringen påvisade olika kvaliteter och brister 
som Vaggeryd har idag och tydliggjorde ortens identitet. Arbetet fö-
regicks av litteraturstudier av rapporter från statliga verk samt littera-
tur av lokala författare på orten. Informationsinhämtning har även 
innefattas av diskussioner med tjänstemän och politiker på Vaggeryds 
kommun samt informationssökning via Internet.  
 
Jag har valt att dela in detta examensarbete i fyra delar, introduktion, 
beskrivning, analys och planförslag. Introduktionsdelen redovisar 
examensarbetets upplägg, tidigare ställningstaganden i översiktspla-
nen, kommunstyrelsens mål, geografiskt läge samt historik.  
Beskrivningsdelen i detta examensarbete består av en skildring av 
markanvändningen idag, utifrån min inventering av orten samt littera-
tur. Beskrivningen redovisas utifrån kategorierna kommunikation, 
grönstruktur, bebyggelse samt verksamheter. Analysens syfte är att 
beskriva ortens identitet, kvaliteter, konflikter och mitt ställningsta-
gande gällande ortens utveckling i framtiden med hänsyn till detta. 
Introduktion, beskrivning och analys resulterar slutligen i arbetets 
planförslag. Planförslaget redovisas genom en markanvändnings-
karta som redovisar orten i sin helhet samt utvalda utsnitt över delom-
råden i Vaggeryd.  
 
 
 

Bildkälla  
Vaggeryds kommun 
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Geografiskt läge 
Vaggeryd ligger mitt i storskogen på det småländska höglandet och 
vägarna som leder fram till orten är kantade av riklig barrskog och här 
och där bryter vattenvyer och odlingsplättar av i landskapet. Orten är 
placerad längs med Europaväg 4 och ligger cirka tre mil söder om re-
sidensstaden Jönköping och cirka tre mil norr om Värnamo. Angrän-
sande orter är Byarum i norr och Skillingaryd i söder och avståndet till 
dessa orter är cirka 8 kilometer från Vaggeryd. Vid motorvägsavfarter-
na finns informationsskyltar där man förutom kommunens välkomst-
skylt blir upplyst om företagen på orten. För dem som passerar Vagge-
ryd och tar sig tid att svänga av motorvägen och stanna ett ögonblick, 
möts de av en vacker liten ort med närhet till fina natur- och vattenmil-
jöer.  
 
Vaggeryd är centralort i Vaggeryds kommun och orten har drygt 5000 
invånare. I kommunen finns totalt fem tätorter varav Vaggeryd är den 
största. Vaggeryds kommun gränsar till Gnosjö, Gislaved och Värna-
mo kommun som är produktiva kommuner med många arbetstillfällen 
och tillsamman bildar de GGVV-regionen (Gnosjö, Gislaved, Värna-
mo och Vaggeryd- regionen (se karta bredvid).  
 

Vaggeryd 

Värnamo 
Gislaved 

Gnosjö 

Jönköping 

Nässjö 

Vetlanda Sävsjö 

Eksjö 

Aneby 

Tranås Mullsjö 
Habo 

Kommuner i Småland- orange markering 
visar GGVV-kommuner).  
Bildkälla Vaggeryds kommun 
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Vaggeryds geografiska läge i Sverige, längs med E4: an, samt närheten 
till flera större städer ger orten ett bra läge. Jönköping, Växjö, Nässjö, 
samt Göteborg ligger inom 20 mil och Stockholm samt Malmö ligger 
inom 40 mil. I framtiden kan det enligt kommunens översiktsplan tän-
kas att man från kommunen, i och med de, av Banverket, pågående 
diskussionerna gällande Europabanan och Götalandsbanan, även ska 
kunna pendla längre avstånd. Bland annat till Göteborgsregionen 
(Vaggeryds kommun 2002 s. 45). Järnvägen förbinder Vaggeryd med 
Jönköping och Nässjö i norr samt Värnamo och vidare till Halmstad i 
söder. Vaggeryd har goda kommunikationsmöjligheter för transporter 
till och från företag samt pendling med bil, buss och tåg med avgångar 
ungefär en gång i timmen. 
 
Öster om orten går Riksväg 30 i nordsydlig riktning (se karta bredvid). 
Vägförbindelserna från väst till öst i kommunen anses av översiktspla-
nen vara bristfällig, då dessa vägar har sämre standard än de nord- syd-
liga vägarna (Vaggeryds kommun 2002 s. 5). Antal pendlare i Vagge-
ryds kommun var 2003 totalt 2800 personer. An dessa var 1070 styck-
en inpendlare och 1730 stycken var utpendlare. 

Mot Värnamo 

Riksväg 30 

Byarum 

Vaggeryd 

Tofteryd 

Klevshult 

E4 

Skillingaryd 

Hok 

Åker 

Hagshult 

Svenarum 

 
Mot Jönköping 

Mot Växjö 

Bondstorp 

Orter och vägar i Vaggeryds kommun  
Bildkälla Vaggeryds kommun 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplanens riktlinjer 
Vaggeryd har stora möjligheter till en fortsatt expandering och utveck-
ling. De utvecklingsmål och föreslagna framtida åtgärder som står i 
översiktsplanen för Vaggeryds kommun och som jag anser vara vägle-
dande för den fördjupade översiktsplanen redovisas nedan i punktform 
under respektive område.  
 
Inriktning och åtgärder för kommunikationer 
 ”I anslutning till tätorterna och därmed Vaggeryd är omläggning 

och komplettering av befintligt vägnät nödvändigt för att tillgodose 
trafiksäkerhet och bekvämlighet för befintliga och föreslagna bo-
stadsområden.” 

 
 ”Nya anläggningar som kräver transporter av farligt gods skall 

lokaliseras på ett sådant sätt att transporterna ej behöver passera 
känsliga områden och anläggningar” (Vaggeryds kommun 2002, 
s.49). 

 
Översiktsplanens åtgärder 
Översiktsplanen 2002 föreslår en ny vägförbindelse som ansluter från 
Bonstorpsvägen i väster till Travbaneområdet intill E4: an. Denna väg 
ska enligt översiktsplanens inriktning och åtgärder för kommunikatio-
ner (se första citat ovan) vara en komplettering till det befintliga väg-
nätet. Vägens syfte är att skapa en genare och snabbare utfart på E4: an 
för de invånare som bor i de västra delarna av samhället. Den ger ock-
så cykeltrafikanter en bättre och säkrare väg till eventuella arbetsplat-
ser inom industriområdet. Den nya delen av Bonstorpsvägen är ännu 
inte projekterad. (Se karta bredvid).  
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Inriktning och åtgärder för friluftsliv och fritidverksamheter  
 ”Friluftslivers intressen skall beaktas vid planläggning, bygglovs-

prövning och annan tillståndsprövning.” 
 ”Lagan bör göras paddlingsbar och därigenom ges en ökad bety-

delse för friluftsliv och turism (B3).” 
 ”En fysisk plan för grönstrukturen i centrala tätortsområden bör 

upprättas, lämpligast inom ramen för en fördjupning av översikts-
planen.” (Vaggeryds kommun 2002 s. 66) 

 
Inriktning och åtgärder för Naturmark  
 ”Kommunen ska ha en mycket restriktiv hållning till åtgärder som 

kan försämra våtmarkers miljö och naturvärden.” 
 ”Området kring friluftsområdet i Vaggeryd ska omfatta skötselpla-

ner där speciell hänsyn tas till naturvården och det rörliga frilufts-
livet.” (Vaggeryds kommun 2002 s. 37) 

 
Inriktning och åtgärder för bebyggelsestruktur, befolkning 
och bostäder  
 ”Inom det centrala tätortsområdet skall lokalisering av utbygg-

nadsområden ske så att befintliga kommunikationsleder utnyttjas 
optimalt med hänsyn till miljö och säkerhet.” 

 
 ”I varje tätort skall alternativa bostadsområden finnas med avse-

ende på läge, hustyp och upplåtelseform. Den fysiska planeringen 
skall därför inriktas på såväl centralt belägna bostäder som natur-
nära eller strandnära bostäder.” 

 
 ”Tätorternas utbyggnadsområden för bostäder skall i första hand 

lokaliseras så att behovet av enskilda bilresor begränsas.” (Vagge-
ryds kommun 2002 s.21). 

 
 

Översiktsplanens åtgärder 
Området väster om Hjortsjön, som föreslås av översiktsplanen 2002 , 
har sedan översiktsplanen vann laga kraft till stor del bebyggts. I detta 
område har stora investeringar gjorts av kommunen inom den teknis-
ka försörjningen och marken är därmed anpassad för ytterligare fram-
tida bebyggelse. Intill det föreslagna bostadsområdet vid Hjortsjön (se 
bild nedan) samt på området intill Vaggerydsgårdarna (se bild nedan) 
arbetar kommunen idag med att planlägga så kallade lantliga gårdar 
som innebär större tomter.  Intresset för dessa lantliga gårdar är stort 
och arbetet med planläggning och detaljplanering är igång. Marken i 
dessa områden ägs idag av kommunen. (karta se nästa sida). 

Flygfoto över det föreslagna  
utbyggnadsområdet på Hjortsjö 

Foto: Örjan Carlström 

Flygfoto över större delar av det  
planerade området intill Vaggeryds 
 gårdarna 

Foto: Örjan Carlström 
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Karta över föreslagna utbyggnadsområden och vägar  
enligt Vaggeryds kommuns översiktsplan 2002 
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Inriktning och åtgärder för näringsliv, handel och turism  
 ”Inom tätorterna skall en god mark- och planberedskap hållas för 

verksamhetsområden i goda kommunikationslägen med hänsyn till 
transportbehov, hälsa och säkerhet. Områden skall finnas för olika 
slag av industriföretag.” 

 
 ”Möjlighet till arbetspendling skall underlättas såväl inom kom-

munen som till och från kommunen.” 
 
 ”Kommunen skall medverka till att skapa och upprätthålla en god 

och säker fysisk miljö i tätorternas centrumområden.” 
 
 ”Vid externa handelsetableringar ska hänsyn tas till dess påverkan 

på tätorternas centrumhandel.” 
 
 ”Kommunen skall verka för att anläggningar och service för turis-

ter utvecklas och kompletteras.” (Vaggeryds kommun 2002  s. 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inriktning och åtgärder för hälsa och säkerhet  
 ”Verksamheter som innebär en påtaglig risk eller störning för 

omgivningen skall placeras så att risken eller störningen minime-
ras.” 

 ”Anläggningar där farligt gods används skall lokaliseras så att 
transporter av farligt gods undviks genom känsliga områden.” 

 ”Vid all planering skall hänsyn tas till möjlig påverkan från ex-
ternt buller samt hur ett område kan påverka ett annat genom bul-
ler.” 

 ”Bostadsområden ska erbjuda en lugn och säker trafikmiljö.” 
 ”Skolområden och områden för omsorg ska erbjuda en lugn och 

säker trafikmiljö.” (Vaggeryds kommun 2002 s. 93) 
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Kommunstyrelsens målsättningar 
Vaggeryds kommun har genom kommunstyrelsen tagit fram en infor-
mationsskrift ”Mål för Vaggeryds kommun” (Vaggeryds kommun 
2004). Det är en enkel informationssamling om kommunens visioner 
och målsättningar i framtiden och den bygger på kommunens över-
siktsplan. Dessa mål redovisas i punktform under de fem rubrikerna 
boende, omgivning, kommunikationer, offentlig service, privat när-
ingsliv samt ekonomi.  
 
En sammanfattning av dessa mål är: 
 
Kommunen skall utveckla sitt goda kommunikationsläge och främja en 
utveckling mot mer effektiva, täta och miljövänliga transportsystem. 
Tillgängligheten till naturområden skall stimulera till naturupplevelser 
och rekreation på naturens villkor. Dessutom skall offentliga platser 
upplevas trivsamma och bidra till ökad samvaro människor emellan.  
Vaggeryds kommun ska synliggöras som boendekommun och i kom-
munen skall ett varierat utbud av boendeformer vid attraktiva lägen 
eftersträvas.  
 
Detaljplanering och bygglovshandling skall verka för god arkitektur 
och vid förtätning skall kommunen medverka till att ny bebyggelse 
harmonierar med omgivande befintlig. Dessutom skall kommunen 
vidmakthålla en levande landsbygd som en resurs för samhället. 
 
En av kommunens riktlinjer inför framtiden är att öka sitt invånarantal 
och därmed även byggandet i kommunen. Det mål som anges för år 
2010 är 13000 invånare i kommunen samt att varje år bygga minst 50 
nya bostäder. Detta mål har man under de senaste åren inte lyckats 
uppnå men bostadsbebyggelsen ökar stadigt sedan 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bildkälla Vaggeryds kommun 
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En fördjupning av översiktsplan innebär bland annat kommunens 
framtida visioner och mål. Vid framtagandet av en fördjupning av 
översiktsplan för tätorten Vaggeryd anses en framtidsplan för plane-
ringen på cirka 15-20 år rimlig1. Med utgångspunkt från ”Mål för Vag-
geryds kommun” samt denna tidsplan innebär det att det under denna 
tid, inom hela kommunen, ska byggas 1000 nya bostäder. För Vagge-
ryd som är den största orten i kommunen kan man anta att ungefär 
hälften av dessa bostäder byggs, 500 stycken, vilket innebär att 25 nya 
bostäder byggs per år. Detta bör ses som ett snitt då byggnationen kan 
skilja från år till år.  
 
År 2005 byggdes 30 nya bostäder i form av småhus och flerbostadshus 
i kommunen. Under 2006 kommer flera större husbyggnadsprojekt att 
genomföras och därmed tillkommer 57 nya bostäder i kommunen. Se-
dan dessa siffror togs fram under hösten 2005 har ytterliggare 13 nya 
bostäder tillkommit vilket ger en preliminär siffra på 70 stycken nya 
bostäder i kommunen under 2006 (Plankommitén, Vaggeryds kom-
mun, januari 2006). 
 
I Vaggeryds kommun har det sedan 2003 skett en genomsnittlig ök-
ning på 7.5 bostäder utöver tidigare års byggnation. Vid antagande av 
en genomsnittlig ökning på ytterliggare 10 bostäder per år i kommunen 
och därmed 5 i Vaggeryd innebär detta scenario, ytterliggare 80 nya 
bostäder på 20 år.  Vilket innebär 580 stycken nya bostäder i Vagge-
ryd. I kommunen pågår idag arbetet med framtagandet av ett bostads-
byggnadsprogram som ska redovisa förtätnings- och utbyggnadsmöj-
ligheter i ett kortare tids perspektiv med fokus på fem år framåt. Dessa 
förtätnings- och utbyggnadsförslag bör föregås av den fördjupade 
översiktsplanen och arbetet planeras vara klart och vunnit laga kraft 
hösten 2006.  
                                                        
1 Linda Olsson Planeringsarkitekt Vaggeryds kommun, intervju den 12 decem-
ber 2005. 
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H i s t o r i k 
Lagan rinner igenom Vaggeryds kommun likt en livnärande pulsåder 
och det var utmed strandkanterna som Vaggeryds historiska utveckling 
började under mellanstenåldern (8400- 4000 f.Kr.). Intill Lagans 
strandkanter har redskapsfynd och andra minnesmärken påträffats som 
vittnar om mänsklig verksamhet och bosättning utmed ån.  
 
Under medeltiden tillhörde nuvarande Vaggerydkommun Finnveden. 
Finnveden var indelad i tre härader, varav Vaggeryd tillhörde Östbo 
härad. Östbo var det härad där gårdarna och invånarantalet ökade mest 
i Finnveden och under 1600- talet växte flera mindre byar fram i form 
av rad- och torgbyar2 utmed Lagan. (Jönköpingsläns museum, 1988 
s.19). Tillgång till vattendrag, skog, järnmalm och kommunikationer 
har varit viktiga förutsättningar för ortens utveckling. Varav bland an-
nat Vaggeryds kvarn samt flera mindre industrier och andra verksam-
heter utvecklades. Dessa har bidragit till samhällets utveckling och 
överlevnad under åren och huvudnäringarna har varierat.                  
 
Dagens Vaggeryd består av Götafors och Vaggeryd och ligger idag 
dels på byn Vaggeryd och dels på gården Götafors gamla ägor 
(CREACON Arkitekter 1999 s .2). 
 

                                                        
2 Radby:  ”benämning på en by vars gårdsbebyggelse ligger i rad på endera 
eller båda sidorna om en väg”. Nationalencyklopedin. NE.SE Hämtad (2005-
11-07)  

En av de gamla Vaggerydsgårdarna 
Flygfoto: Örjan Carlström 

Förvaltarbostad (Herrgården) på Götafors 

Foto: Vaggeryds kommun 
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 Karta över Vaggerydsgårdarna och  
 Götafors placering i Vaggeryd 
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Vaggeryds historiska utveckling 

Byn Vaggeryd   
Vaggerydsgård bildade tillsammans med närliggande gårdar, i de östra 
delarna av Vaggeryd, under denna tid Byn Vaggeryd. Byn Vaggeryd 
nämns skriftligt så tidigt som 1320 i dokument gällande Nydalakloster 
(CREACON Arkitekter 1999 s.2). Gårdarna ökade med åren i antal 
fram till år 1879 då de avstyckades. Idag återstår endast ett fåtal av 
Vaggerydsgårdarna samt Vaggeryds kvarn och de är klassade av Läns-
styrelsen som kulturhistoriskt intressanta miljöer och anses vara av 
stort värde för Vaggeryds kommun.  

Götafors 
Götafors bestod från början av en egen by likt Byn Vaggeryd. Dess 
historia börjar 1672 i samband med att järnbruket startades vilket var 
den dominerande arbetsgivaren i över 200 år. De tidigare livnäringar-
na, skogsbruk, jakt och fiske kompletterades därmed under 1600- talet 
av Järnhanteringen och ortens industrihistoria startades. Det var den 
goda tillgången till järnmalm som gav upphov till järnbruken och Vag-
geryd klassades vid denna tid som bruksort. Järnbruken på Götafors 
har haft en stor betydelse för den industrihistoria och befolknings för-
sörjning som funnits i Vaggeryd under många decennier. Dels genom 
direkta arbetstillfällen och dels på grund av indirekta arbeten genom 
kolning och transporter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Den stora befolkningsökningen och missväxten under 1800-talet med-
förde att många av de anställda på bruket skaffade sig sidonäringar 
varav många små industrier växte fram i Vaggeryd i form av möbel 
och vagnstillverkning, sågverk och järnbruk. Detta var grunden till det 
rikliga småföretagande som fortfarande lever kvar på orten.  
 
Järnbruken på Götafors var i bruk fram till slutet på 1800-talet då den 
hårda konkurrensen från de mellansvenska järnbruken drabbades bru-
ken i Vaggeryd hårt, vilket orsakade dess nedläggning. 1882 omvand-
lades bruket till trämassefabrik vilket det nyttjades som fram till 1902 
då fabriken lades ned. 1903 köptes verksamheten av Munksjö AB och 
det gamla bruket revs.  
 
Bebyggelsen som växt fram på Götafors utvecklades runt vattenfallet 
kring Stödtorpsån och var från början bruks och förvaltarbostäder 
(Jönköpingsläns museum, 1988 s. 19-23). Intill Lagans strandkanter i 
den södra delen av Vaggeryd upprättades förvaltarbostäder flertalet av 
dessa hus är bevarade och fastigheterna är idag några av ortens kul-
turmiljöer med stort bevarandeintresse. (Jönköpingsläns museum, 
1988 s. 57). 
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Järnvägen 
Järnvägen kom till Vaggeryd 1880-1882 och var en del av järnvägsför-
bindelsen mellan Halmstad och Nässjö. När Järnvägen stod klar 1882 
övergick Vaggeryd allt mer från en bruksort till ett stationssamhälle 
med huvudnäringen inom industrin och ortens attraktivitet för bosätt-
ning ökade (Jönköpingsläns museum 1988 s.57). Järnvägen bidrog till 
den utveckling av orten som med tiden skapat det handels- och indu-
striutbud som finns idag. År 1894 öppnades Jönköpingsbanan, från 
Halmstad via Vaggeryd och vidare till Jönköping (jarnvag.net 2001-
2005), vilket gav underlag för etablering av ännu fler handelsmän och 
hantverkare intill stationsplatsen och invånarantalet ökade snabbt i 
Vaggeryd. 
 
Kring sekelskiftet 1900 startades flertalet träindustrier samt åkdonstill-
verkningar och Vaggeryd expanderade med anledning av järnvägen 
kraftigt (Jönköpingsläns museum 1988 s. 58).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bild från 1920 över bangården intill              
stationen i Vaggeryd                                      

Foto: Samling Stig Nylund 

Bild från 2005 över stationsområde i Vaggeryd   

Foto: Örjan Carlström 

Karta över Järnvägssträckan från Jönköping till 
 Halmstad via Vaggeryd (Bildkälla Rolf Sten)  

Halmstad 
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Municipalsamhället Vaggeryd 
Municipalsamhället Vaggeryd bildades år 1911 och en plan för bebyg-
gelsen fastställdes 1916. Planen utvecklades ur de befintliga stora vä-
garna, Storgatan, Jönköpingsvägen och Ödestuguvägen samt järnvä-
gens sträckning. Detta skapade en relativt rätvinklig plan och kvarteren 
växte fram kring stationen. I övriga områden fick gatunätet en mjukare 
form vilket tydligt kan avläsas i Torsbo och Östermos bostadsområden. 
År 1915 till omkring 1940 förtätades och utvecklades bebyggelsen och 
nya bostadsområden växte fram. 1920 tog egnahemsbyggnationen fart 
i Vaggeryd och bostadsområdet Torsbo speglar denna epok inom den 
svenska planerings- och arkitekturhistorien. Götafors ingick inte i mu-
nicipalsamhället Vaggeryd utan blev en del av Vaggeryd först 1952 då 
orten tillsammans med Byarums storkommun bildade köping. (Jönkö-
pingsläns museum 1988 s.59). Vaggeryds köping tillsammans med 
Skillingaryds köping, Svenarums församling samt Klevshults kommun 
utom Fryele församling bildade den 1 januari 1971Vaggeryds kommun 
(Bunnstad, P. 1991 s.16). 
 

Ekonomisk karta över Vaggeryd från 1950  
Bildkälla Lantmäteriet i Jönköping skala 1: 20000 N 


