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Del  IV 
Planförslag 
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Planförslag 
 
Planförslaget består av en karta som redovisar befintlig samt den fram-
tida markanvändningen i Vaggeryd. Planförslaget redovisar ortens 
befintliga grönstruktur och fastlägger de gröna områden som har stor 
betydelse för orten och som i framtiden ska bevaras. Den redovisar 
kommunikationsförslag samt förtätnings- och utbyggnadsområden för 
bostäder och verksamheter. Planförslagen illustreras genom valda ut-
snitt. Dessa påvisar förslag mer i detalj över den tänkta framtida miljön 
gällande kommunikationer, grönstruktur, bebyggelse samt verksamhe-
ter. 
 
Detta arbete har genom analysens ställningstagande resulterat i olika 
förslag på åtgärder, en sammanfattning av dessa är: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av åtgärder/förslag 
 
 Förslag på planskildakorsningar som ersätter befintliga järnvägs-

övergångar. Förslaget innebär att två övergångar tas bort.  
 
 Åtgärder som förhindrar merparten av den tunga trafiken att an-

vända Jönköpingsvägen som genomfart. 
 
 Ny väganslutning till Södra park från infartsleden.  

 
 Bevara och värna om värdefull naturmark av olika slag. 

 
 Bevara och värna om de gröna korridorerna.  

 
 Förslag på hur man kan koppla samman de gröna stråken runt 

Hjortsjön och Lagan för att öka tillgängligheten för allmänheten. 
 
 Förslag på framtida förtätnings- och utbyggnadsområden gällande 

bostäder i Vaggeryd. 
 
 Förslag på framtida förtätnings- och utbyggndasområden för verk-

samheter av olika slag både inom offentlig service och privat när-
ingsliv  
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Kommunikationer 
Trafikflöde för tung trafik  före och efter planförslag 

Grön markering visar dagens trafikflöde för tungtrafik i Vaggeryd Blå markering visar det framtida trafikflödet för tungtrafik. 
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Trafikflöde av motortrafik  före och efter planförslag 

Orange linje visar dagens trafikflöde av motortrafik. 
 

Röd linje visar det framtida trafikflödet av motortrafik. Där ny struktu-
rering a järnvägsövergångarna samt ny infart till Södra Park ingår. 
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Trafikflöde av gång- & cykeltrafik före och efter planförslag

Orange linje visar dagens trafikflöde av gång- och cykeltrafik. Röd 
linje visar viktiga stråk för gång- ochcykeltrafikanter. 

Orange linje visar dagens trafikflöde av gång- och cykeltrafik som 
bevaras. Röd linje visar viktiga stråk för gång- ochcykeltrafikanter. Blå 
linje visar gång- och cykeltrafikanternas föreslagna väg efter att den 
södra järnvägsövergången i centrum stängs. 
 

Bortstagen järnvägsövergång 
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Planskilda korsningar 
Planförslaget innebär en framtida omgestaltning av samtliga plankors-
ningar på orten. Två av ortens sex järnvägsövergångar stängs för all 
sorts trafik. En Tunnel för motortrafik föreslås för de två plankorsning-
arna intill Torsbo och Östermos industriområden.  
 
En ny planskild korsning föreslås dessutom i centrum, denna ska ersät-
ta de två järnvägsövergångar som finns idag. För att förhindra den 
tunga trafiken föreslås tunneln ha en tillåten fordonshöjd på 3.7 meter. 
Intill stationsområdet föreslås en ny parkering för arbetspendlare och 
resenärer med buss och tåg. Trafiken ska därmed ledas på Ringvägen 
och Nådastigen, till centrum, i stället för på Storgatan som idag är en 
bostadsgata.  I planförslaget föreslås även två nya tunnlar för gång- 
och cykeltrafik, utöver den befintliga i centrum. Att bevara möjlighe-
ten att passera järnvägen, där de nya tunnlarna föreslås, är viktigt på 
grund av att dessa vägar utgör viktiga rörelsestråk. Stråket trafikeras 
främst av barn och skolungdomar från Södra Park till skolorna som 
ligger utmed Jönköpingsvägen. Fordonstrafiken som tidigare matats 
till Södra parks norra del över plankorsning intill Södra Parks södra del 
dras om i och med detta förslag och ansluter från infartsvägen till orten 
till Södra Parkvägen (Se åtgärdskarta, ny samt befintlig väganslut-
ning).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Karta över befintliga plankorsningar i Vaggeryd 
 
 
 

Centrum 

Torsbo  
Industriområde 
 
 
 
                           Östermo   
                          industriområde 

Station 

Storgatan Nådastigen Ringvägen 

Befintlig gång 
och Cykeltun-
nel 

Befintligt rörelse-
stråk att ta hänsyn 
till 
 

Befintliga järn-
vägsövergångar 
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Karta över åtgärdsförslag för  
planskilda korsningar i Vaggeryd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum 
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Befintlig gång-  
& cykeltunnel 

Tunnel för all  
motortrafik 

Ny Gång- &  
cykeltunnel 

Ny tunnel för  
motortrafik  
maxhöjd 3 m. 

Borttagen järn-
vägskorsning 

Ny väganslutning 

Teckenförklaring 

Befintlig väganslutning 
Förslag på ny väganslutning till  
Södra Park området 

Planförslag på ny tunnel i centrum 
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0                            250 m 



Fördjupning av översiktsplan för Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd 

75 

 

Stationsområdet efter 

Station 

Ny parkering 

Brandstation 
Foto: Örjan Carlström 

Ny Tunnel i centrum för 
 motortrafik maxhöjd 3,7 m 

Exempel på bred & öppen tunnelundergång. från 
Hetsra 

Foto: Hans Göransson 

 Stationsområdet idag 

Foto: Örjan Carlström 
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Jönköpingsvägen 
Planförslaget innebär ny utformning av valda ställen för Jönköpings-
vägen för att minska den tunga trafiken och sänka bilarnas hastighet så 
att trafikmiljön för gång och cykeltrafikanter blir säkrare. Jönköpings-
vägen får därmed en karaktär av lokalgata i stället för genomfartsled.  
 
För att minska andelen tung trafik på Jönköpingsvägen föreslås åtgär-
der på infartsgatorna till samhället (se rödmarkering på kartan). Dessa 
åtgärder ska anvisa den tunga trafiken som kör av E4 :an  till sin slut-
destination med målsättning att minska den tunga trafiken genom sam-
hället. Dessa åtgärder ska bestå av tydlig skyltning och en avsmalning 
av vägbanan innan befintlig rondell vid Götafors så att gatan tydligt 
övergår från industrigata till lokalgata. En ny rondell föreslås vid Tors-
bos industriområde som leder in den tunga trafiken på den befintlig 
industrigatan som löper parallellt med Jönköpingsvägen på så vis kan  
Jönköpingsvägen redan efter rondellen smalna av och få karaktären av 
lokalgata (se röd markering på kartan samt utsnitt nästa sida).  Planför-
slaget innebär även två hastighetsreducerande åtgärder vid ortens två 
grundskolor, Götafors och Hjortsjöskolan (se orange markering på 
kartan samt illustration på s. 80).  
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Åtgärdspunkter vid infarterna 

E4: an Infartsled 

Infartsled 

Hjortsjöskolan 

Jönköpingsvägen 

 
 
 
     Karta över åtgärdspunkter 

Hastigehtsreducerande åtgärder intill 
skolorna 

Götaforsskolan 
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Förslagsåtgärder vid Vaggeryds infarter 
Utsnitt 1 
En ny rondell leder in den tunga trafiken på Hammarvägen. Hammar-
vägen löper parallellt med Jönköpingsvägen och är en befintlig indu-
strigata. Jönköpingsvägen, som har flerbostadshus och radhus längs 
med gatan, smalnas av och därmed skapas en lugnare trafikmiljö.  
 
Befintliga trädplanteringar utmed gatan bevaras. 
 
Utsnitt 2 
Avsmalning av vägbanorna och trädplantering ger intryck av att man 
kör in tätbebyggt område. Tydliga skyltar informerar trafikanterna om 
företag lokalisering, så att lastbilar och annan tungtrafik får en tydlig 
vägledning. 
 
 

Flerbostadshus 

Radhus 

Ny Rondell vid Torsbo 

Hammarvägen 

Järnvägen 

Jönköpingsvägen 

N 
0                  500m  

N 
0                  500m  

Avsmalning av väg innan 
rondellen vid Götafors.    24  m 

Vägbana 
A-A 

    8 m 

    12 m 

   24  m 

A-A 

Vägbana 

A-A 
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Förslagsåtgärd för fartreducerande hinder intill Skolorna 

Förslagsåtgärd utanför Hjortsjöskolan 

Förslagsåtgärd utanför Götaforsskola 

Jönköpingsvägen, intill Hjort-
sjöskolan, Före 

Plats för ny utformning av över-
gångställ på Jönköpingsvägen, 
intill Hjortsjöskolan. 

Jönköpingsvägen, intill  
Götafors skola, Före 

Plats för nytt övergångställ på 
Jönköpingsvägen, intill Göta-
forsskola och Slättensförskola 

 
Åtgärdens syfte är att tydliggöra det 
befintliga stråket mellan Hjortsjösko-
lan och Gymnasieskolan i Vaggeryd. 
Detta stråk passeras av många barn 
och ungdomar varje dag och Jönkö-
pingsvägen skapar därmed ett hinder 
mellan dessa målpunkter. Vid Hjort-
sjöskolan föreslås en mittrefug samt 
räcken utmed en bit av sträckan. 
Gång- och cykeltrafikanterna leds 
därmed till en punkt där de kan korsa 
gatan säkert.  
 

 
Åtgärdens syfte är att tydliggöra strå-
ket från den befintliga gång- och cy-
kelbanan intill Slättens förskola med 
Götaforsskola.  Även detta stråk tra-
fikeras av många barn och ungdomar 
varje dag. Här föreslås två åtgärder av 
samma slag på två olika platser.  För-
slaget innebär att GC-banan är upp-
höjd över körbanan. Åtgärden syns 
därmed tydligt och ska fungera has-
tighetsreducerande för motortrafikan-
ter.  
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Grönstruktur 
Planförslagskartan, sist i detta arbete, redovisar ortens befintliga grön-
struktur och fastlägger de områden som har stor betydelse för orten och 
som i framtiden ska bevaras och eventuellt utvecklas. Nedan följer 
förslag för de grönstrukturindelningarna, som studerades under inven-
teringen. 
 
Natur- skog och odlingsmark, 
De värdefulla natur-, friluftslivs-, odlings- samt skogsmiljöer, som 
finns på orten bör bevaras och värnas om inför framtiden. Detta inne-
bär att de restriktioner inom naturskydd och naturvård som finns på 
orten ska följas. Naturområdet runt norra delen av Hjortsjön har idag 
många värdefulla växter och djur och är en del av Vaggeryds naturnära 
rekreationsområden för lek och fritid. Att detta område bevaras som 
naturområde anser jag vara viktigt för Vaggeryd då det påvisar ortens 
natur- och kulturmiljöarv. 
 
Parker 
Vaggeryds två parker Järnvägsparken (se karta bredvid nr. 1) och Mis-
sionsparken (se karta bredvid nr. 2) föreslås bevaras i framtiden och 
med anledning av den naturliga grönskan på orten är det inte aktuellt 
att föreslå ny parkmark i Vaggeryd. 
 
Gröna korridorer och stråk 
De två gröna korridorerna på orten föreslås bevaras i framtiden efter-
som de förbinder grönska och vatten från utkanterna av samhället och 
skapar spridningskorridorer för växter och djur. 
 
 
 
 
 

 Karta över gröna rekreationsstråk och korridorer 
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Hjortsjön  
Runt södra delen av Hjortsjön föreslås en komplettering av de befintli-
ga gång- och cykelvägarna och promenadvägarna utmed vattnet. Ett 
sammanhängande promenadstråk skapas runt Hjortsjön med varieran-
de utformningen längs promenadstråket. Utformningen på promenad-
stråket kommer att variera beroende av sträckans befintliga markan-
vändning och tar därmed hänsyn till de markförhållanden som finns i 
form av markägare och vegetation.  
 
Genom en ny gång- och cykelbro knyts Hjortsjöns västra och östra sida 
samman. Bron gör det möjligt för boende i västra Vaggeryd att snabba-
re ta sig till skolorna samt till centrum. Bron skapar även en samman-
hängande promenadsträcka på cirka 5 kilometer runt södra delen av 
sjön. Bron föreslås på Hjortsjöns smalaste punkt det så kallade ”träng-
et”.  
 
Längs med Hjortsjöns östra sida utmed Torsbo finns ett befintlig gång- 
och cykelstråk. Utmed denna sida ligger Hjortsjöns camping och bad-
platsområde. Cirka 100 meter söder om campingområdet föreslås en 
plats för naturbad och tillhörande grillplats. På denna plats kan det 
även vara lämpligt med en badplats för hundar. 
 
Intill det föreslagna förtätningsområdet, det så kallade Folkparksområ-
det, vid Hjortsjöns sydöstra sida föreslås en upprustning av den befint-
liga badplatsen. Här förslås även en mindre småbåtshamn till för ekor 
och mindre motorbåtar. Utmed sjöns södra sida finns idag ett antal 
fastigheter med tomtmark ända ner till sjön. För att säkra allmänhetens 
rätt till strandmiljön, även på denna sträcka, och därmed knyta an till 
det sammanhängande stråket, föreslås på detta ställe trädäck utmed 
strandlinjen (se röd markering på kartan bredvid).  

Ny gång- och cykelbro 
över Hjortsjön 

Nya trädäck längs  
med vattenlinjen utmed  
de befintliga tomterna 

Natur- och hundbad 
med grillplats  

Upprustning av befint-
lig badplats och till-
komst av ny småbåts-
hamn 
  

Hjortsjö camping- och 
badplats 

Naturbad med  
grillplats  

0                            500m 

N 

Torsbo 

Hjortsjö 

Teckenförklaring 

Befintlig gång-  
och Cykelväg 

Ny gång- och  
cykelväg 

Befintligt  
Promenadstråk 
 

Nytt prome-
nadstråk 

         Nytt prome-
nadäck/ brygga 
längs med strand-
linjen 
 

Karta över åtgärdsförslag utmed södra Hjortsjön 
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Sektion över den vattennära miljön intill Hjortsjön 

Karta över förslagspunkter 

0                            500m 

N 

1 

2 

3 

4 A-A 

    100 m 

Promenadstråk 

A-A 

Foto: www.trabroar.se 

Inspirationsbild på träbro 
för Gång- och cykeltrafik 
över ”Tränget” 
(se karta nr.1) 

Badplats i Hjortsjön med 
naturlig karaktär utan 
inrättade bryggor  
(se karta nr.2 &4) 

Inspirationsbild på  
Trädäck utmed  
strandkanten  
(se karta nr.3) 

Eldstad och mindre  
grillplats intill vattnet 
(se karta nr 2&4) 

Foto: Hans Göransson 

Foto: www.trabroar.se 
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Lagan 
Ett sammanhängande grönområde utmed vattnet fyller en viktig rekre-
ativ funktion för de boende i Södra Park och övriga i Vaggeryd. För att 
knyta samman rekreationsområdena söder om Vaggeryd med de öster 
om orten föreslås en komplettering av promenadstråket. Det innebär att 
ett sammanhänganderekreationsstråk från områden med Natura 2000 
och riksintresse för naturvård i söder till Östermoskogen som är ett 
kommunalt naturreservat o öster. 
 
Lagan som idag endast skymtar från gång- och cykelvägen på ett fåtal 
ställen, synliggörs genom gallring av vegetation utmed strandkanten. 
Detta skapar fina vyer för gående längsmed vattnet. På ett flertal stäl-
len placeras bänkar ut där de gående kan slå sig ner och vila och blicka 
ut över vattnet. Dessa föreslås intill det befintliga dagiset på Södra 
Park (1) samt i områdets norra del (2) och vid kvarnen (3). Vid kvar-
nen föreslås även en picnic- och grillplats.  
 
Den täta vegetationen utmed vattnet gör att stråket under dygnets mör-
ka timmar upplevs som skumt och otryggt för gång och cykeltrafikan-
ter. Gallringen av vegetationen samt ny belysning längs med stråket 
öppnar upp kontakten mellan bebyggelsen på ena sidan ån samt gång 
och cykelbanan på den andra. Detta kan bidra till att stråkets trygg-
hetskänsla för gående och cyklister ökar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över åtgärdsförslag utmed delar av Lagan 

Sittplatser i form av soffor, 
bänkar och bord föreslås för 
att ge gående möjlighet att 
sitta ner och vila och blicka 
ut över vattnet.  Vid kvarnen 
(nr.3) föreslås en mindre 
picnic- och grillplats.  
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Foto: Byarumsbruk 

Inspirationsbild över soffa från  
Byarumsbruk 

Befintlig sittplats intill Lagan 
 (Se karta nr 1) 

 Här och där skymtar man Lagn 
 (Se karta nr 3) 

Sammanhängande stråk utmed Lagan 
3 

1 
2 

A-A 

Karta över förslagspunkter 

Sektion över miljön intill Lagan,  
före gallring. 
 

Lagan 
100 meter 

Sektion över miljön intill Lagan,  
efter gallring. 
 

Lagan 

100 meter 
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Grönt stråk  

Karta över det gröna stråket från 
stationen till gymnasieskolan intill 
Hjortsjön. 
  
 

Ny vegetation 
Stråket idag 

Vaggeryds största 
rörelsestråk går idag 
från stationen, förbi 
ortens sim- och sport 
hall och vidare ner 
mot gymnasieskolan 
och Hjortsjön. Strå-
ket kantas idag del-
vis av alléer och 
annan vegetation.  
Genom komplette-
ring av grönska kan 
stråket förtydligas 
samt.   
 

Utmed sträckan kom-
pletteras den befintliga 
vegetationen för att 
förstärka det gröna 
längs stråket. På det 
viset förbinder man 
även idrottsområdets 
grönska med grönskan 
utmed Hjortsjön samt 
det befintliga våt-
marksområdet vid 
Linnarsjöns utlopp i 
Hjortsjön.  
 

Stråket efter 



Fördjupning av översiktsplan för Vaggeryds kommun över tätorten Vaggeryd 

85 

Bebyggelse 
Beskrivning av förtätningstomter 
1A Området ligger på norra Torsbo och består idag av en plan grus- 
och gräsplätt på cirka 0.25 ha. Den närliggande bebyggelsen består av 
villor i 1-2 våningar samt ortens camping och badplats. Området har 
strandskydd på 100 meter och ingår i gällande detaljplan för Torsbo. 
Platsen är detaljplanelagd som allmänplatsmark därmed måste en plan-
ändring göras. I området föreslås radhus i max två våningar, detta för 
att anpassa bebyggelsen till den befintliga våningshöjden.  
 
1B Detta område består av en större gräsyta på 0.85 ha och ligger i 
anslutning till den södra delen av Torsbo. Närliggande bebyggelse be-
står av villor och flerbostadshus i 1-4 våningar samt ortens gymnasie-
skola. Platsen är idag planlagd som allmänplatsmark, park och därmed 
måste gällande detaljplan ändras. Området ligger i anslutning till ett 
våtmarksområde som enligt översiktsplanen ska skyddas. På platsen 
föreslås dels radhus utmed Yngve Malmstensväg och flerbostadshus 
utmed Jönköpingsvägen. 
 
1C Området ligger intill ett våtmarksområde och består av 0.20 ha.  
Platsen innefattar idag en parkeringsyta. Kringliggande bebyggelse 
består av villor samt radhus 1-2 våningar med faser av trä, tegel och 
puts men i området finns även ny bebyggelse med modern arkitektur. 
Gällande detaljplan för området är delvis avsatt för villabebyggelse 
resterande del är allmänplatsmark. Detaljplanen måste därmed ändras. 
För området föreslås radhus i två våningar. 
 
1D Området är det så kallade folkparksområdet och ligger mellan 
Hjortsjöns östra sida och Jönköpingsvägen. Området har en yta på 1 
ha. I området finns en upprättad detaljplan med upphävt strandskydd  
 

 
 
men området år idag inte bebyggt. Strandmiljön och den lilla badplat-
sen som finns där, är ett av Vaggeryds rekreationsområden. Därför 
bör bebyggelsen i detta område utformas på ett sådant sätt att allmän-
hetens nyttjande bevaras. Lämplig bebyggelse är därför hus i park 
vilket innebär att så mycket som möjligt av den befintliga vegetatio-
nen bevaras. I området föreslås även en mindre småbåtshamn eller 
mindre pir för allmänheten samt förbättring av den befintliga badplat-
sen. 
 
 
 
 
 
 

Foto: Örjan Carlström 

1A 

Gymnasium 

Foto: Örjan Carlström 
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1E Området ligger utmed Lagan i direkt anslutning till Södra Park-
området och har en yta på cirka 0.8 ha. Området består av tät löv-
trädsvegetation samt en öppen gräsyta. Området ligger mycket cent-
ralt med fin vy ner mot Lagan. Platsen ingår i gällande detaljplan från 
1967 som parkmark och har inget gällande strandskydd. Kringliggan-
de bebyggelse består av villor i 1-2 våningar varav ny bebyggelse 
föreslås vara radhus i två våningar. 
 
1F Nära centrum intill den norra delen av Södra Park ligger idag ett 
område utmed Lagan som består av en öppen gräsyta på 0.75 ha. 
Kringliggande bebyggelse är villor med 1-2 våningar. Området ingår i 
gällande detaljplan som allmänplatsmark, park och därmed måste 
detaljplanen ändras. På platsen föreslås komplettering av villabebyg-
gelse med max två våningar då platsens utformning och läge gör att 
området ger fina villatomter intill Lagan. 
 
1G Området ligger intill Lagan, mycket centralt på orten och har en 
yta på 0.1 ha. Området består idag av blandskog med något kuperad 
topografi. Närliggande bebyggelse består av Folkets hus, villor samt 
radhus. Området ingår i gällande detaljplan från 1967 varav inget gäl-
lande strandskydd finns. Vid planläggning måste mindre ändringar av 
gällande detaljplan göras då området inte är avsatt för bostadsbebyg-
gelse utan som mark tillgänglig för underjordiska ledningar. Idag 
finns alla underjordiska ledningar i gatorna och området behövs där-
med inte för avsatt ändamål. I området föreslås radhus med max två 
våningar eventuellt i form av suterräng. 
 
 
 
 
 

1D 

Foto:Örjan Carlström 
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1H Intill en av Vaggeryds gårdarna, utmed Lagan, finns idag ett om-
råde på 0.6 ha. Närliggande bebyggelse är villor och parhus med 1-2 
våningar med främst träfasader. Området ligger centralt på orten, nära 
Östermoskogens naturreservat, och i området föreslås radhus och/eller 
parhus. Området är planlagt som allmän platsmark, park och avgrän-
sas av ett område med sankmark. För området krävs en detaljplane-
ändring. 
 
1I Området ligger emellan Jönköpingsvägen och järnvägen och består 
av en öppen plan gräsyta på cirka 0.5 ha. Intill området ligger dagis 
och en av ortens låg- och mellanstadieskolor, Lagan, kyrka samt villor 
med 1- 2 våningar. Från området finns fina cykelvägar till centrum 
och platsen ligger relativt centralt. Området lämpar sig för flerbo-
stadshus med hus i parkkaraktär, då området förslagsvis bör fånga upp 
grönska intill Lagan och göra detta område till en attraktiv boendemil-
jö nära naturen. Området är planlagt som almmänplatsmark, park och 
därmed krävs en detaljplaneändring. 
 
1J Detta område består av en smal remsa utmed Lagan, på 0.1 ha, i 
anslutning till Södra Park. Platsen utgör mycket fin boendemiljö 
bland kultur- och vattenmiljöer intill Lagan. Området lämpar sig för 
radhusbebyggelse. Området är planlagt för bostäder därmed krävs 
ingen detaljplaneändring. 
 
1K Området ligger intill bostadsområdet Hjortsjö, utmed Bonstorps-
vägen, och har en yta på cirka 0.9 ha. Området består av flack tallskog 
och är idag planlagt för framtida bebyggelse.  Att detta område förtä-
tas är viktigt för Hjortsjö för att skapa en sammanhållenbebyggelse-
struktur.    

1L 

1H 

Foto:Örjan Carlström 

1K 

Foto:Örjan Carlström 
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Beskrivning av utbyggnadsområden 
Utbyggnadsområdena, är indelade i två färger. Rosa merkering är 
översiktsplanens förslag på utbyggnadsområden. Gulmarkering är de 
områden, som av mig, förelås som utbyggnadsområden.  
 
Område 2A 
Området ligger väster om Bonstorpsvägen och angränsar till Hjortsjö-
området i öster, Götafors i söder, Stödtorpsån i väster samt privatägd 
skog i norr. Området består idag av tallskog och innefattar cirka 20 ha. 
Detta område förslås som framtida utbyggnadsområde för villor. För 
södra delen av området gällande detaljplan för bostadsbebyggelse i 
anslutning till Götaforsområdet. Resterande del av område 2A är inte 
detaljplanelagt idag. Detta innebär att en ny detaljplan måste upprättas 
för området där även ett strandskydd på 100 meter tillkommer. 
 
Område 2B  
Området ligger norr om Torsbo, utmed Jönköpingsvägen, och består 
idag av 18 ha tallskog. Intill området i väster ligger Hjortsjön samt 
orten campingområde. Området består av ett yttre och inre vatten-
skyddsområde och innefattar även ortens grundvattentäkt. Bebyggelse 
på det inre vattenskyddsområdet är inte lämpligt. För det yttre vatten-
skyddsområdet kan utbyggnad ske men bestämmelser gällande maxi-
mal markbelastning och tryck måste följas. Området är idag inte de-
taljplanelagt 
 
Område 2C 
Utbyggnadsområde nummer tre ligger i Vaggeryds centrala delar intill 
stationen och består idag av industrimark. Område är idag 
detaljplanelagt son industrimark och ägs idag av privata  
 
 

 
fastighetsägare. Detaljplanen för området bör i framtiden  ändras och 
planläggas som mark för bostadsbebyggelse eller liknande. Detta för 
att ingen industri, och därmed tillhörande transporter, ska vara 
etablerad  i samhällets centrala delar. I området finns idag två 
verksamheter varav en är ett byggföretag med tillhörande lager. För 
denna tomt föreslås  flerbostadshus i 3-4 våningar. 
 
Område 2D 
Område 2D bestrår av Hjortsjöområdet vilket även är ett föreslaget 
utbyggnadsområde i Vaggeryds kommuns översiktsplan 2002. För 
området finns en framtagen detaljplan där marken är avsatt för 
villabebyggelse. Området  är sedan översiktsplanen vann laga kraft 
2002  till viss del bebyggt men eftersom hela området ännu inte är 
bebyggt föreslås detta områdeäven i förfjupningen av översiktsplanen.  
Området  avgränsas av ett naturområde inorr med bland annat 
våtmarker. Detta område har stort bevarandevärde och  innefattar 
många olika djur- och växtarter. I söder gränsar området till det 
befintliga bostadsområdet Hjortsjö, i öster av Hjortsjön och i väster av 
Bondstorpsvägen. Den närliggande bebyggelsen i Hjortsjö är  1-2 
plansvillor med varierad arkitektur coh modern utformning. Detta 
innebär att utformningen av bebyggelsen i detta område kan ske med 
stor valfrihet med föreslagsvis villor.  
 
Område 2E och 2F 
Utbyggnadsområde 2E och F är kommunens förslag på lantligt boen-
de eventuellt i form av hästgårdar. Område 2F är ett av översiktspla-
nens föreslagna utbyggnadsområden. De två områdena innefattar i 
dagsläget tillsammans totalt nio stycken tomter med en yta på cirka 1 
ha vardera.  Områdena ger möjlighet att bo nära naturen men ändå på 
gång avstånd till centrum. Områdena är idag inte detaljplanelagda. 
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 Storlek cirka Begränsningar Markägare Lämpligt för Beräknat antal bostäder 

Område 1A 2.5 ha Gällande detaljplan måste ändras. Strandskydd gäller. 
 

kommunen Radhus  15 

Område 1B 0.85 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus, parhus  samt flerbostadshus 36 + 20  

Område 1C 0.2 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus 10 

Område 1D 1 ha  kommunen Flerbostadshus 40

Område 1E 0.8 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus 20 

Område 1F 0.75 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Villor 6 

Område 1G 0.1 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus 5 

Område 1H  0.6 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus/Parhus 10 

Område 1I  0.5ha  kommunen Flerbostadshus 30

Område 1K  0.9 ha  kommunen Villa/parhus 35

Område 2A  20 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Villor 100 

Område 2B  18 ha Yttre Vattenskyddsområde, strandskydd gäller. kommunen Radhus 100 

Område 2C  3.12 ha  Gälland detaljplan måste ändras
 

Privat fastighets 
ägare 

Flerbostadshus, handel samt service 
 

60 

Område 2D  18 ha  kommunen Villor 40

Område 2E  6 ha Ej detaljplanelagt kommunen Hästgårdar 6 

Område 2F  3 ha Ej detaljplanelagt kommunen Hästgårdar 3 

Område 1J  0.1 ha Gälland detaljplan måste ändras kommunen Radhus 8 

Sammanställande tabell över förtätnings- och utbyggnadsområdena 
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I introduktionsdelen, på sidan 20, i detta examensarbete redovisades 
kommunstyrelsens mål för den framtida bostadsbebyggelsen i kommu-
nen. Målet är att varje år bebygga minst 50 nya bostäder i kommunen, 
vidare föreslås en fördjupningen av översiktsplanen vara en lämplig 
framtidsplan för Vaggeryds tätort de kommande 15- 20 åren. Totalt 
beräknas förtätningstomterna innebära cirka 250 stycken nya bostäder 
och utbyggnadsområdena cirka 300 stycken nya bostäder. Dessa siffror 
baseras på en uträkning med relativt små tomter för rad- och parhusen. 
För villatomterna gäller liknande storlek som för de befintliga i Vagge-
ryds nyare bostadsområde Hjortsjö. Totalt innebär förslagen drygt 550 
nya bostäder på orten. De befintliga lediga villatomterna som idag 
finns i Vaggeryd är inte medräknade i detta förslag. Baserat på mitt 
antagande, på sidan 21 om att ungefär hälften av kommunstyrelsens 
mål för nybyggnation av bostäder bebyggs i centralorten Vaggeryd, 
innebär detta att 550 bostäder kan byggas på cirka 15-20 år. Uträknat 
på 20 år innebär dessa siffror en årlig byggnation av cirka 27 nya bo-
städer. Denna siffra står sig väl emot kommunstyrelsens mål där ett 
antagande om cirka 25 nya bostäder beräknas i Vaggeryds tätort per år.
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Verksamheter 
 
Utbyggnadsområden för verksamheter och industri 
I Vaggeryds kommuns översiktsplan 2002 föreslås fyra utvecklings-
områden för industri, vilka idag är planlagda som industrimark. Av 
dessa fyra områden (3A, 3B, 3D samt rödmarkering på kartan bredvid) 
har jag valt att i fördjupningen av översiktsplanen föreslå även 3 A, B 
och D, samt ett nytt område för industrimark. 
 
3A Tomten ligger på Torsbos industriområde och är ett av översikts-
planens utbyggnadsförslag för industriverksamheter. På platsen har 
det, sedan översiktsplanen gjordes 2002, tillkommit tre verksamheter. 
Eftersom området ligger i samhällets utkanter och transporter därmed 
sker delvis inom samhället föreslås mindre industriverksamheter utan 
behov av tungtrafik.  
 
3B Området ligger intill Travbanan i Norra Vaggeryd utmed E4: an. 
Området ingår i översiktsplanen som utvecklingsområde för industri.  
Området lämpar sig för verksamheter inom Speditions- och industrifö-
retag av olika slag.  PÅ platsen har det, sedan översiktsplanen gjordes 
2002, tillkommit ett flertal olika verksamheter. 
 
3D Området ligger i Götaforsindustriområde och tillhör ett av över-
siktsplanens utbyggnadsområde för industri. Området ligger intill E4: 
an vilket innebär goda kommunikationsmöjligheter. I området föreslås 
utbyggnad av industri som kräver tunga transporter av olika slag. 
 
 
 
 

 
 
3C Detta område finns inte med som utvecklingsområde i översikts-
planen varav inga tidigare inventeringar för ändamålet är gjorda. Om-
rådet har dock diskuterats som ett framtida utvecklingsområde då 
utvecklingen och behovet av industrimark ständigt ökar. Området 
 ligger söder om Travbanan, utmed E4: an och består idag av tallskog 
och inga restriktioner för området finns att ta hänsyn till. I detta om-
råde föreslås industri av olika slag med behov av tungtrafik. 
 
Övrigt I centrum finns industriområdet Oden (blå markering på kar-
tan) Detta område bör på sikt avveckla sin industriverksamhet och i 
framtiden istället innefatta bostäder. Intill Östermos industriområde 
föreslår översiktsplanen ett område för utbyggnad av industriverk-
samhet (se röd markering på kartan). Eftersom detta område ligger i 
direkt anslutning till Östermoskogen och det befintliga naturreservat 
för skog anser jag att detta område istället ska bevaras som naturom-
råde.  
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Utbyggnadsområden för handel, service och kultur 
4A Området ligger inom Vaggeryds centrum och består idag av en 
parkeringsyta på cirka 600 kvm. Området förslås som en framtida ut-
byggnadstomt för handel och service. Fastigheten kan förslagsvis bestå 
av 2-3 våningar med handelsetableringar i markplan samt garage och 
parkeringshus i källare. Kringliggande bebyggelse är handelslokaler 
samt flerbostadshus och våningshöjden är 2-5 våningar.  
 
4B Området ligger intill Vaggeryds centrum och består idag av östra 
torget, en parkeringsyta på cirka 1500 kvm. Området förslås som en 
framtida utbyggnadstomt för handel, service samt eventuellt kontor 
samt att delar av området bevaras som parkeringsyta. 
 
4C Området ligger intill ortens sim- och sporthall. På tomten finns 
även en äldre magasinsbyggnad. Magasinet ägs av kommunen och 
hyrs idag ut som lagerlokal. Området består idag av en stor parkering 
samt idrottsplats för skolan. För området föreslås en omgestaltning och 
ett därmed ett framtida område för en samlad kulturverksamhet (se 
förslagsillustration s. 89) 
 
4D Området ligger intill Hjortsjön och gränsar till bad och camping-
platsen i söder. Området har en yta på cirka 700 kvm och består idag 
av tall- samt viss lövskog och är något kuperad ner mot sjön. Området 
innefattar ett inre vattenskyddsområde. Området föreslås som ett fram-
tida utvecklingsområde för campingen. 
 
4E Det föreslagna området består av cirka 1500 kvm och ligger intill 
Hjortsjöområdets västra del. Detta område har idag ingen barnomsorg 
och vid en framtida exploatering och därmed befolkningsökning är det 
viktigt att i fördjupningen av översiktsplan avsätta mark för dagis och 
förskoleverksamhet. 

 
4F Området ligger norr om Vaggeryds gymnasieskola och består idag 
av cirka 5000 kvm naturmark. En framtida tillväxt av orten gör att 
även mark för skola och barnomsorg måste planläggas varav jag valt 
att föreslå detta område som ett framtida utbyggnadsområde för gym-
nasieskolan. Området avgränsas av den befintliga gymnasieskolan i 
söder, Hjortsjön i väster samt Torsbo i öster. Norr om området ska 
befintlig vegetation bevaras då detta ingår i ett av ortens viktigaste 
rekreationsstråk. 
 
4G Området ligger precis intill ortens vårdcentral där även service-
boende finns. Tomten har en yta på 5000 kvm och avgränsas av La-
gan i söder, öster och väster och ligger därmed på en udde. I norr lig-
ger vårdcentralen. Området har inga restriktioner och därmed inget 
gällande strandskydd. Behov av framtida etablering av äldreboende 
finns i Vaggeryd och därmed ska fördjupningen av översiktsplanen 
avsätta mark för detta ändamål.  
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Förslagsåtgärd nytt kulturcenter 
Förslaget innebär ett nytt kulturcentra med syfte att samla ortens alla 
kultur etableringar. Byggnaden är en äldre fastighet med stenfasad och 
ligger intill järnvägen och stationen, precis intill Vaggeryds sim- och 
sporthall. Byggnaden är en av ortens byggnader med kulturhistoriskin-
tresse och var från början en vagnssmedja. Delar av fastigheten hyrs 
idag ut som förråd och lager åt diverse verksamheter. Byggnaden kan i 
och med detta förslag bli en lokal för museum, arbets- samt utställ-
ningslokaler för lokala och externa konstnärer osv. 
 
Förslaget innebär att området delvis omgestaltas till ett kulturområde 
med plats för idrott, konst och kulturverksamheter. Idrottsområdet på 
platsen flyttas så att det ligger precis intill sim- och sporthallen där 
idag området parkering är placerad. Parkeringen för sim- och sporthal-
len flyttas därmed till marken väster om byggnaden (se förslagskartan 
nästa sida). Närmast Nådastigen föreslås en ny parkering för besökare 
till centrum, arbetspendlare och andra tåg- och bussresenärer. Intill 
Magasinsbyggnaden föreslås ett mindre grönområde som kan inrymma 
en mindre vattenspegel. Denna plats kan även ge plats för skulptur och 
konst utställningar.    
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