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en digital version som du hittar på kommunens hemsida.

Strukturbild
6

9

Läshänvisning

Infrastruktur och
kommunikationer

15

Natur och vatten

19

Attraktiva bebyggelsemiljöer

23

Näringsliv och utbildning

25

Uppleva och göra

Del 1 – Utgångspunkter, är en inledning till översiktsplanen och här kommer du att kunna läsa om
vad en översiktsplan är, varför kommunen tar fram
en ny, hur processen med att ta fram en översiktsplan går till samt när planen beräknas vara färdig.
Du kan även läsa om vilka nationella, regionala
och kommunala mål, planer och program som
översiktsplanen berörs av samt hur man förhåller
sig till dem. Här kan du också läsa om hållbar
utveckling, vad det innebär och hur arbetet med
översiktsplanen tagits fram utifrån det arbetssättet.
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Del 2 – Planförslag, behandlar kommunens strukturbild och olika strategiområden samt förslag på
markanvändning som inom kommunen.
I denna del behandlas kommunen i sin helhet genom
en strukturbild men även mer detaljerat i de orter
som pekas ut som serviceorter. Här kan du även hitta
ställningstagande som har tagits fram kopplade till
de olika strategiområdena som kommunen har arbetat med. Förslag som inkom under programsamrådet
har här behandlats och mer fysiska förslag har tagits
fram.

Del 3 – Hänsyn och planeringsunderlag, tar upp
de förutsättningar som kommunen har att jobba utefter idag. Denna delen lyfter fram de riksintressen
och allmänna intressen som finns inom kommunen
och som kan komma att påverkas vid den fysiska
utvecklingen av kommunen.

Del 4 – Fortsatt arbete, beskriver hur löpande
översiktlig planering fungerar och hur kommunen
ska fortsätt arbetet men översiktlig planering efter
att översiktsplanen har antagits. I denna del kan du
även hitta de bilagor som finns till översiktsplanen.
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Strukturbild för kommunens
långsiktiga fysiska utveckling

Strukturbildens innebörd
Strukturbilden syftar till att definiera en tydlig fysisk
struktur för Ljungby kommun. Strukturbilden utgår från
hur kommunen ser ut, var man bor, hur man rör sig samt
var det finns förutsättningar för utveckling. Denna strukturbild används för att fokusera kommunens arbete och
satsningar.

Utmaningar
Ljungby kommun är till ytan en stor kommun med en
utspridd befolkning utanför centralorten, fördelad på små
orter till mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att
det är svårt att täcka upp den stora geografiska ytan med
likvärdig servicetillgänglighet. Det är också svårt att motivera riktade satsningar på specifika orter framför andra
orter. Servicetillgänglighet av god kvalité är viktig för de
som väljer att bo utanför Ljungby stad och betydelsefull
för att fler ska vilja flytta till kommunen. Bland annat är
skola, kultur, fritid, rekreation och dagligvaruhandel viktigt för att kunna täcka behovet av service på landsbygden. Kvalitén på servicen kan vara svår att upprätthålla
med tunt befolkningsunderlag. Både förskola/skola, kollektivtrafik och dagligvaruhandel behöver ett tillräckligt
kundunderlag för att de ska vara ekonomiskt försvarbara
och kunna bevara kvaliteten. För en levande landsbygd
är bredbandsutbyggnad viktig, men utbyggnaden kan på
grund av kommunens storlek ta tid. Ljungby stad och de
större tätorterna är beroende av landsbygden och de mindre orterna, liksom omvänt är landsbygden och de mindre
orterna beroende av tätorternas utvecklingskraft.

Strukturbilden för kommunen definierar en centralort,
fem stråk (Väg E4, Väg 25, Väg 545 till Lidhult, Väg
594/592 mot Älmhult via Hamneda och Pjätteryd samt
väg 124 mot Älmhult via Liatorp), fyra serviceorter med
grundläggande service (Lidhult, Lagan, Ryssby och Hamneda) och ett utvecklingsområde utmed sjön Bolmens
östra strand med tillhörande utvecklingsstråk på väg 555.
Strukturbilden ligger till grund för kommunens långsiktiga fysiska utveckling.
Stråken binder ihop kommunen samt kopplar ihop den
med närliggande regioner och regioncentrum. Stråken
baseras på de stora rörelseströmmarna och viktigaste målpunkterna inom och utanför kommunen. Tanken är att huvuddelen av kommuninvånarna ska kunna använda stråken för pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor.
I stråken ska det finnas snabb kollektivtrafik som effektivt
tar resenärer mellan centralorten och serviceorterna eller
till närliggande regioncentrum. På så sätt ges möjligheter
till ökat kollektivtrafikresande och bättre koppling till
andra arbetsmarknader. I stråken sker av dessa anledningar de större satsningarna på trafikinfrastruktur och kollektivtrafik. Vidare bör ny bebyggelse, rekreationsområden,
viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar styras till
stråken, för att infrastrukturen ska användas effektivt och
för att hållbara resor ska premieras.

Där det finns konkurrens om marken, som exempelvis
inne i Ljungby tätort, behöver man hushålla med marken.
Marken är en ändlig resurs och man behöver förtäta bebyggelse så att mark kan bevaras för exempelvis framtida
natur- och jordbruksmark. Förtätning innebär att istället
för att sprida ut bebyggelse så samlas bebyggelse på mindre yta. En tät stad är mer tillgänglig, eftersom sträckorna
är korta mellan olika målpunkter i staden, exempelvis
busshållplats, dagligvaruhandel och förskola. E4.an och
Ringvägen är tydliga barriärer i Ljungby stad som också
begränsar utbyggnaden av staden. Dessutom finns en
möjlig sträckning av höghastighetsjärnväg som innebär
att delar av kommunens mark är reserverad för en eventuell järnväg. Det är därför en utmaning att hitta ny mark
att exploatera och samtidigt förtäta och hushålla med
marken.

Centralorten Ljungby har en stark roll i kommunen och
ligger också där de viktigaste stråken möts. Staden ska
vara en motor för hela kommunen och generera ett starkt
underlag av arbetstillfällen och service. Genom att stärka
stadens roll i ett regionalt sammanhang stärks också kommunen i stort. Centralorten är därför huvudfokus för ny
bebyggelse och infrastruktur i kommunen. Förtätning och
omvandling av befintliga bebyggelseområden samt tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är viktiga frågor för centralorten. Komplettering med ytterligare
serviceorter kan dock ske på längre sikt.
I serviceorterna satsas långsiktigt på service, nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, gång- och cykelvägar
och övrig infrastruktur samt koppling till stråkens snabba
kollektivtrafik (gång- och cykelförbindelse och pendlarparkering med laddstolpar). På så sätt kan man som
boende eller företagare räkna med att kommunen har ett
långsiktigt engagemang i orten, vilket kan göra att både
boende och företagare vågar satsa på att etablera sig och
stanna kvar i orten.
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Mellan stråken möjliggör strukturbilden att befintliga
värden i form av natur- och kulturmiljöer, friluftsliv samt
jord- och skogsbruk kan sparas och utvecklas. Målsättningen är att här behålla befintlig service och möjlighet
till arbetspendling. För orter som ligger på rimligt avstånd
från stråken görs satsningar på att knyta upp dem till stråken och deras goda tillgång på kollektivtrafik. Mellan
stråken sker inga större kommunala nysatsningar, men
kommunen ställer sig positiv till privata initiativ som
hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån.
Bolmens östra strand är ett område som i förslaget till
strukturbild ligger utanför utpekade stråk. Här bedöms
dock potentialen för utveckling finnas på längre sikt, varför området pekas ut som ett utvecklingsområde. Området ligger vid sjön Bolmen från Bollstad/Tannåker i nordväst till Bolmstad i söder, på den östra sidan av Bolmen.
Området har ett attraktivt läge längs med sjön Bolmen på
1 till 2 mils avstånd från Ljungby. I detta område finns en
hel del bebyggelsesamlingar i byar och gamla fritidshusområden. Inom utvecklingsområdet finns även ett flertal
utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Stråkfunktioner i och till området är främst kopplade till väg 555 och definieras som ett utvecklingsstråk.
Grönstrukturen utgörs av sammanhängande områden
med höga naturvärden, vilka är viktiga för både växt- och
djurliv och människors möjlighet till rekreation. En definierad grönstruktur möjliggör för ett mer strukturerat
arbete med att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden samt integrera dem i samhällsplaneringen. Detta
innebär att natur- och rekreationsvärden här ska visas
särskilt hänsyn och att naturområden ska avsättas som
naturreservat eller liknande. Grönstrukturen innefattar
de områden som har de högsta naturvärdena, men även
områden som är viktiga för att binda ihop dessa områden till regionala grönstråk. De regionala grönstråken är
avgörande för växt- och djurlivets möjlighet att fortleva
och är därför av stor betydelse för biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Grönstrukturens rekreationsvärden
ska vara lättillgängliga och hanteras i form av både större
rekreationsområden och mindre bebyggelsenära park- och
grönområden. För grönstrukturen har även viktiga regionala kopplingar utanför kommunen och svaga kopplingar
inom kommunen definierats.
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Planförslaget utgår ifrån en strukturbild och fem strategiområden som redovisar tillhörande utmaningar och
ett antal ställningstaganden som bemöter utmaningarna.
Strukturbilden är kommunens utvecklingsstrategi för
kommunens utveckling och fungerar som ett paraply
för strategiområdena. Den sätter ramarna för resterande
ställningstaganden i underliggande strategiområden. Strategiområdena berör både rena samhällsplaneringsfrågor
såväl som frågor om kommunens utveckling i ett bredare
perspektiv, bland annat kopplat till social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad, näringsliv och utbildning:

I följande avsnitt beskrivs ett antal utmaningar inom utvalda strategiområden som Ljungby kommun står inför,
samt ställningstaganden för att bemöta dessa. Utmaningarna har definierats utifrån problembilden i nulägesbeskrivningens tematiska avsnitt och beskrivningen av omvärldens påverkan i omvärldsanalysen. Strategiområdena
med tillhörande ställningstaganden har främst tagits
fram utifrån förslag i nulägesbeskrivningen och omvärldsanalysens förslag på prioriteringar för kommunens
framtida arbete.
Strategiområdena och ställningstagandena har arbetats
om efter planprogrammet utifrån inspel från förvaltningsövergripande arbetsgrupper, fokusgrupper (invånare från
olika platser i kommunen) och partigrupper. Förslagen
har hållbarhetsbedömts och miljökonsekvensbeskrivits.
De förslag som går i linje med målen för hållbart samhällsbygganden har sedan lyfts in i översiktsplanens planförslag.
Planprogrammets strategiområden Miljökonsekvenser
och Sociala konsekvenser har tagits bort som separata
rubriker och ställningstagandena har arbetats in under
övriga strategiområden. Själva konsekvenserna beskrivs
i hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunens beslutade fokusområden har påverkat både strategiområdena och ställningstagandena, vilket syns särskilt i
strategiområdena Natur och vatten, Attraktiva bebyggelsemiljöer samt Uppleva och göra.
För att kommunens planering ska kunna hantera de frågor
som är relevanta är det viktigt att det finns en tydlig bild
av vilka utmaningar man står inför och att ha en tanke om
hur de ska bemötas.
Översiktsplanen är i detta sammanhang viktig för att göra
sammanvägningar mellan olika intressen samt att genom
strategiområden med tillhörande ställningstaganden ta
ställning till hur kommunen ser på olika frågor och hur
man väljer att prioritera. Med hjälp av ställningstagandena kan kommunen dessutom ha en framförhållning för att
kunna hantera oförutsedda händelser. Med allt snabbare
förändringar i omvärlden blir behovet av att kunna bemöta påverkan utifrån dessutom allt viktigare.
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Infrastruktur och
kommunikationer
11

Utmaningar

Ställningstaganden

Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har
tillsammans med den goda tillgången till den nationella
väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i
kommunen. Centralorten ligger strategiskt där de nationellt viktiga E4:an och riksväg 25 möts, men har inte
tillgång till järnvägstrafik. E4:an och riksväg 25 österut
har huvudsakligen bra standard, medan vägförbindelserna
till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet
i och i anslutning till Ljungby stad kan dock på grund av
hänsyn till buller och trafiksäkerhet på längre sikt påverka
stadens möjlighet att växa.

•

Hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel ges högre prioritet i samhällsplaneringen, både
vad gäller utbyggnad och skötsel. Viktiga målpunkter
för hållbara trafikslag är större bostadsområden, arbetsplatser, busshållplatser, skola/förskola, offentlig
och kommersiell service samt rekreationsmål som
idrottsplatser och badplatser.

•

Strukturbildens stråk ska genomgående ha en hög
standard för att kunna användas effektivt av huvuddelen av kommuninvånarna för pendling, tjänsteresor,
godstrafik och fritidsresor. I stråken sker de större
satsningarna på trafikinfrastruktur och kollektivtrafik.

•

I de nationella/regionala stråken mot Halmstad och
Älmhult ska infrastruktur och kollektivtrafik förbättras för att öka möjligheten till både person- och godstransporter. Mot Älmhult är både nuvarande väg 124
och en tänkt förstärkt förbindelse förbi Hamneda och
Pjätteryd utpekade som stråk.

•

Kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande kommuner ska förbättras och snabbas upp.
Fokus ska ligga på hela-resan-perspektivet både för
pendling, tjänsteresor, godstrafik och fritidsresor. För
persontrafik är allt från möjligheten att byta trafikslag, hållplatsernas utformning, samåkningsplatser till
tidtabellerna betydelsefulla. För att förenkla trafikslagsbyte är kollektivtrafik-noder med busshållplats,
pendlarparkering för bil och cykel samt gång- och
cykelförbindelse viktiga.

•

Förbättra kopplingen mellan Ljungby stad, serviceorterna och viktiga besöksmål (bland annat rekreationsområden och kultur- och fritidsanläggningar) genom
förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar.

•

I Ljungby stad ska det planeras för effektiva stråk för
cykel- och kollektivtrafik.

•

Arbeta brett för en station i Ljungby vid en eventuell
höghastighetsjärnväg. Planera för två möjliga järnvägskorridorer genom kommunen på varsin sida av
staden. En eventuell station i Ljungby ska planeras
som en attraktiv bytespunkt för lokal och regional
kollektivtrafik. Stationens närområde ska utvecklas
med verksamheter, handel, bostäder och parkering.

•

Utveckla närtrafiken till att kunna användas både på
kvällar och helger samt för att knyta ihop serviceorterna med sitt omland.

•

Använd mobility management-åtgärder för att genom
attityd- och kunskapsförändringar öka andelen hållbara trafikslag och effektivisera användningen av infrastruktur och transporter samt förbättra folkhälsan.

Kollektivtrafiken består av busstrafik, vilken är relativt
välutbyggd mellan Ljungby och intilliggande kommunhuvudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till kommunens övriga orter. Resor i Ljungby kommun sker till
stor del med bil. Att bilen och dess tillgänglighet under
lång tid har varit utgångspunkten syns bland annat i vägutformning och tillgången på bilparkeringar. Vidare har
det inte funnits någon helhetssyn på alla trafikslag eller
någon prioritering av hållbara trafikslag. För en levande
landsbygd är frågor om förbättrade pendlingsmöjligheter
och vägunderhåll viktiga.
Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att planera
för och bygga nya stambanor för höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Tänkta stationsorter finns utpekade på de olika sträckorna, där de närmaste stationerna för Ljungby kommun är Värnamo och
Hässleholm. Den kortaste sträckan mellan dessa stationer
går genom Ljungby kommun, men det finns inte någon
bestämd sträckning genom kommunen. För att förtydliga
planeringsförutsättningarna har kommunen definierat två
möjliga järnvägskorridorer i nord-sydlig riktning genom
kommunen, på varsin sida av staden. För båda sträckningarna finns lämpliga lägen för en station vid Ljungby.
En station kommer att kräva investeringar i anslutande
infrastruktur och kollektivtrafik för att dess potential ska
kunna utnyttjas maximalt. Höghastighetsjärnvägen kommer att innebära påverkan på omgivningen både under
byggtiden och när den är utbyggd – i form av bland annat
buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriäreffekt
och begränsningar i markutnyttjande. I översiktsplanen
reserveras i dagsläget inte något område för höghastighetsjärnväg då dess läge är för oklart. Markanvändningsförslagen har dock tagits fram med hänsyn till utpekade
möjliga järnvägskorridorer och lämpliga stationslägen,
vilket också framgår i de markanvändningsförslag som
berörs.
Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för
sin elförsörjning och en utmaning är risken att de system
vi har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis
kraftigare vindar. Elförsörjningen är en stor bidragande
faktor till klimatförändringen varför den totala energiförbrukningen måste minska och andelen förnyelsebar
energi öka.
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•

Satsa på att kunna erbjuda fibernät till alla i Ljungby
kommun.

•

Arbeta för att öka kommunens förnybara energiproduktion.
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Natur och
vatten

förorening. Avlopp och jordbruk riskerar i sin tur att påverka sjöar och vattendrag i form av näringsläckage som
kan resultera i övergödning av sjöar och vattendrag.

Utmaningar
Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i
allt högre utsträckning, vilket har orsakat att flera av de
viktiga miljöprocesser som vårt liv på jorden är beroende
av överskrids så mycket att det på sikt hotar vår överlevnad. Detta yttrar sig genom bland annat klimatförändringar och kraftigt minskad biologisk mångfald. Ett förändrat
klimat har stor påverkan på miljön och bidrar till ett mer
sårbart samhälle.

Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimatoch vegetationszoner att röra sig längre norrut i Sverige.
En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och
skogsbruk förmodligen kommer producera mer, men
också blir mer sårbart på grund av nya skadeorganismer
som påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar
tillsammans med andra invasiva arter (arter som inte förekommit naturligt i Sverige utan har flyttats hit) att orsaka
problem för inhemska växter och djur, ekosystemet och
samhället.

Klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläpp av
växthusgaser, främst från förbränning av fossila bränslen
för transporter, industri och energiutvinning. Ljungby
kommun kommer att påverkas av framtida klimatförändringar genom ökade temperaturer och förändrade
nederbördsmönster. Vidare förväntas många typer av
extrema vädersituationer bli vanligare och mer intensiva i
Sverige i framtiden, till exempel värmeböljor och skyfall,
samtidigt som scenarier visar att vädertyper som sträng
kyla och snöfall blir mindre vanliga. För att få bukt
med klimatförändringen och dess följder måste en total
omställning ske. Det är kommunens ansvar att påverka
utvecklingen i en positiv riktning, bland annat genom att
bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, planera
för ett hållbart samhälle samt att utveckla och förvalta
byggnader och områden resurseffektivt.

Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad
markanvändning, exempelvis omvandlas naturmark till
industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker
samt slåtterängar har i vissa fall brukats i århundraden
och har därför ofta höga natur- och kulturmiljövärden
kopplade till sig. Mängden historiska åker- och betesmarker samt slåtterängar har minskat främst till följd av igenväxning, Därmed riskeras både biologisk mångfald samt
höga natur- och kulturmiljövärden att försvinna, vilket i
sin tur medför att rekreationsvärden och allmänhetens tillgång till dem försämras.
Ekosystemtjänster är ett annat ord för alla de produkter
och tjänster som naturens ekosystem ger människan och
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Exempel på
ekosystemtjänster är pollinering, naturlig vattenreglering
och vattenrening samt naturupplevelser.

I Sverige har den tydligaste effekten av klimatförändringen länge varit fler skyfall och ökade översvämningsproblem, vilket har stor påverkan på infrastruktur och
samhälle. Samtidigt kan tillrinningen under framtidens
sommarperioder minska, med anledning av längre vegetationsperioder. 2018 drabbades Sverige av en torka
som påverkade vegetationen, då långa perioder med hög
värme, mycket sol och nästan inget regn gjorde att vegetationen hade svårt att överleva. Detta gjorde att böndernas skördar minskade, djurbete torkade och priserna för
grödor och djurfoder steg kraftigt.

Genom vår konsumtion och efterfrågan på energi och
naturresurser har vi en stor påverkan på miljön. En viktig förändring är att minska mängden avfall och i större
utsträckning sluta kretsloppet genom att ta till vara avfall
som en resurs. Den största utmaningen för kommunen
gällande avfall består av att minska mängden avfall från
hushållen och minimera mängden föroreningar som
sprids från avfallsdeponier.

Kommunen har ett lokalt ansvar för klimatanpassning, till
exempel ansvarar kommunen för att det finns fungerande
vatten- och avloppsanläggningar, energi-och avfallsanläggningar samt skolor och omsorg. Med ökande nederbördsmängder blir dagvattenhanteringen allt viktigare.
Här handlar det både om att mängden dagvatten behöver
minimeras och att det dagvatten som bildas behöver hanteras och renas på ett hållbart sätt.
Flera av kommunens nu aktiva vattenskyddsområden är
belägna inom riskområden för förorening och påverkan.
Det gäller främst dricksvattentäkter belägna längs vägar
som riskerar att drabbas vid eventuella olyckor och föroreningar. Flertalet vattenverk saknar dessutom reservvattentäkter vilket gör systemet sårbart vid föroreningar
och låga vattenstånd. Förändrade nederbördsmönster,
skyfall och vattennivåer kan leda till en ökad rörlighet
och utlakning av föroreningar i mark. Potentiellt kan det
leda till stora skador på det lokala ekosystemet och vattenförsörjningen. Vidare kan den ökade nederbördsmängden komma att påverka avlopp i form av översvämmade
avloppssystem, vilket kan resultera i smittspridning och
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Ställningstaganden
•

Utveckla kunskapen om biologisk mångfald och
ekosystemtjänster för att kunna användas i samhällsplanering och för att förbättra förutsättningen för det
naturliga ekosystemet.

•

Grönstråk med natur-, kulturlandskap- och rekreationsvärden sparas och görs mer tillgängliga genom
bland annat bättre gång- och cykelförbindelser. För
att kunna bibehålla och utveckla dessa värden behöver värdekärnor, spridningskorridorer och viktiga
gröna samband identifieras.

•

Inför möjliga exploateringar ska värdefulla träd och
trädsamlingar inventeras.

•

Säkerställ att grönytor reserveras i samhällsplaneringen genom att en grönytefaktor tas fram för planering
av olika typer av områden.

•

Avsätt områden för bebyggelsenära rekreation och
orörd natur som naturreservat eller liknande. Säkerställ att ytor med högsta naturvärde (motsvarande
naturvärdesklass 1) inte påverkas negativt vid exploatering vad gäller deras ekologiska funktioner eller
värden. För ytor med högt naturvärde (motsvarande
naturvärdesklass 2) kan avsteg i undantagsfall tillåtas
men ska då kompenseras genom att förlorade värden
ersätts på annan plats.

•

Hänsyn ska tas till sammanhängande och aktiv jordbruksmark för att kunna bevara och utveckla odlingslandskapet både för livsmedelsproduktion och utifrån
dess naturvärde.

•

Planera för träd som skyddar mot sol och värme vid
vårdinrättningar, lekplatser och förskolor/skolor.

•

Lättillgänglig natur- eller parkmark ska på grund av
dess pedagogiska och hälsofrämjande egenskaper finnas i anslutning till skolor/förskolor och äldreboende/
vårdinrättningar.

•

Byggnation i förorenade områden är ett sätt att bidra
till att marksanering sker, varför det är en prioriteringsgrund vid planering av vilka områden som ska
bebyggas.

•

God vattenkvalitet eftersträvas i Ljungby kommun
med dagvattenhantering och vatten- och avloppslösningar.

•

Dricksvattentäkterna ska hantera risker för låga vattennivåer och påverkan av utsläpp, genom att behovet
av reservvattentäkter är identifierat och åtgärdat.

•

Områden med risk för ras och skred ska planeras för
markanvändning som inte innehåller bebyggelse.
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•

Samhällsviktiga funktioner som vård, service, teknisk
infrastruktur eller viktiga vägar ska inte planeras i
områden där det finns risk för översvämning och övrig markanvändning där ska anpassas efter beräknad
högsta vattennivå.

•

Dagvattenhantering ska ske genom att lämpliga platser används för fördröjning, infiltration och rening av
dagvatten. Lämpliga platser behöver därför identifieras och reserveras för dessa ändamål. Genom att utnyttja multifunktionella ytor kan dagvattenhantering
ske på ytor som även har andra funktioner.

•

Inventera befintliga bebyggelseområden som är särskilt utsatta för översvämning och föreslå åtgärder.
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Fotograf: Vilma E Granemalm

Attraktiva
bebyggelsemiljöer
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Generellt

Ställningstaganden

Utmaningar
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det skapar
utvecklingspotential och skatteintäkter. Befolkningsmålet
på 35 000 invånare år 2035 innebär en befolkningsökning
på 1,2 % per år. Det innebär att kommunen måste arbeta
aktivt med att locka till sig nya invånare samt behålla de
som redan bor i kommunen. En utmaning är att skapa
attraktiva miljöer som lockar till sig invånare i stort och
specifikt gruppen unga vuxna. Unga vuxna är av stor betydelse då de bidrar till att orter upplevs som attraktiva
eftersom de ofta är med och skapar ett aktivt stadsliv och
ett varierat kulturutbud, vilket i sin tur medför att fler företag vill etablera sig i kommunen. Unga vuxna har också
ofta högre kompetens. Trivs gruppen unga vuxna i kommunen kommer de troligen stanna eller komma tillbaka
till kommunen när de bildar familj.
En varierad bebyggelse vad gäller upplåtelseformer och
storlekar på bostäder samt olika arkitektoniska uttryck
medför att flera grupper av människor kan vilja flytta till
kommunen. Hyresrätter efterfrågas bland annat av studenter och unga vuxna. Varierad storlek på bostäder är
viktig då den täcker olika behov, exempelvis efterfrågar
ofta äldre mindre lägenheter då de vill flytta ifrån sin villa
som blivit för stor. Villa- och radhusbebyggelse är viktig
för att locka till sig barnfamiljer. För att täcka behovet för
olika socioekonomiska grupper är varierade upplåtelseformer mycket viktiga. I kommunen är det främst brist på
flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Genom
att aktivt planera för LIS-områden (landsbygdsutveckling
i strandnära lägen) kan strandskydd upphävas vid byggandet av bostäder i områden där det annars råder förbud
mot att exploatera, vilket kan skapa nya attraktiva boendemiljöer.
Det behövs fler mötesplatser i kommunen, till exempel i
form av parker och bibliotek. Mötesplatserna är viktiga
för att kommunens invånare ska kunna träffa varandra,
utbyta idéer och skapa tillit. En annan utmaning är att det
finns fysiska och mentala barriärer. En fysisk barriär kan
exempelvis vara en stor väg som delar av två bostadsområden som gör det fysiskt svårt att ta sig mellan områdena, vilket leder till att områdena kan bli isolerade från
varandra. Mentala barriärer är barriärer som inte syns,
men där de finns en tydlig gruppering mellan ”vi och de”.
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•

I den fysiska planeringen möjliggöra för 35 000
invånare 2035, vad gäller tillgång på bland annat
bostäder, arbetsplatser, service och offentliga miljöer.
Det är viktigt att kommunen och staden kan erbjuda
attraktiva boendemiljöer.

•

Ny bebyggelse, rekreationsområden, viktiga besöksmål samt gång- och cykelvägar styrs till stråken,
för att infrastrukturen ska användas effektivt och för
att hållbara resor ska premieras.

•

Arbeta för ett varierat utbud av bostäder i fråga om
upplåtelseformer, bostadsstorlek och arkitektoniska
uttryck i arbetet med bostadsförsörjning och fysisk
planering. Ett stort och varierat bostadsutbud är en
förutsättning för att viktiga flyttkedjor ska stimuleras
och kommunens befolkning ska öka.

•

Kommunen ska främja etablering och utveckling
av mötesplatser som knyter ihop både platser och
människor.

•

Värdefulla kulturmiljöer ska ses som en resurs för
tillväxt och livskvalitet i kommunens samhällsplanering. Arbeta med att bevara, använda och utveckla
värdefull befintlig bebyggelse samt att förbättra kunskap om kulturmiljö och göra den mer tillgänglig.

•

Den muntliga berättartraditionen ska framhållas
och speglas i den fysiska miljön genom exempelvis
namngivning av platser som härrör från berättelser
och sägen om platsen.

•

Bebyggelsemiljöer ska planeras så att miljöstörningar
som buller och luft minimeras.

•

Se över möjligheten att ställa miljökrav på exploatörer genom exempelvis markanvisnings- och exploateringsavtal för att prioritera mer hållbara lösningar i
infrastruktur- och bebyggelseutveckling.

•

Samhällsplaneringen ska bedrivas utifrån trygghetsoch säkerhetsaspekter för att skapa och öka trygghetskänsla för användaren av det offentliga rummet.

•

Satsning på att förstärka orternas identitet genom att
identifiera styrkor att bevara och satsa på inom respektive ort.

•

Kommunen ska arbeta aktivt med att locka till sig fler
byggaktörer och se över möjligheten att ställa utformningskrav redan i planarbetet och i markanvisningsoch exploateringsavtal.

•

Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen
genom utpekade områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen (LIS). Nya LIS-områden planeras
främst i stråkens närhet samt där service och tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns.

Centralort

Ställningstaganden
•

I serviceorterna satsas långsiktigt på grundläggande
kommunal service som förskola/skola, specialbostäder och hyresrätter. Vidare ska det finnas tillgång
till mötesplatser i form av bibliotek, samlingslokal,
idrotts/aktivitetsplats, tillgängliga rekreationsområden och lekplatser.

•

Det ska finnas möjlighet till kommersiell service
(dagligvaruhandel med postutlämning, drivmedel
m.m.) och arbetsplatser.

•

Serviceorternas koppling till stråkens snabba kollektivtrafik ska säkerställas med gång- och cykelförbindelse till externa busshållplatser och pendlarparkering
med laddstolpar.

•

Ny bebyggelse ska främst ske i form av central
förtätning/omvandling och nyexploatering i direkt
anslutning till staden. Att förtäta är ett sätt att bevara
natur- och jordbruksmark samt att hålla ihop staden
när befolkningen ökar.

Ny bebyggelse sker i första hand i form av förtätning,
men nyexploatering i direkt anslutning till orten kan
också vara aktuell där det är lämpligt.

•

Centrumförnyelse kan i flera fall vara aktuellt.

•

För att öka stadens attraktivitet och få en mer resurseffektiv markanvändning är det viktigt att särskilt
stadens centrala delar förtätas med stadsmässig bebyggelse och att nya områden för centrumändamål
frigörs genom att centralt belägna industrier flyttas ut
till nya attraktiva lägen.

Arbeta för att möjliggöra boenden i strandnära lägen
genom utpekade områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).

Utvecklingsområde Bolmens östra strand

Utmaningar
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommunen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostäder, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuvarande befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby.
Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom förtätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling begränsas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig
järnväg.
Ställningstaganden
•

•

•

Utmaningar
Det finns många intressen i detta område, framförallt
exploateringsintressen och höga allmänna intressen såsom riksintresset för det rörliga friluftslivet och fiske,
kultur- och naturvärden samt ytvattentäkt till Skåne. För
delar av ytvattentäkten är det ansökt om inrättande av
vattenskyddsområde. De höga allmänna intressena och
ett högt exploateringstryck är utmanande för kommunen
att hantera. Kommunen äger inte så mycket mark i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena Bollstad
och Tannåker. Eftersom området är attraktivt för boende,
turism och friluftsliv är det viktigt att det finns både kommunal och kommersiell service i området.

Vid nyexploateringar utanför ringlederna i staden
måste ringlederna anpassas till stadens utveckling.
Nuvarande ringleder som byggts in av nya bostadsområden byggs om till bostadsvägar. Ringlederna
dras om i nya sträckningar utanför bostadsområdena
samt trafiksäkra överfarter för gående och cyklister
säkerställs över barriärerna.

Serviceorter
Utmaningar
Serviceorterna ska utvecklas för att kunna förse sitt
omland med kommunal och kommersiell service. Det
är därför viktigt att ha en planberedskap för kommunal
och kommersiell service samt bostäder. Utvecklingen av
bostäder behöver förstärka orternas struktur och skapa
ett underlag för service. Serviceorterna behöver kunna
kopplas upp till kommunens stråk för en god kommunikation mellan och till övriga orter, serviceorter och centralorten.

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten- och
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra
strand klara inte dagens krav och en helhetlig lösning är
en förutsättning för framtida planläggning och exploatering i området. En annan utmaning i området när det
gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen
från centralorten med gång- och cykel.
Ställningstaganden
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•

Ny bebyggelse för bostäder, kommunal och kommersiell service bör i första hand placeras där service,
infrastruktur och kollektivtrafik finns samt i utpekade
LIS-områden.

•

Busstrafiken bör utökas genom utvecklingsområdet,
på sträckan mellan Bollstad och Ljungby, för att möjliggöra arbetspendling.

•

Förbättra kontakten mellan staden och sjön Bolmen
genom en separat gång- och cykelväg längs hela
sträckan genom utvecklingsområdet mellan Ljungby
och Bollstad.

•

Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden i fortsatt
planeringsarbetet enligt ställningstaganden under
strategiområdet Natur och Vatten.

Landsbygd
Utmaningar
Landsbygden utanför kommunens stråk är viktig ur ett
kultur- och naturintresse och behöver utvecklas för rekreativa värden och för bevarande av värdefulla naturstråk
och kopplingar. Områden som är attraktiva utifrån ett
LIS-perspektiv ska nyttjas och utvecklas. En utmaning i
områden utanför stråken är kommunikationen till stråken
och orterna.
Ställningstaganden
•

Nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen ska främst användas för etablering av boende,
service och besöksnäring samt lokaliseras i första
hand inom stråkens närområde, inom utvecklingsområdet Bolmens östra strand samt där service och
tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik finns. Sådana etableringar kan stödja landsbygden i att behålla
offentlig och kommersiell service samt öka tillgången
på arbetstillfällen.

•

Befintliga värden i form av natur- och kulturmiljöer,
friluftsliv samt jord- och skogsbruk ska kunna sparas
och utvecklas.

•

För orter som ligger på rimligt avstånd från stråken
görs satsningar på att knyta upp dem till stråken och
deras goda tillgång på kollektivtrafik, genom bland
annat gång- och cykelvägar och pendlarparkeringar.
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Fotograf: Almelie Almén
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Näringsliv och
utbildning

Utmaningar

Ställningstaganden

Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad,
varför det inte finns så många olika branscher och yrken representerade. Ljungby kommun har en låg in- och
utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden för de flesta
avgränsas till kommunen. Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för
konjunkturförändringar och utlokalisering. Tjänstesektorn, till exempel olika typer av service, är jämförelsevis
liten men ökar över tid. Utvecklingen av nya och befintliga branscher kan dock gå snabbare. Olika branscher
påverkar samhällsplaneringen olika genom skilda förutsättningar och behov, bland annat vad gäller lokalisering
och omgivning.

•

Planera attraktiva platser för olika typer av branscher
utifrån deras olika behov – yteffektiva kunskapsintensiva företag centralt i staden/orterna och platskrävande verksamheter externt i anslutning till orterna vid
stråken (med möjlighet till skyltläge vid stråken som
E4 och 25:an).

•

Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesektorn, bland annat inom upplevelse- och besöksnäringen.

•

Arbetsmarknaden ska utökas genom förbättrad möjlighet till arbetspendling. Både infrastrukturen och
kollektivtrafiken behöver då förbättras, i första hand i
stråken.

•

Utöka möjligheten till utbildning i Ljungby utifrån
näringslivets och kommunens efterfrågan samt inom
kommunens fokusområden (exempelvis vattenfrågor).

•

Utvecklingen inom distansarbete och e-handel behöver följas, då den kan påverka hur vi fysiskt planerar
för arbetsplatser och arbetspendling.

Den begränsade branschbredden innebär att smalare yrkesgrupper har svårt att hitta jobb i Ljungby kommun
samt gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av
kompetens. Arbetslösheten är generellt låg, men är högre
hos utrikes födda och ungdomar. I framtiden kommer det
att vara färre unga som träder in på arbetsmarknaden i
jämförelse med antalet som går i pension, vilket kan leda
till att det blir brist på arbetskraft. I Ljungby kommun är
det liksom i de flesta kommuner som inte är storstäder
eller universitetsorter fler som flyttar ut än som flyttar in
bland unga vuxna, vilket också är ett problem för kompetensförsörjningen. Den genomsnittliga utbildningsnivån
i Ljungby kommun är låg, vilket syns på andelen i yrkesverksam ålder med eftergymnasial utbildning.
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Uppleva och
göra

Utmaningar

Ställningstaganden

Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan
också om exempelvis natur- och kulturmiljöer samt
offentliga mötesplatser. Denna typ av miljöer kan vara
viktiga som besöksmål och för den lokala identiteten,
samt som resurs för tillväxt och livskvalitet. Kunskapen
om natur- och kulturmiljö behöver förbättras för att aktivt
kunna arbeta med och förstå dessa miljöer. Att ta tillvara,
använda och utveckla arkitektoniska och kulturhistoriska värden, och att tolka och bygga vidare innebär att
attraktiva bebyggelsemiljöer utvecklas. Det kan exempelvis innebära att man bevarar en gammal industrimiljö
som får ett nytt användningsområde. Attraktiva miljöer
handlar också om tillgång på rekreationsområden såsom
det kommunala naturreservatet Kronoskogen och andra
naturreservat och kulturmiljöer inom kommunen. Även
strandområden kan ses som attraktiva platser för rekreation och friluftsliv. Idag hanterar inte översiktsplanen på
ett tydligt sätt hur områden med rekreativa värden ska
sparas. Det måste också finnas ett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för att kommunen ska anses vara attraktiv.
Vidare är attraktiva offentliga miljöer viktiga som sociala
mötesplatser.

•

Säkerställ god tillgång till bostadsnära naturområden
för rekreation, vilka är tillgängliga och attraktiva.

•

Målen för tillgänglighet i gällande grönstrukturplaner
för lekplats, grannskapspark, grönyta och rekreationsområde ska tillämpas i all planering i större bebyggelseområden. Definitionen av de olika typerna av
grönområdena behöver kompletteras vad gäller bland
annat innehåll, utrustning och tillgänglighet.

En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder
samman kommunen och stärker kommunens varumärke utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad
kommunen är och kan vara, samt vad kommunen har att
erbjuda både besökare och invånare. En identitet kan i sin
tur bidra till att fler företag och människor vill flytta till
eller besöka kommunen. Det är viktigt att fånga upp en
bredd av identiteter och förankra dem bland invånarna i
kommunen. Den muntliga berättartraditionen är speciell
för kommunen och skulle kunna vara en del i en sådan
identitet och även något som kan öka turismen inom
kommunen.

•

Ljungby stad ska fungera som en viktig arena för kultur. Utveckla kvarteret Fritiden och dess närområde
som navet för idrotten i kommunen.

•

Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för unga
vuxna genom att etablera mötesplatser, aktiviteter,
attraktiva miljöer och plats för evenemang.

•

Utveckla kommunens identitet tillsammans med
kommuninvånarna, till exempel genom medborgardialog och ortsanalys.

•

Utveckla besöksnäringen genom att satsa på miljöer
och aktiviteter kopplade till kommunens fokusområden vatten och muntlig berättartradition.

•

Platser som är intressanta för besöksnäring eller
som natur- och kulturmiljö ska tillgängliggöras för
allmänheten/besökande både fysiskt och genom att
information blir lättillgänglig.

•

I översiktsplanen reserveras mark för fritid, kultur
och rekreation.
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•

Anlagd lekplats - inom 200 meter utan att passera någon större, trafikerad gata.

•

Grannskapspark - om minst 1 hektar inom 200
meter utan att korsa någon större, trafikerad
gata.

•

Grönyta - minst 5 hektar inom 500 meter utan
att korsa någon större, trafikerad gata.

•

Rekreationsområde - inom 800 meter. I rekreationsområdet ska man kunna promenera minst
1 km på stigar i naturmark eller betesmark.

Markanvändning
27

Markanvändning och åtgärder

Centrum
Med centrum avses användning för handel, kontor, bostäder, grönytor, samlingslokaler och verksamheter i centralt
belägna områden.

I följande avsnitt presenteras användningsförslag för
mark och- vattenområden utifrån strategiområdenas
ställningstaganden. Markanvändningsförslagen är indelade geografiskt utifrån strukturbilden med Ljungby som
centralort och de fyra serviceorterna Hamneda, Lagan,
Lidhult samt Ryssby. Förutom markanvändningsförslag
presenteras också åtgärder i form av fortsatt utredning
eller andra åtaganden som inte syns i kartan. Vindkraftsområden och LIS-områden (landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) presenteras också. Vidare presenteras
möjliga åtgärder vad gäller hållbara trafikslag som kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i ytterligare orter.
Förslagen har hållbarhets- och konsekvensbedömts, analysen finns att läsa i bilagan ”Hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning”.

Grönstruktur
I markanvändningsavsnittet redovisas även grönytor med
natur- och rekreationsvärden för att säkerställa att dessa
värden kan bevaras och utvecklas på ett bra sätt samt bli
mer integrerade i samhällsplaneringen. Grönytorna har
definierats utifrån genomförda inventeringar av biologiska och rekreativa värden och gjorda analyser av dessa
samt länsstyrelsens ”Regional handlingsplan för grön
infrastruktur”. I inventeringarna av rekreationsvärden har
viktiga större områden och stråk definierats, medan det i
inventeringarna av naturvärden har pekats ut de områden
som har de största naturvärdena (enligt SIS-standard för
naturvärdesinventering). I arbetet med handlingsplanen
för grön infrastruktur har bland annat regionala lövskogsstråk definierats, med särskild fokus på ädellövträd. Även
de kommunala grönstrukturplanerna för Ljungby, Lagan,
Lidhult och Ryssby har använts för att definiera park- och
rekreationsytor.

Markanvändningsförslagen visar på möjliga nya framtida
bebyggelseområden i Ljungby, serviceorterna och utvecklingsområdet Bolmens östra strand. Vidare presenteras
förslag på möjliga åtgärder vad gäller hållbara trafikslag
som kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik i ett antal
orter utöver centralort och serviceorter. Dessa orter ligger
i anslutning till stråken eller har andra funktioner som
skola eller kollektivtrafik. I centrala Ljungby finns också
förslag i omvandlingsområden från industri till centrumverksamhet.

Grönytorna är tänkta som platser som allmänheten ska ha
tillgång till och kan i första hand innehålla markanvändning som är förenlig med det, som parker, lekplatser, vissa fritidsanläggningar och gång- och cykelvägar. Rekreationsvärdena kan i många fall förstärkas genom förbättrad
skötsel, tillgänglighet och utrustning. Naturvärden bör
generellt hanteras genom att växtlighet bevaras och i vissa fall, där grönstråken är svaga, genom att växtligheten
eller rekreationsmöjligheterna förstärks. Grönstrukturen i
orterna länkas i många fall ihop med regional grönstruktur utanför orterna.

I översiktsplanen reserveras i dagsläget inte något område
för höghastighetsjärnväg då dess läge är för oklart. Markanvändningsförslagen har dock tagits fram med hänsyn
till utpekade möjliga järnvägskorridorer och lämpliga
stationslägen, vilket också framgår i de markanvändningsförslag som berörs.
Definitioner

Trafikslag

Bostadsområden

Markanvändningsförslagen visar även åtgärder vad gäller hållbara trafikslag som kollektivtrafik och gång- och
cykeltrafik. Dessa åtgärder har utgått från hur trafikinfrastrukturen och rörelseströmmarna ser ut samt var det
finns viktiga målpunkter. Som viktiga målpunkter för
gång- och cykelvägar räknas främst större bostads- och
arbetsplatsområden, viktig offentlig och kommersiell
service, skola/förskola, kollektivtrafiknoder samt rekreationsområden som idrotts- och badplats. Förslagen utgår
från strategiområdenas ställningstaganden kring hållbara
trafikslag och definierar möjliga åtgärder för att leva upp
till ställningstagandena.

Med bostäder avses boende med varaktig karaktär. Det
kan vara en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus. Olika typer av kategoribostäder såsom studentbostäder, seniorbostäder och även gruppbostäder som innefattar viss
omsorg kan ingå. I bostadsområden kan även grönytor,
förskola, kontor och verksamheter som inte är störande
ingå.
Industri
Med industri avses verksamheter för produktion, lager,
partihandel i större format eller verksamheter som kan
var farlig eller störande för sin omgivning. Här kan även
markanvändning som grönytor och kontor ingå.
Verksamheter
Med verksamheter avses tillverkning, lager och handel
som inte är farlig eller störande för omgivningen, samt
kontor och grönytor.
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Markinköp
I de områden där kommunen inte äger marken vid översiktsplanens antagande behöver kommunen arbeta för att
köpa in marken för fortsatt planläggning enligt översiktsplanens förslag. Markinköp kan också vara aktuella för
områden som inte är exploateringsförslag på utan för att
skapa kommunalt naturreservat eller andra rekreationshöjande insatser.
På kartan har användningsförslagens ungefärliga utsträckning markerats. Förslagens avgränsningar har ritats med
hänsyn till natur- och kulturvärden samt andra relevanta
allmänna intressen genom en analys av hållbarhets- och
miljöaspekter. Avvikelser från dessa kan behöva göras i
det fortsatta planarbetet med hänsyn till terräng, fastighetsgränser och andra allmänna intressen eller riskområden.
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Ljungby
Stadens attraktivitet är av stor betydelse för hela kommunen och mycket av kommunens utveckling sker här. Det
är därför viktigt att ha god planberedskap för både bostäder, arbetsplatser och service, särskilt med tanke på nuvarande befolkningsökning som till stor del sker i Ljungby.
Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv och hållbar
markanvändning och det ska därför tas fram en tydligare
struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom förtätning/omvandling, högre bebyggelse inom nya områden
och nya attraktiva stadsdelar. Stadens utveckling begränsas av trafikbarriärerna E4, 25:an, Ringleden och möjlig
järnväg.

•

Skapa koppling för fotgängare och cyklister till industriområdet väster om områdena och till kollektivtrafiknoden vid Myrebo.

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

•

Buller från väg 25.

Område 4
Detta område ligger utmed Märta Ljungbergsvägen vid
Sunnerborondellen och föreslås bebyggas med bostäder.
Det finns ett planuppdrag för ”Djupadal” samt ”Sågverket” att utgå ifrån i planeringen av områdena. Syftet med
detaljplanen för Djupadal är att förtäta staden med bostadsbebyggelse i form av radhus samt att ändra detaljplanen för befintligt bostadshus så att användningen stämmer
med planen. För ”Sågverket” är syftet med planuppdraget
att möjliggöra bostadsbebyggelse i varierande höjder
samt plats till en förskola. Det ska även skapas olika mötesplatser, så som till exempel park och lekplatser. Kommunen äger all mark i området.

Bostadsområden
Område 1
Området ligger norr om väg 25, öster om ån Lagan och
väg 616. Området ligger dessutom i anslutning till ridanläggningen Ljungby ridklubb. I detta område finns
möjligheter att skapa större bostadstomter i lantlig miljö.
Området har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken
och översvämningsrisken väster om området. Kommunen
äger inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Koppla samman de två områdena ”Sågverket” samt
”Djupadal” för bostäder för att få till en bra helhetslösning både vad gäller utformning av kvartersstruktur samt tillgängligheten mellan områdena.

•

Skapa gång- och cykelförbindelse från bostadsområdet till naturområdena öster och norrut samt till nya
industriområden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån
Lagans dalgång.

•

Behålla skyddsområde mot ridanläggningen.

•

Behålla skyddsavstånd mot den tänkta korridoren för
höghastighetsjärnväg.

•

Geotekniken i nordvästra samt sydöstra delen eftersom marken inte är fast.

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

•

Planera för planterade parkområden med lövträd för
att motverka värmeöar.

Område 2 och 3

•

Bevara större tallar i områdets yttre kanter.

Områdena ligger norr och söder om väg 25 i norra delen
av centralorten delvis utmed ån Lagan. I område 2 föreslås användningen bostäder och en blandad användning
med centrumverksamheter i sydvästligaste delen. Där
centrum och bostäder blandas kan bebyggelsen ske mera
tätt. I område 3 föreslås användningen bli bostäder. Kommunen äger en del mark närmast väg 25 och en bit norrut
i område 2, resten är privatägd.

•

Rening av dagvatten från hårdgjorda ytor innan det
når grundvattnet.

Område 5
Området är en fortsättning på bostadsområdet Replösa
Björket och föreslås få användningen bostäder samt centrumverksamheter närmast korridoren för höghastighetsjärnvägen. Kommunen äger en del mark i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Hänsyn till jordbruksmarken i norr och öster där banvallen går.

•

Nödvändiga skyddsåtgärder mot buller från ny ringled samt den eventuella järnvägen öster om området
samt vägtrafikbuller från Rv.25 norr om området.

•

Översvämningsrisken ska beaktas.

•

De geotekniska förutsättningarna i norra delen av
område 2 behöver utredas.

•

Planera området för att ansluta till föreslagen ny ringled från Sollidenrondellen ut till väg 25.

•

Skapa koppling för lövträdsstråket öster och väster
om Riksettan samt söder och norr om väg 25.

•

Behålla ett skyddsavstånd österut mot den tänkta korridoren för höghastighetsjärnvägen.
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•

Gång- och cykelförbindelse från området till bostadsområden söderut samt centrum.

•

Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från
östra Ringvägen.

•

Gravfälten och Banvallen i väster samt befintligt lantbruk.

•

Utreda skogens värde.

•

Skogsbrukets värde eftersom området utgörs av produktionsskog.

•

Ädellövskogssamband i sydvästra delen som sträcker
sig över andra sidan Ringleden in mot ån och centrum.

•

Rening av dagvattnet från området innan det når ån
Lagan.

•

Bevara större tallar i området.

•

Gravfält i södra delen.

•

Korridor för höghastighetsjärnväg i öster samt kraftledningsgata med 50 kV-ledningar.

•

Rening av dagvatten innan det når ån Lagan.

Område 6
Området ligger intill Sickingevägen söder om Replösabron och föreslås få användningen bostäder. Det finns
ett planuppdrag för området med syftet att möjliggöra
bostadsbebyggelse i upp till tre våningar och att tillgängliggöra ån Lagan för allmänheten.

Område 8
Detta område ligger söder om område 7 och söder om
väg 124. Området föreslås utvecklas med bostäder. Området har avgränsats med hänsyn till höga natur- och kulturvärden väst och sydväst om området. Kommunen äger
inte marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Nödvändiga skyddsåtgärder mot trafikbullret från
Norrleden norr om området.

•

De geologiska förutsättningarna närmast ån, marken
är inte fast i genomsnitt på 50 m. brett område närmast strandkanten.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Korridor för möjlig höghastighetsjärnvägen öster om
området.

•

Översvämningsrisken ska beaktas.

•

Bevara större ädellövträd i sammanhang närmast ån
för att motverka värmeöar.

•

Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller
andra parkliknande funktioner.

•

Tillgängligheten till ån Lagan för allmänheten samt
koppla ihop gång- och cykelvägar med omkringliggande gång- och cykelvägar.

•

Koppla ihop område 7 och 8 samt centrum på ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister.

•

Koppla ihop området för fotgängare och cyklister
med naturområdet väster om området.

•

Gårdsmiljöerna runt om samt siktlinjer mot det öppna
landskapet mellan ny bebyggelse.

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

•
•

Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån
Lagans dalgång.
Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Område 7
Området ligger utmed Östra Ringvägen mellan Sollidenrondellen och Hångersrondellen samt är föreslaget för
bostäder. En del av marken, närmast Ringleden ägs av
kommunen, resten är privatägd mark. Området har avgränsats med hänsyn till de geologiska förutsättningarna.

Område 9
Området ligger intill Gravfältet Högarör i sydöstra delen
av centralorten väster om Kvänjarp och föreslås utvecklas
med bostäder. Området har avgränsats med hänsyn till
kultur och naturvärden. Marken i området är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

•
•

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Skapa mötesplatser i området i form av lekplatser
samt rastplatser för både sociala och rekreativa värden.
Tillgängligheten till rekreativa och naturvärden med
utblickar i öppna landskap och åkermark.
Vattenförrättning i nordvästra hörnet.
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•

Kraftledningsgatan i öst och norr om området.

•

Planera för mötesplatser i form av lekplatser eller
andra parkliknande funktioner.

•

Högre radonvärden i nordöst som behöver utredas.

•

Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt
för fotgängare och cyklister samt koppla upp området
till det värdefulla natur- och rekreationsområden mot
Höslänga och Kvänjarp, samt sydväst.

•

•

Utreda skogsbrukets värde.

Område 12

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

Området omfattar större delen av centrala Ljungby inklusive Gästgivaregården, området vid Ljungby kyrka och
Ljungby lasarett, kvarteren Violen, Aspebacken, Gänget
och Linné m.fl. ända ned till ån Lagan. Området föreslås
förtätas med bostäder, service, mötesplatser och icke störande verksamheter. Den mesta kvartersmarken i området
är privatägd.

Område 10
Området ligger nordväst om område 9, utmed ån Lagan
och Pilgrimsleden samt intill det värdefulla naturområdet i nordöst. Området föreslås utvecklas med bostäder.
Avgränsningen av området har skett med hänsyn till översvämningsriskerna samt kultur- och naturvärden. Kommunen äger en del mark i norra delen, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Dagvattenhanteringen i området både för rening och
för att klara mängden vatten som kan uppstå vid skyfall.

Koppla ihop områdena 9 och 10 på ett tillgängligt sätt
för fotgängare och cyklister samt koppla upp området
till det värdefulla natur- och rekreationsområden mot
Höslänga och Kvänjarp samt söderut.

•

De geotekniska förutsättningarna vid nybyggnation
eftersom marken i huvudsak inte är fast i området.

•

Föroreningar i kvarteren Aspebacken, Gänget och
Linné.

•

Översvämningsriskerna vid beräknade högsta flöden i
östra delen av området.

•

De geotekniska förutsättningarna behöver utredas
eftersom marken inte är fast.

•

Koppla ihop centrum och årummet genom tillgänglighetsanpassade och sammanhängande stråk.

•

Bibehålla öppna siktlinjer mellan husen ned mot ån
Lagans dalgång.

•

Kulturhistoriska värden inventerade i det nya kulturmiljöprogrammet för Ljungby kommun.

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.

•

Tidig dialog med befintliga verksamheter i södra delen av området om omvandlingen och möjligheterna
med omlokalisering.

Centrum
Område 11

Område 13

Detta område ligger väster om E4 och söder om Bolmstadsvägen mellan verksamhetsområdena Karlsro i söder
och Eka industriområde i norr. Eftersom området ligger
på nära avstånd till centrum och intill det västra alternativet för högshastighetskorridoren, föreslås detta område
som lämpligt för ett framtida stationsområde. Området
föreslås användas för centrum, bostäder samt icke störande verksamheter. Området har avgränsats med hänsyn till
spridningskorridorer för lövskogssamband norr och söder
om området samt gravfälten.

Området ligger i östra delen av centralorten intill Sollidenrondellen och utmed Vislandavägen. Det finns ett
planuppdrag för området med syfte att skapa ett nytt
bostadsområde med F-9 skola och mindre verksamheter.
Eftersom området ligger relativt nära centrum och intill
den östliga korridoren för höghastighetsjärnvägen, finns
goda möjligheter för ett framtida stationsläge här. Området föreslås därför få en blandad användning med centrum, bostäder, skola, icke störande verksamheter. Tätare
bebyggelse med icke störande verksamheter samt centrumanvändning närmast korridoren för höghastighetsjärnvägen. Kommunen äger marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Buller från E4

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Gång- och cykelförbindelse med industriområdet söderut, norrut samt mot centrum.

•

Buller från östra Ringleden och Vislandavägen.

•

Planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar och för att bevara svala platser.

•

Skyddsavstånd till korridoren för höghastighetsjärnvägen i öster.

•

Skapa passager till natur- och rekreationsområden
runt om området.

•

50 kV ledningen väster om området.

•

•

Utreda skogens värde, söder om området finns anmälningspliktigt område för avverkning.

Koppla samman gång- och cykelvägnät på ett trafiksäkert sätt både inom det nya området samt till befintligt bostadsområde väster om detta område och mot
centrum.
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•

Planera området utifrån en eventuell ny ringled från
Sollidenrondellen ut till väg 25.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Lövskogssamband i västra delen av området i
nord-sydlig riktning och sammanhanget västerut.

•

Dagvattenhanteringen i området både för rening och
för att klara mängden vatten som kan uppstå vid skyfall.

Område 15
Området sträcker sig längs med väg E4 norr om befintligt
industriområde och föreslås utvecklas med industri. Här
finns dessutom ett planuppdrag med syfte att planlägga
marken för industri. Området har avgränsats med hänsyn
till korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen
österut. Kommunen äger en del av marken i södra delen
av området, resten är privatägd.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Industri och verksamheter

•

Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida anställdas utemiljö.

•

Sammanhängande gång- och cykelväg till och i
området som binder ihop industriområdena söderut,
öster om E4 samt kopplas till kollektivtrafiknoden vid
Myrebo.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Bevara de öst-västliga ädellövstråket i södra delen av
området.

Område 14
Detta område sträcker sig norr om väg 25 mellan Riksettan och väg E4. Området föreslås utvecklas med industri.
Området har avgränsats med hänsyn till riksintresset för
kulturmiljö samt skyddsområde för vattentäkt. Kommunen äger en del mark i södra området, resten är privatägd.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

•

Placeringen av framtida byggnader för att skapa acceptabla utemiljöer för anställda pga. av vägtrafikbuller från E4 och väg 25.
Skapa gång- och cykelförbindelse från området till
kollektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop
området med framtida industriområde väster om E4
och framtida bostadsområden öster och söderut.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall, samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av vattenskyddat område intill områdets östra sida
samt ån Lagan.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4.

•

Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet.

•

Vattenskyddsområde för grundvatten.

Område 16
Området föreslås utvecklas med industri eftersom det blir
en naturlig fortsättning av det planlagda industriområdet
söderut. Området har avgränsats med hänsyn till korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen väster om
området samt lövskogssambandet norr om området. Marken är privatägd.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
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•

Buller från E4 vad gäller framtida anställdas utemiljö.

•

Sammanhängande gång- och cykelväg till och i området som binder ihop industriområdena söderut och
verksamhetsområdet norrut och öster om E4.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Området avgränsas norrut med hänsyn till gravfältets
gränser. Denna avgränsning skapar ett grönsläpp mellan område 16 och 11 som är viktig för såväl spridningskorridoren samt tillgängliggör naturområdet
västerut för gående och cyklister öster om E4.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Utreda fornåkrarna, hänsyn till stensättningen i områdets sydöstra del.

Område 17
Området ligger långsmalt längs med E4 i kilen mellan
väg 25 och E4 väster om befintligt verksamhetsområde
Rosendal. Området har avgränsats med hänsyn till den
västra korridoren för den eventuella höghastighetsjärnvägen samt fornlämningarna väster om området. Kommunen äger en liten del mark i norra delen av området,
resten är privatägt.

Område 20
Området ligger öster om verksamhetsområdet Rosendal
i södra delen av centralorten och breder ut sig på båda
sidor om Riksettan samt norrut utmed Kungsgatan. I områdets norra del finns en gård med verksamheter där mangårdsbyggnaden har kulturhistoriska värden enligt Kulturparken Småland. Området föreslås utvecklas med icke
störande verksamheter och bostäder. Kommunen äger en
del mark i området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Buller från E4 samt väg 25 vad gäller framtida anställdas utemiljö.

•

Gång- och cykelförbindelse till industriområdet norr
om väg 25 samt österut till Ljungbyporten och kollektivtrafikporten öster om området.

•

•
•

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.
Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Buller från riksettan samt Helsingborgsvägen vad
gäller framtida anställdas utemiljö.

•

Bevara yta för Banvallselden som gång- och cykelväg.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet och ån Lagan.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Planläggning av området till icke störande verksamheter, bostäder och hänsyn till kulturhistoriska värden.

•

Översvämningsriskerna från ån Lagan.

Utreda skogens värde.

Område 18 och 19
Dessa områden ligger söder om Berghem mellan E4
i väster och Riksettan i öster. Områdena innehar inga
känsliga värden men föreslås få en blandad användning.
Område 18 som är närmast E4 föreslås utvecklas med
industri medan område 19 föreslås utvecklas med icke
störande verksamheter på grund av befintlig bebyggelse
sydöst om området.

Område 21
Detta område (Kvarteret Solrosen) ligger utmed Märta
Ljungbergsvägen söder om Norrleden och intill kvarteret
Fritiden. Icke störande verksamheter och bostäder föreslås närmast Märta Ljungbergsvägen medan idrott- och
centrumanvändning föreslås närmast kvarteret Fritiden.
Området har avgränsats med hänsyn till fotbollsplanerna
öster om området. Kommunen äger mark i södra delen av
området, resten är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Buller och säkerhetsavstånd från E4 och Riksettan
vad gäller framtida anställdas utemiljö.

•

Koppla ihop områdena med gång- och cykelförbindelse med bostadsområdena norrut samt västerut med
Kånna samhälle.

•

Bullerskydd för bostäderna i östra delen av område
19.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
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•

Området utvecklas i helhet med kvarteret Fritiden.

•

Avgränsningen österut med hänsyn till fotbollsplanerna i kvarteret Fritiden.

•

Buller från Märta Ljungbergsvägen och Ringleden.

•

Högre radonvärden i södra delen av området behöver
utredas.

•

Koppla ihop gång- och cykelvägnätet genom området
med gång- och cykelvägar norr samt söder om området.

•

De geotekniska förutsättningarna för grundläggning
eftersom marken inte är fast.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av vattenskyddat område och ån Lagan.

•

Planera planterade områden med träd för att motverka framtida värmeöar.

•

Ädellövsskogsambandet behöver förstärkas i området
eftersom det finns ett glapp mellan det östliga och
västliga sambandet generellt i hela centralorten. Detta
kan göras genom att plantera ädellöv på öppna ytor.

Grönstruktur
Ljungby har regionala grönstråk både i väster och öster,
då staden ligger där stråken möts. Det västra grönstråket är främst ett lövskogssamband som sträcker sig till
sjön Bolmen, vidare längs med sjön norrut samt vidare
till landskapet runt sjöarna Vidöstern, Flåren och Furen.
Dock finns det även värdefulla våtmarker särskilt väster
om Ljungby. Det östra grönstråket är något svagare, men
inkluderar värden kopplade till både lövskog och våtmark, samt sträcker sig till sjön Möckeln och Älmhults
kommun. Inom det senare grönstråket finns omedelbart
sydöst om staden ett område med ädellövskog som delvis
har väldigt höga naturvärden (motsvarande naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden, vilket avses att sparas som natur- och rekreationsområde. Eftersom staden
ligger i mötespunkten mellan de båda regionala grönstråken är det viktigt att bevara och utveckla de naturvärden
som finns i staden, särskilt kopplat till lövskogssambanden.

Område 22

Det andra viktiga grönstråket genom Ljungby är ån Lagan, som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning. Kring ån finns det naturvärden även om det kanske
är rekreationsvärdena som är viktigast här. I detta stråk
är det viktigt att arbeta med att grönytorna är tillgängliga
och attraktiva. För att hela stråket ska tillgängliggöras bör
det finns gång- och cykelvägar i anslutning till ån längs
hela stråket.

Detta område ligger intill område 14 och föreslås utvecklas med icke störande verksamheter med hänsyn till riksintresset för kulturmiljön norr om området, vattenskyddat
område samt framtida bostadsbebyggelse öster om området.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Placeringen av framtida byggnader för att skapa acceptabla utemiljöer för anställda pga. av vägtrafikbuller från Riksettan och väg 25.

•

Skapa gång- och cykelförbindelse från området till
kollektivtrafiknoden vid Myrebo samt koppla ihop
området med framtida industriområde väster om
området samt framtida bostadsområden öster och söderut.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av vattenskyddat område och ån Lagan.

•

Bevara/planera planterade områden med träd för att
motverka framtida värmeöar.

•

Utreda skogens värde.

•

Bevara ädellövsstråket närmast väg 25 och E4 samt
större ädellövträd i området södra del.

•

Riksintresseområdet för kulturmiljö norr och öster
om området. Ta hänsyn till riktlinjerna i det kommunala kulturmiljöprogrammet.

•

Grönstrukturen i Ljungby består främst av ett nätverk av
ytor och stråk med natur- och rekreationsvärden. Utöver
dessa ytor finns det även mer avgränsade grönytor som
ofta är omgivna av bebyggelse och kan ha stor betydelse
för rekreationsmöjligheterna i stadsdelen. Utöver naturoch rekreationsvärden finns det i grönstrukturen i många
fall kulturmiljövärden i form av fornlämningar, till exempel gravfälten Kånna högar och Högarör.
I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Ljungby är till
stöd här även om den är från år 2000 och behöver uppdateras, särskilt vad gäller naturvärden.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Rekreativa värden i form av skogskänsla, orördhet
och trolska miljöer, utblickar och öppna landskap
över gårdsmiljöer.

•

Möjligheten till långa vandringar i sammanhängande
lövskog.

•

Naturvärden i form av jätteträd, nyckelbiotoper och
andra naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

•

Regionalt grönstråk österut från Ljungby.

Vattenskyddsområde för grundvatten.
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•

Ett område med ädellövskog sydöst om staden staden i anslutning till Ringleden som delvis har väldigt
höga naturvärden (motsvarande naturvärdesklass 1)
samt höga rekreationsvärden avses att sparas som
naturreservat eller liknande. Ett område med ungefär
samma avgränsning finns med i länsstyrelsens ”Plan
för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018–
2022 som ett område som bör utredas för formellt
skydd.

•

Skyddsavstånd för ridanläggningen i Sickinge mot
bostäder och annan markanvändning.

•

Korridoren för höghastighetsjärnvägen österut.

Väg
Förslaget innebär en ny dragning av den östliga ringleden
John. A Lagers väg eftersom den östra sidan av centralorten byggs ut kontinuerligt med nya bostadsområden.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Säkra passager för gående och cyklister över ringleden.

•

Lösa på- och avfart från väg 25.

Åtgärder för hållbara trafikslag
I Ljungby finns det två befintliga kollektivtrafiknoder –
Ljungby terminal och Myrebo. Myrebo ligger på Riksettan vid den norra infarten till Ljungby och servar främst
bussresor norrut mot Värnamo och österut mot Växjö. För
Ljungby terminal finns pendlarparkering för bil och cykel samt bra gång- och cykelförbindelser. Myrebo har en
pendlarparkering för bil, men behöver kompletteras med
gång- och cykelförbindelser och pendlarparkering för
cykel. Utöver dessa saknas en kollektivtrafiknod vid den
södra infarten till Ljungby, vilken skulle serva bussresor
västerut mot Halmstad och söderut mot Markaryd. Denna
kunde med fördel placeras vid Europaporten i korsningen
Ringvägen-Helsingborgsvägen.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått
från viktiga målpunkter i staden, både befintliga och föreslagna. Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelse- eller
naturområden löses i planeringen av respektive område.
De föreslagna gång- och cykelförbindelserna kan räknas
till någon av följande kategorier:
•

Förbindelser till föreslagna nya områden för bostads-,
industri-, verksamhets- eller naturändamål. Dessa blir
aktuella först när respektive område ska planeras och
genomföras.

•

Förstärkning av viktiga gång- och cykelstråk som
korsar barriärer som E4 och Ringleden. Korsningen
över barriärerna kan vara i form av vägkorsning eller
i gång- och cykeltunnel.
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•

I och med att staden växer utanför Ringleden behöver
dess funktion som gång- och cykelförbindelse förstärkas och kompletteras med säkra gång- och cykelvägar.

•

Tillgängliggöra ån Lagan genom ett parallellt gångoch cykelstråk genom hela staden.

•

Möjliggöra för säkra gång- och cykelförbindelser till
viktiga kollektivtrafiknoder som Myrebo busshållplats.

Lagan

Område 2

Lagan är den näst största tätorten i kommunen. Bebyggelsen består främst av villor i varierande åldrar. I orten finns
dagligvaruhandel och drivmedelsstation samt förskola,
fritidshem och skola F-9, och i anslutning till skolan
finns en konstgräsplan. Lagan har kommunalt vatten och
avlopp. I Lagan finns flera industriområden, det största
i västra delen, längs E4:an. Lagan erbjuder flera olika
idrotts- och rekreationsmöjligheter. Det finns flera attraktiva platser i området, till exempel Lagaån och Huljesjön.
Samhället angränsar i söder till Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka riksintresse för kulturmiljövård. Den kommunala
och kommersiella servicen samt goda arbetstillfällen gör
Lagan till en serviceort.

Detta område ligger i sydöstra delen av Lagan och föreslås utvecklas med bostäder eftersom det blir en fortsättning på villaområdena utmed Gunnarforsgatan och
Åbyforsvägen. Förslaget har minskats till detta område
med hänsyn till sammanhängande jordbruksmark och
rekreativa värden söderut.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Lagans tätortsstruktur är lite utspritt och med hänsyn till
riksintresse för kulturmiljövärdena samt bördiga jordbruksmarker, är det en utmaning att hitta nya platser för
bostäder. De möjliga korridorerna för höghastighetsjärnvägen i både öster och väster begränsar möjligheterna
samtidigt som en tätare bebyggelsestruktur eftersträvas.
I Lagan finns en del planlagda tomter till salu för bostäder. Det finns en viss efterfrågan på hyresbostäder och det
är också denna typ av bostäder som det är minst av.
Lagans centrum är blandad idag med både bostäder, centrumverksamhet samt industrier. På sikt är det eftersträvansvärt att öka attraktiviteten för boende och centrumverksamheter genom om att omlokalisera de mer störande
verksamheterna i centrum till nya attraktivare lägen för
industri utmed E4:an.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Tillgängliggöra området för gående och cyklister med
gång- och cykelväg som kopplar an till anslutande
banvallsled från Vittaryd i korsningen med
Vittarydsvägen.

•

Bevara större tallar och ädellövträd i området.

•

Rening av dagvattnet från bostadsområdet innan det
når ån Lagan.

•

Undersöka eventuella föroreningar i marken efter
plantskolan.

•

Planera in parkmark med träd i området för att få
svala platser.

•

Gångstigar söderut till rekreationsområden.

•

Rening av dagvattnet från bostadsområdet innan det
når ån Lagan.

•

Kulturmiljöprogrammets riktlinjer för området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Bevara ädellövsstråket utmed bäcken i sydöstra
delen.

•

Geoteknisk utredning av marken behöver göras.

Detta område ligger i centrala Lagan intill stationsområdet och intill ett fint strövområde utmed ån Lagan i öster.
Området utgörs av industrier idag och är störande för
bostadsområdet i väster samt påfrestar mark och vattenområden. Med omvandlingen från industri till centrum,
bostäder och skola skapas ett mer sammanhållet centrum
i Lagan som också binder ihop samhället med bostadsområdena öster om ån.

Området ligger nordväst om Berga kyrka. Området föreslås utvecklas med bostäder.

•

•

Område 3

Område 1

Gällande detaljplan i sydvästra delen medger användningen begravningsplats.

Gång- och cykelförbindelse till området – befintliga
GC väg finns från korsningen Rosenvägen/Gunnarsforsgatan.

Centrum

Bostadsområden

•

•
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•

Tidig dialog med befintliga verksamheter i området
om en framtida omlokalisering.

•

Föroreningarna i marken.

•

Planera in fler träd och parkområden i området som
kompletterar järnvägsparken väster om området.

•

Riktlinjerna för kulturmiljön kring järnvägsstationen.

•

Rening av dagvattnet innan det når ån Lagan.
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Grönstruktur
Lagans samhälle har inga tydliga kopplingar till den regionala grönstrukturen, då de närmaste större områdena
med utpekade naturvärden ligger några kilometer norr
och nordöst om samhället. Både i anslutning till ån Lagan
norr om E4:an och i anslutning till Skålån och sjön Flåren
i nordöst finns det ädellövskogar som ingår i det regionala
lövskogsstråk som berör bland annat sjön Bolmens östra
strand.

Område 4
Området ligger väster om E4 i höjd med befintligt industriområde öster om E4. Med förslaget skapas en tätare
industrimiljö i goda skyltlägen utmed E4:an. Detta nya
område ger både befintliga industrier i centrala lägen nya
och bättre lokaliseringsmöjligheter samt fler möjligheter
för ytkrävande verksamheter såsom logistikcenter att etablera sig utmed E4:an.

Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning
till orten, på nära avstånd från bebyggelsen. De grönområden som är utpekade i markanvändningskartan är i
princip av två olika typer, antingen ligger de i anslutning
till åarna Lagan och Skålån eller så är de kopplade till
isälvsavlagringar i form av rullstensåsar. Båda dessa typer
utgör till sin natur ofta smala och utsträckta grönområden.
De främsta naturvärdena finns i anslutning till ån, medan
det på åsarna finns kulturhistoriska lämningar som gravfält.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Tidig dialog med befintliga industrier i centrala
Lagan (område 3) att här skapas ny industrimark och
möjligheterna för dem att omlokalisera sig.

•

Gång- och cykelförbindelse till industriområdet öster
om E4 och samhället för arbetspendlingens skull.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av grundvattnet.

•

Bevara parkmark med träd i området för att behålla
svala platser.

•

Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga
med den eventuella järnvägens behov och intresse.

Områdenas utsträckta utformning gör att det är relativt
enkelt att få till längre rekreationsslingor i naturen, vilket
Bergastigen är ett exempel på. Kompletteringar behövs
dock på vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska
vara tillgängliga och attraktiva. Grönområdena i Åby på
östra sidan av ån Lagan är mer otillgängliga och behöver
kompletteras med gångstigar, särskilt längs Skålån från
Åbyfors och norrut. Grönområdena i öster skulle kunna
kopplas ihop bättre för att bilda ett mer sammanhängande
område.

Område 5

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Lagan är till
stöd här även om den är från år 2006 och behöver uppdateras, särskilt vad gäller naturvärden.

Detta område föreslås intill befintligt planlagt industriområde norröver. Området ligger i ett strategiskt läge utmed
E4 med goda skyltningsmöjligheter men även arbetspendling. Detta nya område ger både befintliga industrier
i centrala lägen nya och bättre lokaliseringsmöjligheter
samt fler möjligheter för ytkrävande verksamheter såsom
logistikcenter att etablera sig utmed E4:an.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Tidig dialog med befintliga industrier i centrala
Lagan (område 3) att här skapas ny industrimark och
möjligheterna för dem att omlokalisera sig.

•

Gång- och cykelförbindelse till industriområdet
norrut och samhället österut för arbetspendlingens
skull.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av grundvattnet.

•

Bevara parkmark med träd i området för att behålla
svala platser.

•

Gångstråken längs ån Lagan behöver kompletteras på
vissa sträckor för att båda sidor av ån Lagan ska vara
tillgängliga och attraktiva.

•

Grönområdena i Åby behöver kopplas ihop bättre och
kompletteras med gångstigar för att bilda ett mer tillgängligt och sammanhängande område.

Åtgärder för hållbara trafikslag
Lagans samhälle trafikeras med buss mellan Ljungby
och Värnamo på Riksettan. Busshållplatsen vid Torget
på Storgatan är den mest använda och har också bra
gång- och cykelförbindelser, varför den bör kompletteras
med cykelparkering. Det finns ingen busshållplats för
snabbuss på E4:an. En planerad kollektivtrafiknod med
pendlarparkering och gång- och cykelväg vid Trafikplats

40

Lagan byggs ut i samband med utbyggnad av E4 till motorväg och ska trafikeras av snabbussarna mellan Ljungby
och Värnamo. Det är viktigt att det samtidigt byggs ut
gång- och cykelvägar därifrån så att det är enkelt och säkert att cykla dit från hela Lagans samhälle.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått
från viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna.
Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden
löses i planeringen av respektive område. De föreslagna
gång- och cykelförbindelserna kan räknas till någon av
följande kategorier:
•

Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden. Dessa blir aktuella först när respektive
område ska planeras och genomföras.

•

Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för
cykling otrygga, vägar genom utbyggnad av säkra
gång- och cykelvägar – på Värnamovägen, Västergatan och Åbyforsvägen.

•

Utpekade gång- och cykelvägar genom bostadsområdena i Lagan väster om Storgatan, där det finns
många målpunkter som skolor/förskolor, idrottsplats
och utebad.

•

Gång- och cykelförbindelser inom industriområdet i
väster och kopplingar till bostadsområdena öster om
det.

•

Banvallen asfalteras för cykling norrut mot Vittaryd.
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Lidhult

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Lidhult fungerar som kommundelscentrum i kommunens
västra del och förslås som en serviceort i kommunen. Sedan 2010 har invånarantalet ökat med nära 100 personer,
från 625 till 724 (år 2017). Som serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och glesbebyggt upptagningsområde. Genom att Lidhult pekas ut som serviceort
kan det bli aktuellt att se över ytterligare kommunal service i centrala Lidhult. Bebyggelsen består främst av villor
i varierande stil och åldrar.

•

Säker gång- och cykelväg från området till skolan i
östra delen av samhället.

•

Skogsbrukets värde.

•

Bevara sammanhängande ädellövträd i södra delen
mot befintlig gård samt större tallar i norra delen.

I sydväst ligger ett industriområde där ett större företag
lagt ner produktionen, men fastigheten är såld till en
annan företagare. Träffpunkt Lidhult består av dagligvaruhandel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek.
Det är lämpligt att samla verksamheter och möjliga mötesplatser i centrum där det redan idag finns flera sådana
verksamheter. På orten finns förskola, fritidshem och
skola årskurs F-6. I anslutning till skolan finns sim- och
idrottshall, fotbollsplaner med belysning och skjutbana.
Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Möjlighet att nyttja befintliga byggnader till flera funktioner är lämpligt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för
att stärka den kommunala servicen.

Detta område ligger norr om befintligt planlagt område
för bostäder utmed Odensjövägen norr om skolan och
kyrkan. Med förslaget skapas förutsättningar för fler att
bosätta sig i Lidhult. Det finns nära och god tillgänglighet
till mötesplatser såsom skola, kyrka och hembygdsgård.
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärdena runt
kyrkan och hembygdsgården.

Bostadsområden

Centrum

Område 1

Område 4

Område 3

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Detta område föreslås utvecklas med bostäder och ligger
intill befintligt planlagt område för bostäder nära Lidhultsån och sjön Askaken. Området ligger naturskönt som
erbjuder både naturvärden i form av Natura 2000 område
söder om området samt rekreativa värden i och med närheten till ån.

Hänsyn till större ädellövträd och tallar.

•

Säkra tillgängligheten genom bostadsområdet till
Lidhultsån som erbjuder rekreativa upplevelsevärden.

•

Skogsbrukets värde.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Säker gång- och cykelförbindelse från området till
centrala Lidhult som erbjuder service och mötesplatser.

•

Geologin, marken är blandad med både morän, torv
och berg.

Detta område ligger i centrala Lidhult utmed Unnarydsvägen. Förslaget innebär att förtäta området med
centrumverksamheter och bostäder. Förslaget gynnar serviceortens näringsliv och skapar fler arbetstillfällen samt
möjligheter till planläggning av flerbostadshus.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

•

•

Geotekniska förutsättningar eftersom marken består
av både fyllmassor och torv.

•

Bevara planterade ytor med träd för att motverka
värmeöar.

•

Ändra gällande detaljplaner för att vara förenliga med
centrumverksamheter.

Industri och verksamheter

Område 2
Föreslaget område för bostäder ligger i västra delen av
Lidhult intill befintligt planlagt område för bostäder utmed Furugatan och Storgatan. Området ligger fint intill
jordbruksmarker och tätare skog i norr. Området har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken och rekreativa
värden. Med förslaget skapas förutsättningar för fler att
bosätta sig i Lidhult. Marken är dock privatägd.

Område 5
Området ligger utmed Singeshultsvägen och vägen ut mot
Prosteköp och Bökö. Förslaget möjliggör framtida industrietableringar intill befintliga industrier i västra Lidhult.
Området är också lättillgängligt med tunga och farliga
transporter via sydvästra infarten från väg 25 och behöver
då inte belasta centrala Lidhult. Kommunen äger endast
en liten bit mark i området, resten är privatägt.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Hänvisa tunga och farliga transporter till sydvästra
infarten till Lidhult från väg 25.

•

•

Tillgängliggöra området med gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare.

De områden som är utpekade för grönstruktur bör
undvikas att bebyggas, och där planer för bebyggelse
finns inom dessa områden bör detaljplanerna upphävas till förmån för grönstrukturen.

•

Geotekniska förutsättningar eftersom marken består
här och var av torv.

•

•

Bevara planterade ytor med träd för att motverka
värmeöar.

Ett grönområde norr om kyrkan bestående av ädellövskog har delvis väldigt höga naturvärden (motsvarande naturvärdesklass 1) samt höga rekreationsvärden
och avses att sparas som naturreservat eller liknande.

•

I grönstråket öster om samhället bör ett rekreationsstråk kunna ordnas från naturområdet norr om kyrkan, längs med Lidhultsån till badplatsen.

•

Skogsbrukets värde.

•

Bevara ädellövskogen närmast Singeshultsvägen.

Åtgärder för hållbara trafikslag

Grönstruktur

Lidhult trafikeras med buss till och från Ljungby, antingen via Byholma eller Vrå. Busshållplatsen i centrum
ligger vid Torget. För att busshållplatsen ska fungera som
kollektivtrafiknod behöver det kompletteras med pendlarparkering för bil och cykel. Vidare behöver gång- och
cykelförbindelserna till och från busshållplatsen kompletteras, vilket beskrivs mer nedan.

Lidhult berörs av ett regionalt grönstråk både i söder mot
sjön Askaken och österut från samhället. Grönstråket är
främst kopplat till värdefulla våtmarker och omfattar ett
stort område som främst sträcker sig sydväst och sydöst
om samhället. Det regionala grönstråket omfattar även
lövskogsmiljöer, bland annat ett område norr om väg 545
öster om samhället. Eftersom det regionala grönstråket
söder om samhället utgör en svag länk är det viktigt att
bevara och utveckla de naturvärden som finns i och i
anslutning till staden, särskilt kopplat till lövskog och
våtmark.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått
från viktiga målpunkter. Gång- och cykelvägar inom nya
bebyggelseområden löses i planeringen av respektive
område. De föreslagna gång- och cykelförbindelserna kan
räknas till någon av följande kategorier:

Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönstråket främst söder om öster om samhället. Grönytorna är
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken. Vid
sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga.
Ett grönområde Ett grönområde norr om kyrkan består
istället främst av ädellövskog med delvis väldigt höga naturvärden. Även rekreationsvärdena är höga och området
avses att sparas som natur- och rekreationsområde.
Grönytorna i Lidhult ligger liksom det regionala grönstråket främst söder om öster om samhället. Grönytorna är
därför nära bebyggelsen i samhällets södra och östra delar
och mest avlägsna i nordväst. De grönområden som är
utpekade i markanvändningskartan är främst kopplade till
vattennära miljöer vid Lidhultsån och sjön Askaken. Vid
sjön ligger en badplats, där rekreationsvärdena är tydliga.
Ett grönområde norr om kyrkan består istället främst av
ädellövskog med delvis väldigt höga naturvärden. Även
rekreationsvärdena är höga och området avses att sparas
som natur- och rekreationsområde.
I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna
specificeras. Gällande grönstrukturplan för Lidhult är till
stöd här även om den är från år 2001 och behöver uppdateras, särskilt vad gäller naturvärden.
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•

Möjliggöra cykling på för samhället viktiga vägar
genom utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar
– Storgatan, Unnarydsvägen/Singeshultsvägen, Vråvägen och Järnvägsgatan. I anslutning till dessa finns
viktiga målpunkter som skolor/förskolor, centrum
med servicefunktioner och badhus.

•

Tillgängliggöra rekreationsmål som badplatsen och
nytt natur- och rekreationsområde i nordöst för säker
gång- och cykeltrafik.

•

Möjliggöra gång- och cykelförbindelser till och från
busshållplatsen.

•

Kompletteringar behövs för förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden samt kopplingar till idrottsplatser och större arbetsplatser i västra
delen av Lidhult. - Kompletteringar behövs för
förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden samt kopplingar till idrottsplatser och större
arbetsplatser i västra delen av Lidhult.

•

Kopplingar till fotbollsplan och simhall.

•

Kopplingar till större arbetsplatser.

•

Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden.
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Ryssby

Område 3

I Ryssby bor det ca 700 invånare. Där finns förskolor,
fritidshem och skola för årskurs F-6. Ryssbygymnasiet är
en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell
och restaurang. För rekreation finns sport- och aktivitetshall, simhall, fotbollsplaner och skjutbana. I Ryssby finns
en dagligvaruhandel och en drivmedelsstation. Ryssby
har kommunalt vatten och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård.

Detta område föreslås utvecklas med bostäder i sydvästra
delen av Ryssby utmed Eklidsgatan. Förslaget innebär en
omvandling från befintlig industriverksamhet till bostadsområde. Med förslaget skapas en bättre miljö både för
boende och naturen.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Ryssby ligger strategiskt utmed väg 25 vilket också ger
möjligheter för planering av industri/verksamhetsområden i goda skyltlägen. Det finns en samåkningsparkering
utmed väg 25 i nordöstra delen men det saknas säkra
gång- och cykelförbindelser dit.
Bostadsområden

•

Föroreningar i marken.

•

Geoteknisk utredning eftersom marken består av
grovsilt och finsand.

•

Utpekade naturvärden – bevara äldre träd i området.

•

Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed väg 25.

Område 1

Område 4

Detta område ligger söder om Ryssbygymnasiet på östra
sidan av Ryssbysjön och föreslås utvecklas med bostäder. Området ligger vackert och ger möjligheter för fler
att bosätta sig i Ryssby i attraktiva lägen som också ger
mer underlag till befintlig service och näringsliv i orten.
Kommunen äger en del mark i nordvästra delen, resten är
privatägd.

Detta området ligger närmast den västra infarten till Ryssby. Området föreslås utvecklas med bostäder och förtätar
bebyggelsestrukturen i Ryssby utmed Ljungbyvägen.
Intill området i öster är området planlagt för bostäder
och utbyggt närmast Ljungbyvägen med flerbostadshus.
Förslaget möjliggör att fler kan flytta till Ryssby, vilket
gynnar serviceortens utveckling avseende arbetsmarknad,
näringsliv och service.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
De geotekniska förutsättningarna, marken är inte fast
och består av glacial silt samt glacial grovsilt-finsand.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Geoteknisk utredning eftersom marken består av silt.

•

Bevara ädellövskog i sammanhang.

•

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Koppla ihop området genom gång- och cykelförbindelse till centrala Ryssby, hållplatser samt framtida
verksamhetsområden.

Område 2

•

Utreda skogsmarkens värde.

Området ligger utmed Tunagatan vid Ryssbysjöns norra
del. Här föreslås en utveckling ske med bostäder vilket
innebär en omvandling från industriverksamhet till bostäder. Med förslaget skapas en bättre miljö både för boende
och naturen.

•

Bevara större ädellövträd i ett sammanhang.

•

Område 5
Detta område ligger mitt emot område 4 utmed Ljungbyvägen. Med förslaget bostäder skapas en tätare bebyggelsestruktur i entrén till Ryssby. Området öster om
är planlagt för skola. Området utgörs av jordbruksmark.
Avgränsning av området har skett med hänsyn till jordbruksmarken. Förslaget möjliggör att fler kan flytta till
Ryssby, vilket gynnar serviceortens utveckling avseende
arbetsmarknad, näringsliv och service. Marken är privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Föroreningar i marken.

•

Geotekniska förutsättningar eftersom marken består
dels av fyllmassor, postglacial sand samt glacial
grovsilt-finsand.

•

Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed väg 25.

•

Passage från området ned till grönstråket utmed sjön.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Geoteknisk utredning eftersom marken består av silt.

•

Koppla ihop området genom gång- och cykelförbindelse till centrala Ryssby, hållplatser samt framtida
verksamhetsområden.

•

Område 6
Detta område ligger centralt utmed Stationsvägen och
Storgatan och föreslås utvecklas med centrumverksamheter och bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur och möjligheter till fler verksamheter som stärker mötesplatser och gynnar den befintliga servicen och
näringslivet i serviceorten. De obebyggda tomterna äger
kommunen vilket är positivt både för planens genomförande och framtida intäkter.

De geotekniska förutsättningarna.

•

Översvämningsriskerna, plushöjd för husgrunderna
och undvika källare.

•

Passager genom området till naturområde väster om
samt naturområde söder om.

•

Rening av dagvatten innan det når sjön.

Rekreationsvärdena är också tydligt kopplade till sjöns
närområde, särskilt dess västra och nordvästra del där det
bland annat finns idrottsplats, badplats, banvall och padelbana, utegym och hinderbana. Den östra stranden behöver
dock göras mer tillgänglig. För att öka rekreationsmöjligheterna behöver de utsträckta grönytorna knytas ihop
bättre genom komplettering av gång- och cykelvägar och
hela stranden göras tillgänglig och attraktiv. Grönytornas
koncentrering kring sjön gör det svårt att få till rekreationsslingor utan att bebyggelseområden berörs.

Industri och verksamheter

I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna
specificeras. Den grönstrukturplan för Ryssby som håller
på att arbetas fram är till stöd här, men behöver kompletteras med naturvärden.

Område 7
Detta nya område för industri och verksamheter ligger i
ett strategiskt skyltläge utmed väg 25. Området ger möjligheter för befintliga industrier i Ryssbys tätare delar
att flytta ut till attraktivare industritomter som har bättre
skyltläge och tillgänglighet. Det skapas också möjligheter
för fler företag att etablera sig i Ljungby kommun och
kompletterar industriområdena utmed E4.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Gång- och cykelförbindelse från samhället till verksamhetsområdet.

•

Hållplats för kollektivtrafiken i området.

•

Reglering av andelen hårdgjord yta för att klara
mängd och rening av dagvatten.

Bevara en skyddszon med natur mot Elljusspåret.

Det finns ett rikligt utbud av grönytor i och i anslutning
till orten, vilka huvudsakligen är belägna längs Ryssbysjön. Förutom de omedelbara strandområdena inkluderar
grönytorna även vattendrag, öppen mark och kulturhistoriska lämningar som gravfält. Tillgängligheten till
grönytorna är därför sämre längre från sjön, särskilt i
de norra delarna av samhället. Grönstrukturen utgörs av
relativt smala områden och det är viktigt att bevara och
utveckla deras naturvärden för att behålla de gröna länkarna.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

•

Ryssby ligger i anslutning till den regionala grönstrukturen, genom att ett större grönstråk som inkluderar
Ryssbysjön tangerar samhället. De delar av grönstråket
som berör Ryssby har i första hand värden kopplade till
lövskog och dessa värden knyts ihop söderut längs med
Ryssbysjöns stränder, särskilt den östra. Omgivningarna
runt Ryssby innefattar också värdefulla våtmarker särskilt
västerut och några kilometer åt sydväst finns ett grönstråk
med värden främst kopplade till våtmarker.

Centrum

Gång- och cykelförbindelse genom området till
Kungsvägen.

Bevara planterade ytor med träd för att motverka
värmeöar.

Grönstruktur

Koppla ihop området med friluftsområdet väster om
området.

•

•
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Natur- och rekreationsvärden finns främst längs Ryssbysjön (främst i väst och nordväst), medan tillgången
till grönytor är sämre längre från sjön. Grönstrukturen
utgörs av relativt smala områden, varför det är viktigt
att knyta ihop och tillgängliggöra dem bättre för att
bevara och utveckla natur- och rekreationsvärdena.

Åtgärder för hållbara trafikslag
Ryssby trafikeras genom samhället, på bland annat
Kungsvägen, främst av buss mellan Ljungby och Växjö
respektive Ljungby och Vislanda. Vidare finns en extern
busshållplats för snabbussar vid Östraby i anslutning till
Riksväg 25:s östra infart till Ryssby. Här föreslås att den
externa busshållplatsen flyttas från den östra till den centrala infarten, för att förbättra tillgängligheten från både
Ryssby och landsbygden norrut. En extern hållplats behöver ha pendlarparkering för bil och cykel samt säkra och
raka gång- och cykelvägar därifrån från hela samhället.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
Förslag på nya gång- och cykelförbindelser har utgått
från viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna.
Gång- och cykelvägar inom nya bebyggelseområden
löses i planeringen av respektive område. De föreslagna
gång- och cykelförbindelserna kan räknas till någon av
följande kategorier:
•

Förbindelser till föreslagna nya bostads- eller industriområden. Dessa blir aktuella först när respektive
område ska planeras och genomföras.

•

Möjliggöra cykling på för samhället viktiga, men för
cykling otrygga, vägar genom utbyggnad av säkra
gång- och cykelvägar – på Kungsvägen och Tunagatan.

•

Utpekade gång- och cykelvägar till målpunkter som,
busshållplats, idrottsplats och badplats, samt skolor
och förskolor.

•

Banvallen asfalteras för cykling västerut mot
Ljungby.
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Hamneda

Område 4

Hamneda förslås som en serviceort i kommunen. Som
serviceort ska den erbjuda service till ett relativt stort och
glesbebyggt upptagningsområde. Hamneda har ett strategiskt läge utmed E:4an. Genom att Hamneda pekas ut
som serviceort kan det bli aktuellt att se över ytterligare
kommunal service i centrala Hamneda. Där finns en skola
F-6 men saknar en del av de servicefunktioner och arbetstillfällen som en serviceort ska ha. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp.

Området ligger utmed huvudgatan och föreslås utvecklas
med bostäder. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur i Hamneda vilket förstärker bykänslan och landskapets karaktär där bebyggelse växt upp huvudsakligen
utmed vägarna och den nedlagda järnvägen. Området har
avgränsats med hänsyn till höga flöden samt bevarande
av sammanhängande jordbruk söderut.

Hamneda har särskilda kulturmiljövärden som är signifikanta för orten och som bidrar till dess identitet. Hamneda sockencentrum är av riksintresse för kulturmiljövård,
där bebyggelsen längs den tidigare järnvägen bildar en
enhetlig kulturmiljö. Utveckling och etableringar kopplat
till turism och besöksnäring med utgångspunkt i kulturmiljö och naturvärden kan vara aktuella. Läget utmed
E4:an skapar också förutsättningar för etableringar kopplat till exempelvis logistik.

•

Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt riksintresset för kulturmiljön.

•

Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att
förstärka bykänslan.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Område 5
Detta område föreslås omvandlas från befintlig industri
till bostadsområde. Med förslaget skapas en tätare bebyggelsestruktur som förstärker bykänslan i Hamneda utmed
huvudgatan. Störningar i form av buller, farligt gods och
föroreningar minskar och avhjälps vilket innebär positiva
effekter för miljön. Området har avgränsats med hänsyn
till höga flöden vid ett 100-årsregn. Kommunen äger inte
marken i området.

Bostadsområden
Område 1
Området ligger i östra delen av Hamneda utmed vägen
mot Ivla och blir en naturlig fortsättning på befintligt
planlagt område för bostäder. Marken är privatägd och
viss skogsavverkning har skett i området varför området
kan vara intressant för skogsbruket. Förslaget gynnar serviceortens utveckling med möjligheten till fler invånare
som kan flytta till Hamneda och gynna befintlig service
samt arbetsmarknad.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

•

Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed E4, exempelvis område 7.

•

Geoteknisk utredning av marken eftersom det inte är
fastmark.

•

Fornlämningen i norra delen behöver utredas.

•

Bevara naturmark i östra delen utmed bäcken för naturvärdena.

Skogsmarkens värde.

Område 2 och 3
Områdena föreslås utvecklas med bostäder och ligger
intill befintligt bostadsområde utmed huvudgatan genom
Hamneda och norr om huvudgatan mot Elinge. Förslagen
ger möjligheter till fler bostadstomter på kommunal mark
vilket gynnar serviceortens utveckling med befintlig service och arbetsmarknad. Områdena har avgränsats med
hänsyn till höga flöden.

Centrum
Område 6
Detta område ligger mittemot Hamneda kyrka och föreslås utvecklas med centrumverksamheter såsom affär/
bibliotek/postutlämning, med förslaget förstärks platsen
tillsammans med kyrkan som mötesplats. Idag utgörs
området av träindustri som föreslås omlokaliseras till ny
industrimark utmed E4:an. Med omvandlingen från industri till centrum minskar också föroreningsriskerna av ån
Lagan samt andra störningar i centrala Hamneda. Området har avgränsats med hänsyn till höga flöden.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Riktlinjerna för kulturmiljöområdet Hamneda i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden för
kulturmiljövården.

•

Planera bebyggelsen primärt utmed vägarna för att
förstärka bykänslan.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Område 8

•

Tidig dialog med befintlig industri om omlokalisering
till nytt planlagt industriområde utmed E4, exempelvis område 7.

•

Binda ihop platsen med ån genom gångstigar ned till
ån.

Detta område ligger mitt emot område 7 och skapar därmed ett helhetsintryck med verksamheter utmed E4:ans
båda sidor. Förslaget innebär att området utvecklas med
icke störande verksamheter med hänsyn till befintliga gårdar öster om området och med hänsyn till riksintresset för
kulturmiljön.

•

Följa riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet gällande
placering och utformning av bebyggelse.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet samt riksintressets värden för kulturmiljön vid planering och byggnation.

Industri och verksamheter

•

Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till
samhället österut.

•

Behov av busshållplats i anslutning till trafikplatsen
vid E4.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.

•

Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull
och för att minska de negativa effekterna som kan
uppstå med ökade hårdgjorda ytor.

•

Hänsyn till riktlinjerna i kulturmiljöprogram samt
riksintressebeskrivningen av kulturmiljövärdena.

•

Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga
med den eventuella höghastighetsjärnvägens behov
och intresse.

Område 7
Området ligger strategiskt utmed E4, väster om samhället
Hamneda. Förslaget skapar möjligheter för framtida och
befintliga industrier och verksamheter att etablera sig här
i bättre skyltlägen. Positiva effekter skapas också vad
gäller störningar eftersom E4 redan är utsatt för störning
kan störningarna koncentreras istället för att belasta de
centrala delarna av samhället. Förslaget innebär att fler
arbetsplatser kan tillskapas vilket både gynnar Hamneda
som serviceort samt kommunen i stort.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Tidig dialog med befintliga industrier i de centrala
delarna av Hamneda att här skapas ny industrimark
och möjligheterna för de att omlokalisera sig.

•

Långsmala tomter för att den ”finare” sidan av framtida företag hamnar närmast E4:an medan lager och
mer ytkrävande ytor hamnar på bakre delen av tomterna.

•

Bevara planterade ytor med träd för klimatets skull
och för att minska de negativa effekterna som kan
uppstå med ökade hårdgjorda ytor.

•

De geologiska förutsättningarna – det finns en stor
yta som utgörs av torv i västra delen av området.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken
av grundvattnet.

•

Gång- och cykelförbindelse för arbetspendlare till
samhället öster om E4.

•

Behov av busshållplats i anslutning till trafikplatsen
vid E4.

•

Beakta hur framtida etableringar kan vara förenliga
med den eventuella höghastighetsjärnvägens behov
och intresse.

Grönstruktur
Hamneda har inga tydliga kopplingar till den regionala
grönstrukturen. Det närmaste större grönstråket är ett
sammanhängande område med främst våtmark vilket
ligger som närmast några kilometer åt sydväst. Samhället
omfattas däremot direkt av värdefulla gräsmarksmiljöer
i huvuddelen av området mellan banvallen och E4:an.
Området längs med Lagan och väster om den berörs av
värdefulla lövskogsmiljöer. För båda dessa naturtyper
finns kopplingar till Hamnedas höga kulturmiljövärden.
Hamneda omges annars av en blandning av olika typer
naturvärden, vilket är tydligt öster om samhället där det
finns värdefulla lövskogs-, våtmarks- och gräsmarksområden. Hamnedas grönstruktur är relativt begränsad och
med naturvärden kopplade till kulturmiljövärdena, varför
det är det viktigt att bevara och utveckla naturvärden
kopplade till kulturlandskapets gräsmarker och lövskog.
De rekreativa områdesvärdena i Hamneda är främst kopplade till ån Lagan och angränsande kulturhistoriska miljöer som kyrkoruin och gravfält. Det är viktigt att tillgängliggöra dessa områden med gångstigar samt att bevara
och utveckla de kulturhistoriska värdena. Områdena utgör
också en attraktiv entré till Hamneda, men ligger relativt
långt från ortens östra delar. För att få till ett längre rekreationsstråk österut skulle man behöva gå i anslutning till
bebyggelse och jordbruksmark.
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I kartan redovisas natur- och rekreationsvärden sammanslaget som grönytor, men de olika ytornas värden behöver
definieras vidare för att behov och åtgärder ska kunna
specificeras. För Hamneda behöver kunskapen förbättras
om både natur- och rekreationsvärden.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Hamnedas natur- och rekreationsvärden är tydligt
kopplade till dess kulturmiljövärden, varför det är
viktigt att bevara och utveckla kulturlandskapets
gräsmarker och lövskogar samt att tillgängliggöra
kulturhistoriska miljöer som kyrkoruin och gravfält.

•

Markanvändningsförslagen i Hamneda är till skillnad
från övriga serviceorter framtagna utan att värden
kopplade till grönstruktur och naturmiljöer har inventerats särskilt, varför vidare utredning av dessa
värden behövs.

Åtgärder för hållbara trafikslag
Hamneda trafikeras med buss mellan Ljungby och Markaryd på Riksettan. Busshållplatsen ligger på Riksettan
vid infarten till orten. För att fungera som kollektivtrafikstråk behöver den kompletteras med bil- och cykelparkering samt säker gång- och cykelväg från orten. Vid utbyggnad av industri- och verksamhetsområde i anslutning
till E4:an ska gång- och cykelvägen förlängas dit och
behovet av busshållplats för snabbuss vid E4:an utredas.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:
Förslaget på ny gång- och cykelförbindelse har utgått från
viktiga målpunkter, både befintliga och föreslagna. Gångoch cykelvägar inom nya bebyggelseområden löses i
planeringen av respektive område. Föreslagen gång- och
cykelväg har flera syften:
•

Förbindelse till föreslagna nya bostads- eller industriområden.

•

Möjliggöra cykling på för den samhället viktiga, men
för cykling otrygga, genomfartsvägen genom utbyggnad av säker gång- och cykelväg.

•

Målpunkter som skola/förskola, idrottsplats och
busshållplats.

•

Asfaltering av banvallen genom samhället.
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Utvecklingsområdet för Bolmens östra
strand

Bostäder
Område 1

Det finns många intressen i detta område, framförallt exploateringsintressen som påverkas av höga allmänna intressen såsom riksintresset för det rörliga friluftslivet och
fiske, kultur- och naturvärden samt ytvattentäkt till Skåne.
Delar av ytvattentäkten är också ansökt om inrättande av
vattenskyddsområde för. De höga allmänna intressena
och ett högt exploateringstryck är utmanande för kommunen att hantera. Kommunen äger inte så mycket mark
i området, förutom i Bolmstad hamn och i samhällena
Bollstad och Tannåker. Eftersom området är attraktivt för
boende, turism och friluftsliv är det viktigt att det finns
både kommunal och kommersiell service i området.

Området ligger i sydöstra delen av Bollstad intill befintligt planlagt område för bostäder. Området är planlagt för
odlingsändamål. Förslaget innebär en naturlig fortsättning
med bostäder österifrån och förtätar runt befintlig gata
vilket ökar rums- och bykänslan i samhället. Området har
avgränsats med hänsyn till översvämningsrisken och naturvärden närmast stranden.
Att beakta i det fortsatta planarbetet:

En av utmaningarna i området är lösningen av vatten- och
avlopp. Många anläggningar utmed sjön Bolmens östra
strand klara inte dagens krav och en helhetlig lösning är
en förutsättning för framtida planläggning och exploatering i området. En annan utmaning i området när det
gäller tillgänglighet är att området inte kan nås hela vägen
från centralorten med gång- och cykel.
Eftersom området ingår i riksintresset för det rörliga
friluftslivet är det väldigt viktigt med fria passager närmast stranden men också mellan bebyggelseområdena
till naturen. Kollektivtrafiken behöver utvecklas om fler
ska kunna bosätta sig här, turerna passar inte i dagsläget
arbetspendlare.

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

•

Bevara yta för svalkande platser exempelvis genom
planterade områden med ädellöv.

•

Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn.

•

Bevara fria passager till och längs med strandkanten i
södra delen av området.

•

Anslutning av området till det kommunala VA-nätet
samt rening av dagvattnet från området innan det når
sjön.

Område 2
Detta område ligger också i sydöstra delen av Bollstad,
norr om område 1. Gällande detaljplan medger odling på
marken. Eftersom området ligger intill småbåtshamnen
i öster förstärks hamnområdets funktion som mötesplats
med rumsbildande bostäder intill. Området har avgränsats
med hänsyn till den sammanhängande jordburksmarken
nordväst om området samt för att bevara ädellövskogen
norr om.

I stycket nedan presenteras markanvändningsförslag
för utveckling med bostäder och verksamheter (hamn)
i de områden som faller innanför utvecklingsområdets
avgränsning i strukturbilden. Enbart bostäder och hamnutveckling har studerats enligt utvecklingsprogrammet
förslag eftersom möjligheten till annan kommunal service
och andra kommersiella verksamheter behöver utredas i
en djupare utredning för hela området. Förslagen har hållbarhets- och konsekvensbedömts vilket medfört att vissa
områden med förslag till utveckling tagits bort, lagts till
eller ändrats i avgränsningen.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Bollstad
Bollstad är beläget längst nordväst i Utvecklingsområdet
för Bolmens östra strand. Bebyggelsen i Bollstad består
av ett tjugotal villor samt ett antal jordbruksfastigheter
och fritidshus. I Bollstad finns förskola och skola F-6. Att
orten har skola motiverar förtätning med fler bostäder.
Orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Orten
präglas av stora jordbruksmarker med öppna siktlinjer
och ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet. Bollstad ingår även i ett utpekat LIS-område.

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

•

Bevara fria passager mellan bostadskvarteren samt
till och längs med strandkanten i östra delen av området.

•

Anslutning av området till det kommunala VA-nätet
samt rening av dagvattnet från området innan det når
sjön.

Område 3
Områdena ligger på båda sidor om genomfartsvägen till
Bollstad. Med förslaget skapas en tätare byggnadsstruktur
vilket ökar upplevelsen av bykänsla direkt i entrén till
samhället. Gällande detaljplan medger Naturpark på områdena.
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:
•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

•

Översvämningsrisken vid ett tiotusenårsregn i delar
av nordöstra delen av föreslaget område.

•

Rekreationsvärden på skogskullen både norr och
söder om föreslaget område. Bevara passager till
naturmarken söder och norr om föreslagna områden.

•

Tillgängligheten till och i området för gående och
cyklister.

•

Anslutning av området till det kommunala VA-nätet
samt rening av dagvattnet från området innan det når
sjön.

•

Bevara siktlinjer mot det öppna landskapet.

Verksamheter - Hamnutveckling

•

Markera ut större träd för bevarande i detaljplanen.

Område 5

•

Anslutning av området till det kommunala VA-nätet
samt rening av dagvattnet från området innan det når
sjön.

Befintlig småbåtshamn i sydöstra delen av Bollstad föreslås förbli ett område för fortsatta badplats och småbåtshamn.

Område 4

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Området ligger mitt emot Bolmsö skolan i västra delen av
samhället utmed byvägen. Med förslaget skapas en tätare
bebyggelsestruktur som ökar upplevelsen av bykänsla.

•

Bevara/plantera fler träd i anslutning till hårdgjorda
ytor för skuggning och svalare platser.

•

Tillgängligheten till och i området för gående.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Bevara passage för gående längs med strandkanten.

•

Vattenkvalitetshöjande åtgärder i form av båtvättplats
med oljeavskiljare, latrintömning för båtar samt
toalett för besökare.

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.
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Tannåkerområdet
Bebyggelsen i Tannåker är samlad längs genomfartsvägarna. I dagsläget är dagligvaruhandeln återigen igång
efter ca tre års uppehåll. Drivmedelsstationen är också
öppen. Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för
det rörliga friluftslivet. Tannåker ingår också i ett utpekat
LIS-område. Kommunen äger mycket mark i området
vilket ökar möjligheterna för framtida planläggning och
utveckling. Förslagen skapar underlag till befintlig service och näringsliv i Tannåker genom att fler får möjligheten att bosätta sig här.
Bostäder

•

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

•

Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att
bevara landskapets karaktär.

•

Bevara större värdefulle ädellövträd.

•

Ny bebyggelse ska anpassas efter den mycket artrika
floran (enligt naturinventering).

•

Lösning av vatten- och avlopp.

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Område 2

Område 1
Området ligger i norra delen av Tannåker och föreslås
utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av
Tannåker förstärks bykänslan och rumsbildningen utmed
den för övrigt linjeformade byn. Områdets avgränsning
har begränsats söderifrån för att inte påverka den typiska
landskapsbilden med öppna jordbruksmarker för negativt.
Marken ägs av kommunen.

Området ligger i sydvästra delen av Tannåker och har en
gång varit aktuellt att planlägga för bostäder och service i
projektet Grönt boende. Detta område föreslås utvecklas
med boende och har avgränsats med hänsyn till jordbruksmarken i norr och det sammanhängande landskapet
mot kyrkan. Den nya avgränsningen följer dels byvägen
upp mot kyrkan samt hamnar bakom befintliga bostäder.
Kommunen äger marken.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

Tannåker
Bostäder

•
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•

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

•

Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att
bevara landskapets karaktär.

•

Bevara tillgänglighet till stranden.

•

Bevara större ädellövträd.

•

Lösning av vatten- och avlopp.

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot kyrkan och det öppna landskapet.

•

Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att
bevara landsbygdens karaktär.

•

Bevara passager till naturområdet österut.

•

Lösning av vatten- och avlopp.

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot det öppna landskapet.

•

Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att
bevara landsbygdens karaktär.

•

Bevara passager till naturområdet österut.

•

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot det öppna landskapet.

•

Utformningen – följa svensk byggnadstradition för att
bevara landsbygdens karaktär.

•

Lösning av vatten- och avlopp.

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Sofielund
Sofielund är ett från början, äldre fritidshusområdet som
har kommit att bli mer och mer ett område med permanenta bostäder.
Bostäder
Sofielund föreslås utvecklas med bostäder och annan
eventuell behövlig närservice. Området ligger väl tillgängligt utmed väg 555 vilket ökar möjligheten att koppla den nya bebyggelsen till befintliga vägar. Avgränsning
av området har gjorts med hänsyn till översvämningsrisken samt natur- och rekreationsvärden. Marken privatägd.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

Området ligger naturskönt utmed Bolmens strand med
badplatser och småbåtshamnar. Detta område ingår också
i ett större LIS-område Bolmstad-Hölminge. Eftersom
området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet och
har höga naturvärden är det en utmaning att hitta lämpliga platser för framtida exploatering. En förutsättning för
fortsatt planering av området är att vatten- och avlopp kan
lösas på ett tillfredsställande sätt och att dricksvattenförsörjningen kan tryggas för området.

Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn.
Området har avgränsats med hänsyn till betes- och naturvärden samt riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. Kommunen äger inte marken.

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

•

Sofielund - Sjöhagen

Område 4

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

•

•

Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn.
Området har avgränsats med hänsyn till åkermarken samt
riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. Kommunen äger inte marken.

Området ligger utmed huvudgatan i Tannåker mot kyrkan
och är föreslaget att utvecklas med bostäder. Med bostäder i denna delen av Tannåker förstärks bykänslan och
rumsbildningen utmed den för övrigt linjeformade byn.
Området har avgränsats med hänsyn till naturvärden och
riksintressets värden för det rörliga friluftslivet. Kommunen äger inte marken.

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

Lösning av vatten- och avlopp

Område 5

Område 3

•

•
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Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Verksamheter - Hamnutveckling

•

Med ökad exploatering ökar behovet av tätare kollektivtrafik för att arbetspendling ska vara möjlig.

•

Placeringen av husen för att bevara siktlinjer mellan
husen mot det öppna landskapet.

Hamnområdet föreslås utvecklas med möjligheter för
hamnen, bad samt behövlig service i området. Kommunen äger en del mark i hamnområdet men österut är det
privatägt.

•

Passager mellan bostadskvarteren till naturområdena
öst och väster om området samt i nor-sydlig riktning.

•

Lösning av vatten- och avlopp.

•

Rening av dagvattnet innan det når sjön.

•

Etappindela planarbetet samt utreda behov av annan
närservice i området.

Att beakta i det fortsatta planarbetet:

Tallbacken - Bolmstad
Bolmstad-Tallbacken är ett äldre fritidshusområde där
Bolmstad säteri utgör den äldsta bebyggelsen. Området är
attraktivt då Bolmstad hamn är en gedigen småbåtshamn
på nära och lättillgängligt avstånd från centralorten. Under senare år har två områden planlagts för bostäder.

•

Markanvändningen närmast vattnet pga översvämningsrisken vid ett 10 000-årsregn.

•

Hanteringen av dagvatten inom området som klarar
både rening och mängd vid framtida skyfall samt
andra skyddsåtgärder för att minska föroreningsrisken av sjön.

•

Passager till och genom hamnområdet från bostadsområdena runt om.

•

Siktlinjer mot det öppna landskapet.

•

Allén utmed vägen ned till hamnen.

•

Bevara äldre, grova lövträd.

Sofielund & Bolmstad
Bostäder
Hamnutveckling

¯

Planmark mark bostäder

0

0,125
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Möjliga åtgärder för hållbara trafikslag i
övriga orter

Södra Ljunga
•

Utveckla befintlig busslinje för arbetspendling.

I detta avsnitt presenteras förslag på möjliga åtgärder
vad gäller hållbara trafikslag som kollektivtrafik och
gång- och cykeltrafik i ett antal orter utöver centralort och
serviceorter. Dessa orter ligger i anslutning till stråken
eller har andra funktioner som skola eller kollektivtrafik.
Förslagen anges ortsvis.

•

Gång- och cykelförbindelse genom samhället.

Agunnaryd
•

Vrå
•

•

Gång- och cykelförbindelse mellan kollektivtrafiknoden vid väg 124 och bostadsområden, skola och
annan service i samhället.

Kollektivtrafiknod i anslutning till väg 542 mot Lidhult, med busshållplats för snabbussar samt pendlarparkering för bil och cykel.

Dörarp
•

Gång- och cykelförbindelse genom samhället och
vidare mot Vittaryd och sjön Bolmen med badplats.

Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen
och bostadsområdena.

•

Utveckla befintlig busslinje direkt till Ljungby för
arbetspendling

Skeen och Annerstad

Vittaryd

Under 2020–2021 planeras riksväg 25 förbi Skeen och
Annerstad att byggas om till 2+1 väg. I samband med
det, flyttas en busshållplats till Annerstads västra infart
och det iordningställs en gång- och cykelväg därifrån till
Skeens samhälle. Därutöver är möjliga åtgärder:
•

Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen
för att den ska fungera som en kollektivtrafiknod.

•

Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen
och bostadsområdena i Annerstad samt till badplatsen
i Skeen.

Bolmen
•

Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen
vid hamnen för att den ska fungera som en
kollektivtrafiknod.

•

Iordningställ banvallen mot Ljungby för cykling.

Angelstad
•

Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen
på Liljedalsvägen för att den ska fungera som en
kollektivtrafiknod.

•

Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen
och bostadsområden, skola, idrottsplats och badplats.

•

Iordningställ banvallen mot Ljungby för cykling.

Kånna
•

Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen
på Riksettan intill korsningen med infartsvägen till
Kånna för att den ska fungera som en kollektivtrafiknod.

•

Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen
och bostadsområden, skola och annan service.
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•

Pendlarparkering för bil och cykel vid busshållplatsen
i korsningen mellan Rosendalsvägen och Värnamovägen för att den ska fungera som en kollektivtrafiknod.

•

Gång- och cykelförbindelse mellan busshållplatsen,
bostadsområdena, skola, idrottsplats och annan
service.

•

Asfaltera banvallen för cykling.
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Vindkraft

Kommunen ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i
kommunen och har bland annat tagit ställning till följande:
•

Vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som
är utpekade i vindkraftsplanen.

•

Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig
skada inte uppstår på natur- och kulturmiljöns värden.

•

Kommunens vindkraftsplanering ska främja en långsiktigt god hushållning med vindenergi och markresurser.

•

Placering av vindkraftverk ska i första hand ske
•

där väsentliga intressen inte skadas.

•

så att anslutning till el- och vägnät blir så enkel
som möjligt.

•

i ordnade grupper.

•

där det finns gynnsamma vindförhållanden.
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Utredningsområde för vindkraft

Vindkraft
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Landsbygdsutveckling
i strandnära
lägen
65

Ljungby kommun antog ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen den
30 augusti 2011. Denna så kallade LIS-plan är inte juridiskt bindande men vägledande vid fortsatt planering av
strandnära områden.

Dessutom finns det ytterligare ett skäl som kan åberopas
vid upphävande av strandskydd och det är landsbygdsutveckling i strandnära lägen. För att detta skäl ska kunna
användas ska områden för landsbygdsutveckling pekas ut
i kommunens översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.

Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har de
befintliga LIS-områdena setts över och en del ändringar
från gällande plan har gjorts, främst utifrån översiktsplanens ställningstagande om att sådana områden i första
hand ska lokaliseras inom stråkens närområde eller inom
utvecklingsområdet Bolmens östra strand. För de områden som inte har förändrats gäller fortfarande det som
står i gällande LIS-plan. Nuvarande LIS-plan inkluderar
en miljökonsekvensbedömning som fortsatt bedöms vara
aktuell. Konsekvenserna av föreslagna ändringar har
bedömts och redovisas i bilagan hållbarhets- och miljökonsekvensbeskrivning. För att få en total översyn av
LIS-planen behöver den arbetas om framöver.

Befintliga områden
1.Sjön Bolmen - Bolmens samhälle och Öjarp
Användning
En utökning av camping och andra turistanläggningar kan
vara möjliga samt ett café. Möjlighet till utökning av antalet bostadstomter är rimligt speciellt inom de områden
där kommunen äger marken.
Riktlinjer
Områden med ek och bok bör sparas från exploatering
liksom sankare partier där det växer al. Hänsyn ska tas till
områden med fornlämningar och fossil åkermark.

Generella riktlinjer
Särskilda riktlinjer vid exploatering inom föreslagna
LIS-områden för att minska negativ påverkan och i största mån bidra till positiv påverkan handlar om att särskilt
beakta behovet av VA-lösningar. I genomgången av
LIS-områden framgår att områden utmed Bolmens östra strand, Bolmstad- Hölminge, kräver en övergripande
VA-lösning för att kunna möjliggöra vidare utveckling.
I sådana större LIS-områden är det viktigt att identifiera
och säkerställa gröna passager, både för växt- och djurliv
och för det rörliga friluftslivet.

2.Sjön Bolmen - Bolmstad och Hölminge
Användning
I Bolmstad och Hölminge finns möjligheter till olika
användningar av marken. Både boende, turism, besöksnäring och verksamheter är lämpliga i lagom omfattning.
Riktlinjer

Särskilda skäl till upphävande av strandskyddet

Viktigt är att vatten och avlopp kan anordnas.

För att upphäva strandskyddet måste något av följande
sex skäl uppfyllas, samt att syftet med strandskyddet inte
påverkas, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte.
•

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

•

Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen.

•

•

Norr om Mjälens camping finns fornlämningar i form av
en fångstgrop och ett gränsmärke som ska bevaras. Dessutom ska hänsyn tas till den fossila åkermarken samt djur
och natur vid exploatering.
Området ligger inom riksintresse för friluftslivet. Därför
är det viktigt att allmänhetens tillgänglighet tillgodoses.
Det kan ske genom att grönstråk sparas mellan befintlig
bebyggelse och eventuell ny bebyggelse.
Ny bebyggelse i närheten av Bolmstad säteri ska anpassas
till områdets kulturhistoriska värden.

Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.

3.Sjön Bolmen - Tannåker

Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför
området.

•

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.

•

Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

Användning
Nya bostäder, olika former av service samt anläggningar
med anknytning till turism är lämpligt inom området.
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Riktlinjer

Tannåkers kyrka ligger inom det utpekade området. Bebyggelse i kyrkans närhet är inte lämpligt. Mark som
är bevuxen med gammal lövskog ska bevaras. Ett antal
fornlämningar som fornåkrar, vägmärken och fyndplatser
finns på olika platser som ska visas hänsyn vid uppförande av bebyggelse.

Om exploatering genomförs ska hänsyn tas till kyrkan
och fornlämningsområden samt till grundvattentäkten i
kyrkbyn.
7.Sjön Bolmen - Skogen
Användning

4.Sjön Bolmen - Bollstad

Området kan utökas med ytterligare bostäder i anslutning
till befintlig bebyggelse. Möjlighet finns också att uppföra
camping.

Användning
Där marken ligger högt i förhållande till sjön är det
lämpligt med bebyggelse. Nya bostäder, olika former av
service samt anläggningar med anknytning till turism är
lämpligt inom området.

Riktlinjer
Vid byggnation ska hänsyn tas till fornlämningarna i
området. Enligt naturvårdsprogrammet ska man ta stor
naturvårdshänsyn vid den fortsatta markanvändningsplaneringen.

Riktlinjer
Varsamhet ska iakttas vad all form av exploatering inom
riksintresse för kulturmiljövården. Förändringar av byggnader och markanvändning inom dessa områden bör ske
efter samråd med länsstyrelsen.

8.Sjön Unnen - Loshult
Användning

Hänsyn ska också tas till de fornlämningar som finns
inom området. I första hand kan jordbruksmarken klara
en utbyggnad utan betydande påverkan på naturvärden.

Området vid Unnen är i första hand lämpligt för bostadsbebyggelse i anslutning till befintliga hus. Olika turistattraktioner såsom camping, kanotuthyrning med mera kan
också vara lämpligt.

5.Sjön Bolmen - Håringe, Skeeda och Österås

Riktlinjer

Användning

Det är viktigt att bebyggelse placeras på rätt plats med
hänsyn till naturvärdena i området.

Området är i första hand lämpligt för bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse, dessutom skulle en vildmarkscamping vara möjlig i området.

9.Krokån

Riktlinjer

Användning

Om ny bebyggelse tillkommer, ska hänsyn tas till fornlämningarna i området samt till naturen eftersom marken
ligger inom område med mycket stora naturvärden. Exploatering bör ske i närheten av befintlig bebyggelse.

Vissa ställen längs med Krokån kan vara lämpliga för
anläggningar som gynnar en utveckling av turism och
friluftsliv. Är lokaliseringen väl genomtänkt och planerad
kan även viss exploatering för bostäder ske.

Området är omnämnt i Ljungby kommuns kulturmiljöprogram. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets kulturhistoriska värde.

Riktlinjer
Eventuell byggnation ska ske varsamt på lämpliga platser
med tanke på naturvärden, risk för ras och översvämning
med mera. Kanotplatser får uppföras där det är lämpligt
och där minsta möjliga skada på naturen uppstår.

6.Sjön Bolmen - Bolmsö kyrkby
Användning
Tomterna tillsammans med en kommunal avloppsanläggning, restaurang och bad är förutsättningar som gör det
möjligt till ytterligare utveckling av Bolmsö kyrkby.

10.Sjön Kösen - Angelstad och Närlinge

Verksamheter inom besöksnäringen, service och nytt
boende är möjliga inom området.

Området är i första hand lämpligt för bostäder men i anslutning till badplatsen kan också olika former av turistverksamhet vara möjlig.

Användning

68

Riktlinjer

14.Sjön Vidöstern - Erikstad

Öster om badplatsen ligger hembygdsparken med ett antal fornlämningar. Bebyggelse i hembygdsparkens absoluta närhet är inte lämpligt. Likaså ska marken med stora
ekar och sumpområde med al undanhållas från bebyggelse. I Näglinge finns ett antal tomter som inte är bebyggda. Dessa är i första hand lämpliga att bygga på men för
övrigt finns områden i anslutning till tomterna som kan
stå på tur för bebyggelse. Viktigast är att bebyggelsen
placeras på mark som inte är sank eller där det är risk för
översvämning.

Det bedöms finnas flera skäl till att området inte ska tas
upp som LIS-område. Området ligger inte utmed något
prioriterat stråk eller i anslutning till serviceort. Det ligger
också lågt och kan därför räknas som översvämningskänsligt område samt består till viss del av jordbruksmark/betesmark. Det har inte varit någon exploatering
aktuell sedan planen antogs.
15.Stor-Immen
Området öster om Ryssbysjön och Stensjön bedöms kunna räknas som ett större relativt opåverkat område. Området innehåller många sjöar och skog. I nollalternativet
finns två områden utpekade för i första hand exploatering
kopplat till turism och friluftsliv. I förslag till revidering
tas området vid Stor-Immen bort. Det har inte varit aktuellt med exploatering inom LIS-området och det är i sig
relativt opåverkat.

11.Sjön Flåren - Flattinge
Användning
I anslutning till befintlig bebyggelse är det lämpligt med
ytterligare bostäder. För övrigt kan anläggningar för
turism till exempel kanoting, campingstugor, med mera
vara lämpligt.

Förändrade områden
Riktlinjer

Löckna - Odensjö

Hänsyn till de fornlämningar som finns i området ska tas
när byggnation uppförs. Placering av byggnader ska ske
så att risk för översvämningar, ras och skred minimeras.

Området föreslås delas i två områden för att bevara det
gröna området mellan de exploaterade områden utmed
Bolmens västra strand norr om Odensjö. Förändringen
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på miljö
utan snarare en positiv påverkan.

12.Sjön Tjurken - Målaskog
Användning

16.Sjön Bolmen - Löckna

Området vid Tjurken är lämpligt för verksamhet som har
med turism att göra till exempel camping, Bed & Breakfast, grillplatser, båtbryggor, toaletter, avloppsanläggningar med mera.

Användning
I Löckna finns möjlighet för en utvidgning av campingen.
Området föreslås som LIS-område för turism och friluftsliv.

Riktlinjer
Hänsyn ska tas till djur och natur. Byggnader ska placeras
så att risk för ras, skred och översvämningar minimeras.

Riktlinjer
Vid en utvidgning av campingen ska hänsyn tas till fornlämningar samt djur och natur innan exploatering.

Borttagna områden
13.Svansjön

17.Sjön Bolmen - Odensjö

Svansjön föreslås tas bort som LIS-område. Hela sjön
bedöms inte lämplig för LIS-område eftersom området
saknar infrastruktur och kommunalt VA-nät i närområdet.
Dessutom har intresset för exploateringar varit litet. Det
finns närhet till serviceorten Lidhult men ligger inte utmed något prioriterat stråk.

Användning
Vatten och avloppssituationen måste lösas vid en ökad
exploatering inom området. Möjlighet till komplettering
av befintlig bebyggelse vi Odensjö samhälle.
Riktlinjer
Placering av ny bebyggelse ska i första hand ske i anslutning till befintlig bebyggelse.
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18.Sjön Bolmen - Skeen och Kafjorden
Området kring Skeen och Kafjorden gick tidigare längre
söder ut om väg 25. Området har minskats för att koncentrera bebyggelsen och att området behöver anpassas till
vattenskyddsområdet.
Användning
Kommunen äger mark runt befintlig bebyggelse i Skeen
vilket kan ge möjlighet till nya attraktiva tomter. Vid
Kafjordens strand där marken är privatägd finns utrymme
för bostadsbebyggelse och turistverksamhet.
Riktlinjer
Området bör planeras omsorgsfullt ur naturvårdssynpunkt. Hänsyn ska vid exploatering tas till den fossila
åkern inom området. Samråd ska alltid ske med Sydvatten när byggnation ska uppföras i närheten av Bolmentunneln.
Tillagda områden
19.Askaken - Lidhult
Användning
Området är lämpligt för en utveckling av bostäder, verksamheter, turism och friluftsliv. Med närhet till service
och befintlig infrastruktur är området lämpligt som
LIS-område.
Riktlinjer
Bostadsbebyggelse bör placeras söder om badplatsen i
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt längs
med vägen. Verksamheter för turism placeras lämpligast
i närhet av badplatsen. Hänsyn behöver tas till de naturoch rekreationsvärden som finns inom området.
20.Agunnarydsjön
Användning
Området vid Agunnaryd är lämpligt för verksamhet som
har med turism att göra till exempel camping, grillplatser,
båtbryggor, toaletter med mera.
Riktlinjer
Hänsyn bör tas till spridningskorridorer och de gröna
stråk som är utpekade enligt Länsstyrelsen samt att säkerställa allmänhetens tillgång till Agunnarydsjön. Området
ligger lågt i förhållande till vattennivå och stora delar är
inom risk för översvämning. Exploatering bör föregås av
närmare utredning av förutsättningarna genom planläggning av området.
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Tyck till om översiktsplanen!
Du som medborgare har möjlighet att lämna yttrande
kring kommunens översiktsplan genom att skicka in ditt
yttrande till kommunen via post, mail eller via vår Story
Map på hemsidan.
Postadress:
Ljungby kommun
Planavdelningen
341 83 Ljungby
E-post:
miljo.byggnamnden@ljungby.se
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