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Plats: Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 
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 Sekreterare 

 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 
Förslag på protokollsjusterare: Besim Matoshi 
Förslag till justeringsdag: Fredagen den 19 oktober 

 
 

Ärenden: 
1. Lokal trafikföreskrift för Ödestuguvägen i Vaggeryd,  

dnr TU 2018/087.  
Föredragande: Afshin Teimouri 

 

2. Lokal trafikföreskrift för Stationsgatan i Vaggeryd,  
dnr TU 2018/065. 
Föredragande: Afshin Teimouri 

 

3. Lokal trafikföreskrift för Linnégatan i Vaggeryd, dnr TU 2018/064. 
Föredragande: Afshin Teimouri 

 

4. Lokal trafikföreskrift för Missionsgatan Skillingaryd,  
dnr TU 2016/057 
Föredragande: Afshin Teimouri 

 

5. Trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059 
Föredragande: Hans Göransson 

Bilaga 

6. Yttrande på motion – utveckling av friluftsområdet Movalla, dnr TU 
2018/083. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

7. Yttrande på medborgarförslag – placera soptunna för hundbajspåsar 
vid parkeringen Hjortsjöns camping, dnr TU 2018/072. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

8. Yttrande på medborgarförslag – åtgärda problemet med mopedtrafik 
i hög hastighet mellan Hjortsjöns camping och Fenix,  
dnr TU 2018/073. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

9. Yttrande på medborgarförslag – 40 som bashastighet i villaområden, 
dnr TU 2018/074. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 
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10. Yttrande på medborgarförslag – gallring av skogsparti mellan 

Ahlshultsområdet och Storgatan i Skillingaryd, dnr TU 2018/075. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

11. Yttrande på medborgarförslag – inför farthinder eller fartkontroll på 
centrala delar av Storgatan i Skillingaryd, dnr TU 2018/084. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

12. Yttrande på medborgarförslag – placera en eller flera soptunnor i 
Missionsparken, Vaggeryd, dnr TU 2018/088. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

13. Yttrande på medborgarförslag – inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter, dnr TU 2018/089. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

14. Yttrande på detaljplan del av Hok 2:110 m.fl., dnr TU 2018/085. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

15. Utveckling Skillingaryds centrum/Storgatan, dnr TU 2018/034. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 

16. Programbudget 2019, dnr TU 2017/103. 
Föredragande: Magnus Ljunggren 

Bilaga 
skickas ut 
senare 

17. Förvaltningsinformation av större vikt, dnr TU 2018/001. 
- GC-väg Storgatan - Håkan Trulssons väg 
- Klimatklivet Båramo 
- Vattennära mötesplatser längs Lagan 

 

18. Delgivningar, dnr TU 2018/002. 
A. Ansökan om statlig medfinansiering – Valdhultsvägen, dnr TU 

2018/059. 

 
Bilaga 

19. Övriga frågor  
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E-post Internetadress     
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Trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059 
 
Förslag till beslut 
Skicka föreslagna trafiksäkerhetsprogram på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden, Räddningstjänsten samt partierna med önskemål 
om yttrande senast den 30 november. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bland annat efter att flera medborgarförslag har inkommit om att 
sänka hastigheten, bygga hastighetsbegränsande åtgärder och 
övergångsställen på specifika gator i kommunen beslutade tekniska 
utskottet 2017-04-04 § 34 att uppdra till tekniska kontoret att ta fram 
ett förslag på hur det övergripande trafiksäkerhetsarbetet skulle kunna 
förbättras i kommunen. 
 
Tillsammans med NTF Jönköpings län har ett förslag till 
trafiksäkerhetsprogram tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets beslut 2017-04-04 §34 med uppdrag om 
trafiksäkerhetsplan. 
Förslag på trafiksäkerhetsprogram, dnr TU 2017/059. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Partierna i Vaggeryds kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
Räddningstjänsten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Trafiksäkerhetsprogram 2019-2023 
Förord 
En bra trafiksäkerhet ökar attraktiviteten i kommunen. Vanliga synpunkter från 
kommuninvånare är att man upplever otrygghet i trafiken, vilket i sin tur leder till 
sämre tillgänglighet, framförallt för unga och gamla. 

Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

I Vaggeryds kommun är trafiksäkerhetsprogrammet ett övergripande program till 
handlingsplanen ”Trygghet och säkerhet”, som tar ett helhetsgrepp på alla 
trygghets- och säkerhetsfrågor i trafikmiljön. 

Utgångspunkten är att Trafiksäkerhetsprogrammet ska uppdateras var fjärde år i 
samband med ny mandatperiod.  

Arbetet bedrivs samordnat mellan olika kommuner. På detta sätt blir vi 
effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. Medverkar i 
samarbetet gör också Trafikverket, Polisen och Nationalföreningen för 
Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). 

NTF Jönköpings län har medverkat i faktaunderlag och text i programmet. 

 

Nuläge 
Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de stora 
folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar också vår 
vardag. 

Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen hand, då man är orolig för 
trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa och utveckling. Ett ökat bilåkande 
och skjutsande av barnen påverkar även miljön negativt, med ökade 
luftföroreningar. 
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Vad påverkar trafiksäkerheten? 
Trafiksäkerhet är i grunden en fråga om attityder, omdöme och beteende. 

Det finns ett antal faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten. Det som är 
av störst betydelse är hastigheten. Användning av bilbälte och skyddsutrustning 
för barn är också av stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser en olycka får 
för de inblandade trafikanterna. Risken för att en olycka ska inträffa ökar vid 
intag av alkohol/droger i samband med bilkörning. 

Användningen av cykelhjälm reducerar skadeföljderna för cyklister som råkar ut 
för en trafikolycka. Även synbarheten är en viktig faktor för ökad trafiksäkerhet, 
liksom gators drift och underhåll. Att gatumiljön fungerar och är tilltalande är 
viktigt för alla olika sorts resor som vi gör dagligen. Oavsett om vi väljer cykel, 
buss, bil eller att gå ska vi på ett så säkert sätt som möjligt nå vårt mål utan att 
råka ut för en olycka. 

För att påverka beteenden är samarbetet mellan kommuner, polis, NTF, 
räddningstjänsten och Trafikverket oerhört viktigt. 

Enkät om trafiksäkerhet 
Nedan beskrivs resultatet från 2015 års trafiksäkerhetsenkät, som Trafikverket 
genomför årligen på nationellt plan. 
I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en 
utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga 
trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har också visat sig att det i många frågor finns 
skillnader i attityder mellan kön och ålder. 
 
Trafikbeteenden 
En stor majoritet av de tillfrågade har angivit ”Att inte köra rattfull” som allra 
viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja mellan åtta viktiga beteenden. 
Därefter följer ”Använda bilbälte”, ”Inte köra mot rött ljus”, ”Inte prata i 
mobiltelefon” och ”Hålla hastigheten”. 

Trafiknykterhet 
Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att 
ha druckit alkohol, män i större utsträckning än kvinnor 
 
Hastighet 
50% av de tillfrågade anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka 
trafiksäkerheten. Betydligt fler kvinnor än män instämmer i det påståendet och det 
är också fler i den äldsta åldersgruppen, över 75 år. 

Bilbälte 
I framsätet används bilbälte i mycket hög utsträckning – hela 98 % använder alltid 
eller nästan alltid bilbältet oavsett om det är tätortstrafik eller landsvägstrafik. 
Användningen är något högre bland kvinnor än bland män, och något lägre i de 
yngre grupperna. 

Cykelhjälm 
Det är 26 procent av cyklisterna som nästan alltid använder cykelhjälm när de 
cyklar, medan 56 procent svarar att de sällan eller aldrig använder hjälm. 
Kvinnorna använder hjälm i något högre utsträckning än män och grupperna 
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mellan 18 och 25 år är de minst frekventa hjälmbärarna. I tonårsgrupperna avviker 
könsmönstret och flickorna använder hjälm i lägre utsträckning än pojkarna.  
 
Synbarhet 
25 procent uppger att de använder reflexer om vägen är belyst, medan 40 procent 
om belysning saknas. Användandet av reflexvästar har ökat bland både barn och 
vuxna. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. 

Mer riskfylld trafik 
Hälften av alla män och 65 % av alla kvinnor tycker att trafiken har blivit mer 
riskfylld under senare år. Bland de allra äldsta instämmer över 80 % medan 
personer under 25 år instämmer i betydligt lägre utsträckning. 

Mobiltelefon och bilkörning 
Det är 75 % som instämmer i att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon 
när man kör bil. Det är skillnader mellan könen, där 82 % av kvinnorna 
instämmer, jämfört med 67 % av männen. 
 
Övergångsställen 
Ungefär var tredje tillfrågad, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan 
stannar när de ska korsa gatan på ett övergångsställe 

 
Nollvisionen 
 
Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997. Den är både en vision om vägtrafik 
där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska 
uppnå en säker vägtrafik enligt visionen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt 
nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas 
till människans förutsättningar eftersom människan är den svagaste länken i 
systemet.  
 
Ansvaret för säkerheten delas mellan systemutformare och de som använder 
vägtransport-systemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra 
olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att 
människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt.  
Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar 
men inte att de leder till allvarligare personskador. 

 
Etappmål 
 
Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det 
innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska 
med en fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020.  
Trafikverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. 
Om det svenska etappmålet anpassas efter EU:s mål ska antalet dödade inte vara 
högre än 133 år 2020.  
För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av 
trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal 
indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas 
tydligt vid årliga resultatkonferenser. Syftet med arbetssättet är att skapa 
långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Arbetssättet är framtaget och 
utvecklas löpande inom Gruppen för Nationell Samverkan - Väg (GNS Väg)  
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I dagsläget ingår följande organisationer: Arbetsmiljöverket, Folksam, 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Näringsdepartementet, 
Polismyndigheten, SAFER, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges 
trafikskolors riksförbund, Sveriges åkeriföretag, Toyota Sweden AB, 
Transportstyrelsen och Trafikverket. Uppföljningen av indikatorer är central i 
målstyrningen. Var och en av dessa har ett målvärde att nå till 2020. Dessa 
målvärden motsvarar tillsammans det samlade målet för 
trafiksäkerhetsutvecklingen. Tabellen nedan visar nuläget för indikatorerna och en 
bedömning av om de förändrats i tillräcklig takt för att nå målet år 2020.  
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Trafiksäkerheten i Vaggeryd 

STRADA 
STRADA (Swedish Traffic Data Acqusition) är ett informationssystem som 
hanterar skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på 
data från 2 källor, polisrapporterade olyckor och sjukvårdsrapporterade olyckor. 
De polisrapporterade olyckorna har ganska bra tillförlitlighet och har registrerats 
rikstäckande sedan 2003, men alla sjukhus i Sverige har fram till 2013, inte 
rapporterat in sina olyckor i STRADA. Då det bara rapporteras olyckor på landets 
akutsjukhus och inte på vårdcentraler, kan ett mörkertal finnas, vilket är mycket 
rimligt. Det gäller då främst rapporteringen gällande de lindriga skadorna. 

De data som används i analysen är hämtade från STRADA och gäller de 6 
senaste åren, 2011–2016. 

Definitioner 

Lätt skada och måttlig skada (ISS 1–8) 

Lätt skada kan innebära mjukdelsskador som kräver ingen eller begränsad 
rehabilitering. Lätt skada är inte skador på huvud eller skelett. Måttlig skada kan 
innebära större mjukdelsskador och skelettskador som kräver viss rehabilitering, 
ofta med kortare sjukskrivning. 

Allvarlig skada (ISS 9-) 

Allvarlig skada kan innebära flera och svåra skelettskador som kräver lång och 
omfattande rehabilitering. 

Dödsfall 

Person som avlidit inom 30 dagar efter trafikolycka, som direkt eller indirekt 
följd av trafikolycka. 

Samhällskostnader 
För att kunna prioritera och avväga olika trafiksäkerhetsåtgärder, och se till att de 
gemensamma resurserna används på ett effektivt sätt behövs ett ekonomiskt mått 
på de olika olyckstyperna. En värdering av samhällets kostnader har tagits fram 
av Trafikverket och är hämtad från publikationen ”Effektsamband för 
transportsystem”. Den samhällsekonomiska kostnaden för en trafikolycka består 
delvis av en riskvärdering, som skall spegla kostnader för olycksdrabbade 
individer på grund av förlust av liv eller hälsa, dels av materiella kostnader i form 
av kostnader för sjukvård, administration och skador på egendom samt 
produktionsbortfall på grund av sjukskrivning eller dödsfall. 

Skada Tkr 

Dödsfall 31 331 

Svår 5 672 

Lindrig 267 
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Beskrivning av olycksstatistik mellan 2011 och 2016 i Vaggeryds kommun 
(Siffrorna är tagna från STRADA.)   

Under perioden 2011 - 2016 inträffade totalt 278 trafikolyckor i Vaggeryds 
kommun. Olyckorna har resulterat i 8 döda, 10 allvarligt skadade, 55 måttligt 
skadade och 185 lindrigt 
s
k
a
d
a
d
e
. 

 

 
 
 

  

 Olyckor statliga och kommunala vägar 

  

 Olyckor kommunala vägar 
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Av olyckorna har 113 stycken inträffat på det statliga vägnätet (7 döda, 0 
allvarligt skadade, 12 måttligt skadade och 94 lindrigt skadade) och 99 på det 
kommunala vägnätet (1 döda, 0 allvarligt skadade, 7 måttligt skadade och 62 
lindrigt skadade). Resterande olyckor har inträffat på övriga vägar. 

 
 

På det kommunala vägnätet är det olyckor med oskyddade trafikanter som är 
överrepresenterade, det vill säga olyckor med fotgängare, cyklister och 
mopedister. 
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Under samma period har 101 olyckor inträffat, där oskyddade trafikanter varit 
inblandade. Av dessa är 34 fotgängare (fotgängare singel) och 34 cyklister. 
(Cykel singel) Dessa inträffar i första hand på kommunala vägar. 

Den enskilt största olyckstypen i Vaggeryds kommun är singel olyckor med 
motorfordon. 

Olyckstyp kommunala och statliga vägar 

 
 

 

Olyckstyp kommunala vägar 
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Platstyp kommunala och statliga vägar 

 

 

Platstyp kommunala vägar 
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Olyckor fördelat på månad 

 

Olyckor fördelat på veckodag 
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Mål och åtgärder 
Det övergripande målet är att minska antalet olyckor med personskador. Här 
redovisas fem målområden som Vaggeryds kommun inriktar sitt 
trafiksäkerhetsarbete på. 
 
1. Påverka trafikantbeteenden 
Att följa reglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. 
Följande insatser görs på området: 
• Insatser kopplat mot skola och barnomsorg:   

- Trafiksäkerhetsutbildning på låg och mellanstadiestadiet, utdelning av 
reflexer med mera.  

- Information till föräldrar i årskurs 8 med fokus på moped och 
hjälmanvändning.  

- Don´t drink and drive-kampanj på gymnasiet.  
- Inventera och säkerhetsbedöma kommunens skolskjusthållplatser. 

 
• Övriga insatser: 

- Ökat reflexanvändande genom utdelning till skolor, pensionärsföreningar, 
flyktingförläggningar vid förfrågan. Även reflexkampanjer via reklam i tv i 
utvalda butiker, kommunens webbplats samt sociala medier. 

- Regelbundna möten med polis, andra kommuner, räddningstjänsten, 
trafikverket och NTF.  

- Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljön där oskyddade trafikanter vistas, 
genom att trafikmiljön anpassas för hastighetsgränser och risker genom 
fysiska åtgärder och hastighetspåminnande skyltning. 

- Samverka med polisen kring det årliga medborgarlöftet gällande 
trafiksäkerhetsfrämjande insatser. 

- Fortsätta använda parkeringsövervakning för att skapa trafiksäkrare 
parkeringsmönster. 

 
2. Minska halkolyckor 
Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största 
trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: 
 

- Prioritera centrala gång- och cykelvägar vid snöröjning och 
halkbekämpning  

- Tekniska kontoret tillhandahåller sand för att boende på ett enkelt sätt 
ska kunna sanda vid sin bostad.  

- Prioritering av grusupptagning på våren för att minska olycksrisken för 
gående och cyklister. 
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3. Bygga om trafikmiljöer 
Ombyggnader av trafikmiljöer har under flera år haft fokus på barn och 
ungdomars möjlighet att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. 
Följande insatser görs på området: 
 

- Utredning för att se över och klassificera säkra GCM-passager. * 
- Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med säkra passager. 
- Bygga 500 meter GC-väg per år, enligt förslag i GC-plan. 
- Fasa ut övergångsställen på de ställen där de inte behövs enligt inventering 

och Trafikverkets riktlinjer. 
- Utförandet av gång- och cykelpassager eller övergångsställen görs enligt 

Trafikverkets standardritningar. Förstärkt belysning vid behov.  
- Genomföra hastighetsöversyn på vägarna i Vaggeryds kommun. 

 
Prioriterade åtgärdslistor arbetas fram årligen.  
 
4. Säkert arbete på väg 
I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner 
för att uppnå en säker arbetsplats. Handboken- Arbete på väg ska följas. TA-planer 
ska kontrolleras. 
 
5. Olycksuppföljning 
Trafik- och samverkansgruppen sammanställer statistik över trafikolyckor med 
hjälp av NTF Jönköpings län. Statistiken används som underlag för 
olycksuppföljning och trafiksäkerhetsåtgärder. Inkluderar även statistik över 
viltolyckor. 

- Årlig rapportering till politiker. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om den är planskild 
eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Det senare åstadkoms mest 
effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning till övergångsstället.  
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2018-10-03  1(1) 

  
 

 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
 
Yttrande på motion - utveckling av friluftsområdet 
Movalla, dnr TU 2018/083 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att inhämta kultur- och fritidsnämndens 
synpunkter för att besvara motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion från fullmäktigeledamoten Tommy Ottosson (S) har 
remitterats till tekniska utskottet för yttrande senast den 4 januari 
2019. Förslaget är att cykelbanan söder om Movalla görs i ordning så 
att fler, inte minst yngre kan använda den. Att kommunen arbetar för 
att ytterligare utveckla detta grönområde. 
 
Tekniska utskottet är positivt inställda till motionärens intentioner och 
ser inga direkta hinder att utveckla friluftsområdet Movalla. 
Utveckling av friluftsområdet Movalla sker inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-09-17, dnr KS 
2018/205. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera soptunna 
för hundbajspåsar vid parkeringen Hjortsjöns 
camping, dnr TU 2018/072  
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag till beslut. Förslaget är placera soptunna för 
hundbajspåsar vid parkeringen Hjortsjöns camping. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör 
göras om så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att 
avfallet kan sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt 
sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga 
skäl, hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade 
soptunnor är främst till för kommunens besökare som har sämre 
möjligheter att själva ta hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de 
allmänna soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer 
idag att vi inte har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer 
att se över placeringen av befintliga soptunnor. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 
2018/169. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – åtgärda problem 
med mopedtrafik i höga hastigheter mellan 
Hjortsjöns camping och Fenix, dnr TU 2018/073 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till den erfarenhet som finns med farthinder för gång- och 
cykeltrafik, (GCM-trafik). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag till beslut. Medborgarförslaget innebär att 
åtgärda problem med mopedtrafik i höga hastigheter mellan 
Hjortsjöns camping och Fenix. 
 
Tekniska utskottets svar 
Trafikreglerna för moped klass II (25 km/h) är desamma som för 
cykel. Moped klass I är ett motorfordon (45 km/h) som ska framföras 
på bilväg. Alla fordonsförare har ett personligt ansvar att hålla 
tillräckliga säkerhetsmarginaler, och anpassa körningen efter 
trafiksituation och vägförhållande. Olovlig körning kan endast 
övervakas av polismyndigheten.  
 
Vaggeryds kommun har inga farthinder på gång- och cykelvägar 
generellt, undantagen är då gång- och cykelväg korsar annan körbana.  
 
Hastighetssänkning genom tvingande åtgärder innebär försämrad 
framkomlighet för cyklister och bör därför bara användas i 
undantagsfall. Hastighetssänkning för cyklister går emot dagens 
planering där attraktiviteten för cykling ska stärkas så att cykelandelen 
stiger. Tvingande åtgärder ger alltså en säkerhetshöjning på bekostnad 
av attraktivitet och framkomlighet. I gång-, cykel- och moped- 
handboken konstateras att fasta hinder, såsom grindar och gupp, inte 
ska finnas på det övergripande cykelnätet eller andra viktiga 
cykelbanor och att man i övrigt ska vara restriktiv med av framförallt 
trafiksäkerhetsskäl men också ur drifts- och underhållssynpunkt.  
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Hur gör andra väghållare 
Lunds kommun anger i sin gång- och cykelpolicy att farthinder för att 
sänka cyklisters hastighet ska användas restriktivt. Grindar ska sättas 
upp endast i undantagsfall, exempelvis på platser där sikten är dålig 
och inte kan förbättras. Grindar ska inte användas för att förhindra 
olovlig fordonstrafik. Kommunen har i sin planering och vid 
detaljutformning aktivt utgått från dessa principer. 
 
Stockholms stad anlägger inga farthinder på cykelbanor därför att det 
anses vara farligt för cyklisterna. På vissa ställen har målats 
bullerremsor i cykelbanorna men fartgupp och liknande utsätter 
cyklisterna för risker och används därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 
2018/171. 
Farthinder för cyklister - en framkomlig väg 2016-08-31, 
Trafikverket. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – 40 som 
bashastighet i villaområden, dnr TU 2018/074 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet fick 2018-07-03 remiss från kommunstyrelsens 
tjänstemannaberedning att upprätta förslag till beslut om 
medborgarförslag – 40 som bashastighet i villaområden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att bibehålla bashastighet 
50km/timme inom tätbebyggt område i Vaggeryds kommun efter en 
hastighetsöversyn.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – 40 som bashastighet i villaområden. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 §28 om hastighetsöversynen, 
dnr KS 2011/302. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – gallring av 
skogsparti mellan Ahlshults-området och 
Storgatan i Skillingaryd, dnr TU 2018/075 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag till beslut. Medborgarförslaget innebär ett 
önskemål om gallring av skogsparti mellan Ahlshults-området och 
Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska kontoret anser att skogen mellan Ahlshults-området och 
Storgatan i Skillingaryd fyller en viktig funktion bland annat som 
avskärmande effekt mot industriområdet på andra sidan Storgatan. 
 
Det pågår ett arbete inom Vaggeryds kommun att ta fram skötselplan 
med utgångspunkt i kommande grönplan för ökad attraktion för 
boende och friluftsliv i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-07-03, dnr KS 2018/175. 
 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – inför farthinder 
eller fartkontroll på centrala delar av Storgatan i 
Skillingaryd, dnr TU 2018/084 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till att Storgatan avses byggas om inom projektet 
centrumutveckling för en lugnare trafikmiljö, samt att det är 
polismyndigheten som kan bötfälla hastighetsöverträdelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag på svar till kommunstyrelsen. 
Medborgarförslaget är att införa farthinder eller fartkontroller på 
centrala delar av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Det pågår en process om utformningen av Storgatan i Skillingaryd 
inom projektet centrumutveckling. Den aktuella sträckan som 
diskuteras på Storgatan är mellan Artellerigatan och Sturegatan. Målet 
är att bygga om gatan för att uppnå mer centrumkänsla och en lugnare 
trafikmiljö. En första ombyggnadsetapp är planerad att ske under 
2019. 
 
Hastighetsöverträdelser kan endast övervakas av polismyndigheten.  
  
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-09-18, dnr KS 
2018/197. 
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag – placera en eller 
flera soptunnor i Missionsparken, Vaggeryd, 
dnr TU 2018/088  
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag till beslut. Förslaget är placera en eller flera 
soptunnor i Missionsparken, Vaggeryd. 
 
Tekniska utskottets svar 
Utifrån lagstiftningen om nedskräpning (miljöbalken 1998:808) är det 
förbjudet att skräpa ned på allmän plats, och en polisanmälan bör 
göras om så sker. Att var och en tar hand om sitt egna avfall gör att 
avfallet kan sorteras och hanteras på ett effektivare och miljövänligt 
sätt. 
 
Tekniska kontoret tar, främst utifrån hygieniska och trivselmässiga 
skäl, hand om nedskräpning i tätorternas centrala delar. Utplacerade 
soptunnor är främst till för kommunens besökare som har sämre 
möjligheter att själva ta hand om skräpet genom att ta med det hem. 
 
Tekniska kontoret gör kontinuerligt uppföljningar kring var de 
allmänna soptunnorna ska placeras för att ha bäst effekt. Vi bedömer 
idag att vi inte har resurser att utöka med fler soptunnor, men kommer 
att se över placeringen av befintliga soptunnor. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-10-02, dnr KS 
2018/226. 
 
Hans Göransson 
Gatu- och parkchef 
Tekniska kontoret 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchef 
Diarium 
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Yttrande på medborgarförslag inför 
tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i 
max tre minuter, dnr TU 2018/089 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till kommunen har förbud mot tomgångskörning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har remitterats till tekniska utskottet för 
upprättande av förslag på svar till kommunstyrelsen. Medborgar-
förslaget är att införa tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten 
i max tre minuter. 
 
Tekniska utskottets svar 
Vaggeryds kommun har förbud mot tomgångskörning som framgår i 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Vaggeryds kommun: 
  
”Tomgångskörning 4 §  
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas 
igång i högst 1 minut.  Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t. ex. i trafikkö, 
2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets  
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än 
sådan som avser uppvärmning.  
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller fordon som stannats vid 
järnvägsövergång 
 
Tekniska kontoret beklaga om medborgaren fått felaktiga uppgifter 
gällande tomgångsförbud i kommunen. Normalt är det miljö- och 
byggnämnden som handlägger ärenden kring de lokala föreskrifterna 
för att skydda människors hälsa och miljö. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsen inkommen 2018-10-05, dnr KS 
2018/196. 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 009 Lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön i Vaggeryds kommun. 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljöchef 
Teknisk chef 
Diarium 
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Medborgarförslag – Inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-03, § 120 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besvarande. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens tjänstemannaberedning överlämnas bif. 
ärende till tekniska utskottet för upprättande av förslag på svar till 
kommunstyrelsen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Rose-Marie Moberg 
Förvaltningssekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Kommunfullmäktige 2018-09-03 § 120 2018/196 6 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Medborgarförslag – Inför tomgångsförbud där 
tomgångskörning är tillåten i max tre minuter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och besvarande, som sedan delges kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-08-09 med förslag att införa 
tomgångsförbud där tomgångskörning är tillåten i max tre minuter. 
 
Beslutsunderlag 
Inlämnat medborgarförslag 2018-08-09 
 
 
 
 





 
Kommunledningskontoret 

Datum Beteckning/Dnr Sida 
2018-09-27 2018/031 1(1) 
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Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok, 

Vaggeryds kommun, Jönköpings län. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 
211 att skicka ut detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl. för samråd. Detaljpla-
nen upprättas via standardförfarande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på del av 
Hok 2:110, Hok 2:8 och Hok 2:95.  

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. 
Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 16:e oktober kl. 18.00 på 

skolan i Hok, Skolgatan 1, 560 13 Hok. Anmälan görs via mail till  
samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-678000 senast den 12:e okto-
ber. Ange referens ”Samrådsmöte för bostäder i Hok”. 
 
Om ni har några synpunkter på förslaget till detaljplan ska dessa yttranden 
skriftligen vara kanslienheten tillhanda senast 2018-11-09. Glöm inte att 
ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: 
samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds 
kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. 
 

Har ni frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00. 
 
Handlingarna finns tillgängliga på: 
Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), 
Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd samt på kommunens 
webbsida: www.vaggeryd.se/planer 
 
Med vänlig hälsning 
Kanslienheten 

 
 

mailto:samhallsplanering@vaggeryd.se
http://www.vaggeryd.se/planer
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning
)0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1

st 1 p.

Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
– denna planbeskrivning 
– plankarta med bestämmelser  
– fastighetsförteckning (finns på Kanslienheten i Skillingehus, Skillingaryd) 
– bilaga 1: Undersökning av betydande miljöpåverkan 
– bilaga 2: Översiktlig naturvärdesinventering 
 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Hok. Detaljplanen upprättas genom 
standardförfarande. 

Standardförfarande 

 

Planen handläggs med utgångspunkt från reglerna i den nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900 5 kap) med så kallat standardförfarande, vilket innebär att planen efter genomfört 
samråd kommer att granskas under minst två veckor. Inför granskningen anslås underrättelsen 
på kommunens digitala anslagstavla och de som berörs av förslaget underrättas. Efter 
genomförd granskning kan planen antas. Antagandebeslutet får laga kraft om det inte 
överklagas. 
 

Kommunala beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-01-24 § 014 att ge i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för området Hok 2:110 m.fl. för bostäder. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-09-19 § 211 att skicka ut 
detaljplanen för samråd. 
 

TIDPLAN 
Planarbetet bedrivs preliminärt enligt följande tidplan: 
Kvartal 3, 2018 samråd 

Kvartal 1, 2019  sammanställning av inkomna yttranden  
och eventuella revideringar, 
samt beslut om granskning 

Kvartal 1, 2019 utställd för granskning  

Kvartal 2, 2019 antagande och laga kraft  
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN  
De grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas till det de lämpar sig bäst för, med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Utöver det ska företräde ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. I Vaggeryds kommun finns brist på ledig tomtmark och det finns 
ett behov av att utöka möjligheterna att bosätta sig i kommunen. Aktuellt planområde är 
beläget i Hok, en av kommunen tätorter. Detaljplanen innebär en förtätning av orten och 
området blir en påbyggnad av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Då flertalet ledningar 
finns på platsen kan området även ses som redan ianspråktaget. Planområdet berörs inte av 
några riksintressen. Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med miljöbalkens 
grundläggande hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlet. Området bedöms vara lämpligt 
för bostäder. 
 
Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och 
bygglagen (PBL 4 kap.34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som 
följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken. 
 
Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan görs en undersökning. Om undersökningen visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte 
medför någon betydande miljöpåverkan (bilaga 1). 
 
Detaljplanen med hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vilken 
miljökvalitet som är acceptabel inom ett geografiskt område. Utgångspunkten för en 
miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen 
bedöms kunna utsättas för, utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormer ska även bidra 
till att uppnå Sveriges miljömål. 
 
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, vatten och luft. Planförslaget bedöms inte ha 
en negativ påverkan enligt upprättad undersökning. Bedömningen är att de nya bostäderna 
inte kommer att ge några negativa konsekvenser och att inga miljökvalitetsnormer kommer att 
överskridas.  
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PLANOMRÅDE OCH PLANDATA  

 
Hoks lokalisering i förhållande till andra orter i kommunen. 

 

Hok ligger i nordöstra delen av Vaggeryds kommun, med ca en mil till Vaggeryd som är 
kommunens största ort. I Hok finns en järnvägsstation på linjen mellan Nässjö- Halmstad som 
delar orten i mitten. Genom Hok går även väg 30 som i söder leder till Växjö och i norr 
ansluter till E4:an strax innan Jönköping.  
 

 
Planområdets lokalisering i Hok. 

Väg 
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Läge och areal  

Planområdet ligger i norra delen av Hok. Området avgränsas i norr och öster av skog och av 
bostäder i söder och väster. Planområdets area är ca 5 ha och ägs av kommunen. 
 

Markägoförhållanden 

 
 
 

I planområdet ingår del av fastigheterna Hok 2:110, Hok 2:95 samt Hok 2:8 som samtliga ägs 
av Vaggeryds kommun. Norr och öster om planområdet ägs marken av Sveaskog Förvaltnings 
aktiebolag och i övriga väderstreck ägs majoriteten av fastigheterna av privatpersoner. 
Avgränsningen av planområdet har gjorts utifrån den mark som kommunen äger och de behov 
som behöver säkerställas i den nya planen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet inringat i rött. 

Hok 2:8 

Hok 2:110 

Hok 2:95 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Planområdet finns utpekat för nya bostäder i gällande översiktsplan och har därmed stöd i 
denna. I översiktsplanen är även en väg utpekad norr om planområdet. Det gjordes en 
projektering av vägen 2010 som visar att vägen hamnar ca 100 meter från kvartersmarken i 
aktuellt planförslag. Vägens sträckning utifrån den projekteringen är dock inte fastlagd och 
inget uppdrag finns i dagsläget gällande vägen. Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och fick laga kraft 2014-04-28.  

 
 

Vaggeryd kommuns översiktsplan. 
     

Detaljplaner 

 

    
Utdrag ur byggnadsplan för norra delen av Hoks stationssamhälle       Utdrag ur byggnadsplan som fick laga  

som fick laga kraft 1964-03-10.              kraft 1965-12-14. 

 

För större delen av planområdet finns ingen tidigare gällande detaljplan men i söder gäller 
byggnadsplan för norra delen av Hoks stationssamhälle som fick laga kraft 1964-03-10. 
Byggnadsplanen tillåter främst bostäder och är i stor utsträckning utbyggd. Pilen på bilden 

 

 

Utdrag ur översiktsplanen med det aktuella planområdet markerat i gult. 
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visar den del av planen som upphävs i samband med att den nya detaljplanen får laga kraft. I 
nordvästra delen finns en lagakraftvunnen detaljplan från 1965-12-14 som främst medger 
småindustriändamål och industripark. Även denna detaljplan är i princip utbyggd. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR  

Mark och vegetation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Områdets karaktäriseras av tallskog. 

 

Planområdet är ett relativt flackt, obebyggt skogsområde som i östra delen sluttar från väst till 
öst mot väg 30. Området består till störst del av morän och har medelhög genomsläpplighet. 
Utifrån SGU:s jorddjupskarta uppskattas berget ligga på 10-20 m djup men det finns även 
berg i dagen. I området finns strövstigar och möjlighet till rekreation. 
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En översiktlig naturvärdesinventering (bilaga 2) togs fram 2018-05-25 med syftet att 
undersöka om det finns några höga naturvärden inom området. Inventeringsområdet delades 
in i tre delar A-C. Samtliga delområden består av produktionsskog med framförallt tall och 
har tilldelats naturvärdesklass 4, d v s visst naturvärde. Det har inte påträffats några fridlysta 
eller hotade arter, naturvårdsarter eller annat av biologiskt stort värde inom det inventerade 
området. Naturvärdesinventeringen visar att det ur biologisk synvinkel inte föreligger några 
hinder för att exploatera området. 
 

 
Utdrag ur naturvärdesinventeringen som gjordes i maj 2018. 

 

Riksintresse och fornlämningar 

I området finns inga kända riksintressen eller fornlämningar. 
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Bebyggelseområden 

I planområdets anslutning finns både enplans-, en och halvplans- och tvåplansvillor med 
varierande utformning. Bebyggelse skiljer sig även gällande färg och materialval. Majoriteten 
av husen har dock sadeltak. Befintlig bebyggelse är reglerad till maximalt två våningar och 
tillåter en byggnadshöjd på 7,5 m. Föreslagen bebyggelse inom den nya detaljplanen föreslås 
ha motsvarande höjd, vilket möjliggör två våningar enligt de äldre planbestämmelserna. 
Kommunen ställer inte specifika krav på husets utformning, däremot ska bebyggelsen ordnas 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden samt ha god form och färg.  
 
Väster om planområdet finns tre mindre verksamheter som inte bedöms vara störande. På 
andra sidan järnvägen, ca 300 m från planområdet, har Vida Energi AB sina lokaler. Företaget 
släpper i dagsläget ut stoft och bullrar men är förelagda att vida åtgärder. Kommunen gör 
bedömningen att avståndet till planområdet är tillräckligt för att inga riktvärden överskrids.  
 

 
Flygbild över befintligt bostadsområde med röd pil som visar planerat bostadsområde. Bilden är tagen från 

sydöst. 

 
Offentlig och kommersiell service 

I Hok bor ungefär 680 personer och i samhället finns F-3 skola, Pizzeria och Folkets hus. 
Strax utanför ligger Hooks Herrgård med golfbanor samt spa- och konferensanläggning. Hok 
ligger ca 9 km från Vaggeryds centrum där det finns tillgång till kommersiell och offentlig 
service i form av affärer, servicefunktioner och äldrevård. I Vaggeryd finns även högstadium 
och gymnasium.  
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Gator och trafik 

Trafikverket är väghållare för de båda kringliggande vägarna, Stationsgatan söder om 
planområdet och väg 30 i öster. Utifrån Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) 2018-
06-11 uppskattas antalet fordon utmed Stationsgatan till totalt 1327 fordon/ÅDT (Årligt 
genomsnittligt trafikflöde per dygn), varav 144 är tunga fordon. För stationsgatan är 
hastigheten begränsad till 50 km/h. Antalet fordon utmed väg 30 (Jönköpingsvägen) är totalt 
2985/ÅDT varav 590 tunga fordon. Hastigheten är 70 km/h för att sedan sänkas till 50km/h 
strax innan Hoks samhälle. Mellan väg 30 och planområdet finns ett ca 170 m brett stråk med 
skog. En ny infart kommer att ordnas mot Stationsgatan i södra delen av planområdet. Den 
nya vägen kommer utformas med en bredd av 7 m och kommer att byggas ihop med 
Lillholmsvägen, som går väster om planområdet. Det medför en möjlighet att nå den nya 
bebyggelsen från två infartsvägar. Bebyggelsen bedöms inte innebära en betydande ökning av 
fordonstrafiken.  
 
Där den planerade utfarten från området möter Stationsgatan finns en gångväg som går längs 
med Stationsgatan. Ca 100 m väster ut går det att ansluta gång- och cykelvägen till Vaggeryd. 

 
Karta över områdets gång- och cykelvägar samt den planerade vägen. 

 

Teknisk försörjning 

Området kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar samt fiber. Det 
kommer även finnas möjlighet för de planerade fastigheterna att ansluta sig till 
dagvattennätet. Genom den del av planområdet som ligger på fastigheten Hok 2:110 löper 
flera ledningar. Dessa kommer mestadels hamna inom område avsatt som NATUR och 
GATA i detaljplanen. På fastigheten Hok 2:95 går fiberledningar, som ägs av VEAB, genom 
planerad kvartersmark för bostäder. Dessa ledningar kommer att flyttas, till angivet område i 
plankartan, för att möjliggöra exploatering. Eon ansvarar för el i området. 
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Dagvattenhantering 
För att skapa förutsättningar för omhändertagandet av dagvatten i området lämnas stora ytor 
naturmark runt omkring kvartersmarken. I dessa områden finns goda möjligheter att anlägga 
öppna diken för att samla upp dagvatten. Vattenflöden uppströms kommer att samlas upp i de 
öppna dikena och ledas vidare till kommunens dagvattennät, för att sedan mynna ut i Hokaån.  
Det kommer finnas möjlighet för de planerade fastigheterna att ansluta sig till dagvattennätet. 
 

Schematisk bild över dagvattenhanteringen i området.  

 
Skyfallskartering med ytavrinning.  

 

 

Vattenflöde 
Dagvattenledning 

Öppet dike/slänt 
Befintlig dagvattenbrunn 

 

Skyfallskartering med ytavrinning och 
instängda områden. Mörkblå/mörklila 
färg visar vart dagvatten samlas och 
röd/rosa linjerna visar hur dagvattnet 
rör sig.  
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Tillgänglighet, lek och rekreation 

Planområdet består idag av ett skogsområde som b.la. används för lek och rekreation. Det 
finns både strövstigar och kojor. Därtill används sluttningen i öster under vintertid som 
pulkabacke. Det framtida bostadsområdet planeras så att promenadstråket norr om husen 
längs stationsgatan bibehålls. Promenadstråket ingår i en 7 km-runda som används av boende 
i området. Likaså kommer fortsatt möjlighet till pulkaåkning vara möjlig då även det området 
kommer vara naturmark. Utöver skogslek så finns en kommunal lekplats ca 500 m söder om 
planområdet.  
 
Inom planområdet finns höjdskillnader. Ny bebyggelse med tillhörande ytor utformas så att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga når målpunkter utan problem, såsom 
entréer etc.  
 
I Hok finns en tågstation på järnvägssträckan Nässjö- Halmstad. Stationen ligger ca 1 km från 
planområdet. Trafikeringen är begränsad till ett fåtal stopp per dag och riktning, ca 10 
persontåg VMD (Vardagsmedeldygn). Utöver det passerar 3 godståg VMD. Trafikverkets 
prognos för 2040 ligger även den på samma trafikering. Under vardagar går även ett fåtal 
turer med regionbuss 141 mellan Jönköping- Sävsjö. Kollektivtrafiken får därför ses som 
begränsad. 
 
HÄLSA, SÄKERHET OCH RISKER FÖR MÄNNISKORS SÄKERHET  

Radon 

Markradonprov har tagits inom området som visade på en normal nivå av radon. Nya 
byggnader ska uppföras med radonsäker metod, om inte mätning görs som visar att risk inte 
föreligger. Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Byggnader ska 
utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte överstiger 200 Bq/m3 och 
gammastrålningsnivån inte överskrider 0,3 μSv/h i rum där personer vistas mer än tillfälligt. 
 
Buller från väg- och spårtrafik 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordning SFS 2015:216, med 
förordningsändring SFS 2017:359. Vid bostadsbyggnader bör inte buller från spårtrafik och 
vägar överskrida:  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i 

anslutning till byggnaden. 
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högs 35 kvm, i kombination med 

uteplats om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Enligt Boverkets mall ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” (2016) kan ett schablonvärde på 
buller tas fram, baserat på antal fordon, hastighet och avstånd från vägen till bebyggelse. För 
väg 30 anges att en trafikmängd på 3000 fordon/dygn på en gata med en hastighet av 70 km/h 
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alstrar en ekvivalent ljudnivå på 64 dBA på 10 m avstånd från vägmitt. Med ett avstånd på 
170 m från vägmitt minskar nivån med 19 dBA vid mjuk marktyp, vilket innebär en 
reducering av bullernivån till 45 dBA vid föreslagna fastighetsgränser för bostäder. 
Kommunen bedömer att gällande riktvärden för buller inte kommer överskridas med hänsyn 
till avståndet från väg 30 till planerad bebyggelse.  
 
Samma uträkning för Stationsgatan med 1327 fordon/dygn och med en hastighet av 50 km/h 
ger en slutlig ekvivalent bullernivå på 55-58 dBA (55 dBA beräknat på 1000 fordon och 58 
dBA beräknat på 2000 fordon). Utifrån schablonvärdet understigs riktvärdet vid 
bostadsbyggnads fasad och beträffande ljudnivån vid uteplats bör riktvärdena kunna nås med 
hjälp av byggnadskroppen som bullerskydd. 
 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens Webbgis (2018-06-08) finns ingen misstanke om potentiellt förorenad 
mark på varken Hok 2:95, Hok 2:8 eller den del av Hok 2:110 som berör de framtida 
bostäderna.  
 
Motiverat ställningstagande, påverkan på miljön 

Planområdet är ett obebyggt naturområde i den norra delen av Hok. En byggnation av 
området innebär en förändring från natur till kvartersmark för bostäder. Då angränsande mark 
i söder och väster redan är bebyggd bedöms upplevelsen av området förändras marginellt när 
det gäller stads- och landskapsbild. Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan som 
utbyggnadsområde för bostäder och har därmed stöd i denna. Byggnationen innebär en 
förtätning av ett bostadsområde och kan anslutas till befintlig infrastruktur såsom gator, va-
ledningar etc. Byggnationen i sig bedöms inte att bidra till några negativa konsekvenser. I 
planen bibehålls partier med gröna stråk som fortsättningsvis kan nyttjas till rekreation, lek, 
dagvattenhantering, klimatanpassning mm. En utveckling av Hoks samhälle ses även positivt 
och det innebär ett ökat befolkningsunderlag för t.ex. skola och kollektivtrafik. Kommunen 
bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan 
(bilaga 1). 
 

FÖRSLAG OCH ILLUSTRATION 

Bebyggelse 

Den bebyggelse som föreslås inom planområdet är småhusbebyggelse. Antal småhus 
uppskattas i detta skede till ca 20. De enskilda tomterna kommer att ha en storlek på ca 850-
1300 m2. Det finns ingen planbestämmelse som styr varken bostadstyp eller tomtstorlek utan 
det finns även utrymme för par- eller radhus. De sistnämnda planeras förslagsvis i sådana fall 
i den södra delen av området, närmast Stationsgatan. Planområdet bibehåller stora ytor med 
naturmark som fortsättningsvis kan fungera som rekreationsområde, hantering av dagvatten, 
klimatanpassning mm. I dessa områden finns även flertalet väsentliga underjordiska ledningar 
som har styrt områdets utformning och således var bebyggelse kan komma tillstånd.  
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Angöring och parkering 

Angöring till området sker från Stationsgatan. Parkering anordnas inom fastigheten. 
 

Planbestämmelser 

I detaljplanen avser kvartersmarken bostadsändamål (B). Bostäder får uppföras med en högsta 
byggnadshöjd på 7,5 meter, vilket motsvarar två våningar. För att styra bebyggelsens 
placering mot omgivande gator markeras en 4 m bred zon med prickmark, vilket innebär att 
ingen byggnad får uppföras inom detta område. Mark betecknad med NATUR och GATA är 
tillgänglig för allmänheten. I området finns befintliga underjordiska ledningar, de flesta ryms 
inom användningen NATUR eller GATA. Där ledningarna återfinns på kvartersmark används 
bestämmelsen u1, vilket betyder att området är tillgängligt för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. I söder mot Stationsgatan råder även utfartsförbud från kvartersmarken.  
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada 
denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla 
men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt gått förlorade. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Detta innefattar gator 
och naturmark. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Vaggeryds kommun. Planområdet kommer beröras av 
fastighetsrättsliga åtgärder i form av avstyckning för tomter. Kommunen initierar 
fastighetsbildningen som bekostas av köparen. För de fastigheter som berörs av ledningar 
kommer ledningarna säkerställas med hjälp av upprättade servitut. För de ledningar som 
hamnar på kvartersmark införs ett u1-område i plankartan. Två fibernoder med tillhörande 
ledningar behöver flyttas för att möjliggöra exploatering. Ledningsflytten sköts och bekostas 
av VEAB. Hok 2:95 och Hok 2:8 belastas av ett vägservitut till förmån för Hok 2:171. Till 
följd av utbyggnaden av området kommen en mindre del av vägen asfalteras. Servitutet 
kommer att behållas eftersom ingen kvartersmark berör servitutsområdet.  
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Ekonomiska frågor 

Kommunens kostnader består av att upprätta detaljplanen, fastighetsförteckning, grundkarta 
samt utbyggnad av gata och VA. Kommunens intäkter består av försäljning av tomter samt 
anslutningsavgifter för VA.  
 

Medverkande tjänstemän 

Under arbetsprocessen har tjänstemän från Vaggeryds kommun bidraget med sin kompetens. 
Samrådshandlingen har upprättats av planarkitekt Viktoria Gustafsson. 
 
Kanslienheten, Vaggeryds kommun 
2018-09-06 

 

Viktoria Gustafsson  Torbjörn Åkerblad 

Planarkitekt   Kanslichef 



 
Kommunledningskontoret 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Hok 2:110 m.fl. 

Hoks tätort, Vaggeryds kommun 

 
 

 
MILJÖPÅVERKAN  Stor Liten    Ingen Kommentar 
 

Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen 
Beskrivning av nuvarande 
miljöbelastning på platsen 
(Betydande störningar på 
platsen, utsläpp till luft och 
vatten, vibrationer, buller, ris-
ker, värdefull biotop, hotade 
eller på annat sätt skyddsvärd 
växt- eller djurart, ekologisk 
känslighet) 

  I Planområdet består av ett obebyggt skogsom-
råde i norra delen av Hok som i norr och öster 
angränsas av skog och i söder och väster av 
bostäder. Platsen är ett naturligt förtätnings-
område i anslutning till redan utbyggd infra-
struktur.  

 

Miljömål som berörs av DP 
God bebyggd miljö  L  Planen bidrar till att förtäta Hoks samhälle, 

vilket är i linje med det nationella miljömålet 
god bebyggd miljö.  

Giftfri miljö   I Området finns inte omnämnt som riskområde 
i kommunens arkiv eller på Länsstyrelsen 
WEBGIS. 

 

Miljökvalitetsnormer 
Förordningen om omgiv-
ningsbuller och EU:s bullerdi-
rektiv. 

 L  Riksdagens riktvärde för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas är 30 dBA ekvi-
valentnivå inomhus, 45 dBA inomhus natte-
tid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
och 70 dBA vid uteplats i anslutning till bo-
stad. Kommunen bedömer att riktvärdena för 
trafikbuller inomhus uppfylls vid nybyggnad 
av bostadshus.  
För att klara riktvärdena för utomhusmiljön 
för de tomterna närmast Stationsgatan bör hu-
sen placeras så att byggnadskroppen skärmar 
av buller och en tyst uteplats erhålls norr om 
byggnaden. 

Vatten   I - 
 

Natur 
Lagenligt skyddad natur (na-
turreservat), landskapsbild, 
strandskydd, område med 
geografiska bestämmelser en-
ligt NRL, skyddsområde för 
vattentäkt etc.) 

  I - 

Riksintresse för natur   I - 
Den befintliga miljöns käns-
lighet (ekologisk känslighet, 
fragmentering av grönom-
råde, förlust av gamla/grova 
träd, opåverkat/tyst område) 

  I - 



   

Internationella konventioner 
(Natura 2000 m.fl.) 

  I - 

 

Effekter på hushållning med naturresurser 
Nyttjande av ändliga naturre-
surser 

  I - 

Alstring av avfall   I - 
 

Mark 
Risk för föroreningar   I - 
Skada (av geologisk format-
ion, sediment, rullstensås, 
drumlin område, översväm-
ning etc .) 

  I - 

 

Vatten 
Negativa förändringar gäl-
lande yt- och grundvatten 
(kvalitet, flöde, infiltration 
etc.) 

  I - 

Utsläpp till vatten   I - 
 

Luft 
Utsläpp till luft, luftfuktighet, 
temperatur, luftströmmar, lukt 

  I Vida Energi AB ca 300 m väster om planom-
rådet bullrar och släpper ut stoft. Vida pellets 
är förelagda att vidta åtgärder. 

 

Kulturmiljö 
Riksintresse för kulturmin-
nesvård och rörligt 
friluftsliv 

  I - 

Byggnadsminne eller forn-
minne 

  I - 

 

Social miljö 
(trygghet, säkerhet, rekreat-
ion, förlust av större rekreat-
ionsområde, fysiska stör-
ningar, barriärer) 

  I - 

 

Stadsbild 
(Struktur, dominans, helhet 
eller uppdelat/fragmenterat, 
skala, synfält) 

 L  Att området byggs ut kommer inte nämnvärt 
påverka intrycket av stadsbilden eftersom det 
finns befintliga bostäder och utbyggd infra-
struktur i närheten. Detaljplanen kommer till-
låta samma byggnadshöjd som i angränsande 
detaljplaner. 

 

Landskapsbild 
Landskapsbild   I - 

 

 

 

 



   

Effekter på människors hälsa och säkerhet 
Säkerhet (explosionsrisk, far-
liga transporter, olycksrisk, 
synergieffekter) 

  I - 

Hälsa (buller, trafik mm. Stö-
rande vibrationer eller ljusför-
hållanden, vatten- och luftför-
oreningar, synergieffekter) 

  I Närmst Stationsgatan i söder bedöms området 
delvis vara bullerstört. Kommunen bedömer 
att riktvärdena för trafikbuller inomhus upp-
fylls vid nybyggnad av bostadshus. För att 
klara riktvärdena för utomhusmiljön bör hu-
sen placeras så att byggnadskroppen skärmar 
av buller och en tyst uteplats erhålls norr om 
byggnaden. 

Ljusförhållanden och  
lokalklimat (Temperatur, 
vindförhållanden, vindtunnel-
effekt, svackor med kalluft, 
dimbildning, snödrev, norr-
läge, skuggbildning, solexpo-
nering) 

  I - 

 

Konflikter med ÖP eller områdesbestämmelser 
ÖP   I Området finns med i gällande översiktsplan. 

 
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

Behövs en MKB eller inte? Nej 
 
Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som 
MKB-dokumentet bör behandla: -  
 
Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej 

 
Kommentar: De sammantagna effekterna blir inte betydande, vilket innebär att ingen miljöbedöm-
ning och tillhörande MKB behöver göras. 
 
Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - 
 
Checklistan är utförd den: 2018-09-06 
 

 

 

______________________________________________________________________________   
Viktoria Gustafsson   
Planarkitekt     
 

Medverkande tjänstemän  
Dörte Schuldt, Miljöinspektör 
 

 

 



 

 

Lina Larsson, miljöstrateg Vaggeryds kommun 

2018-05-25 

 

Naturvärdesinventering av 

området del av Hok 2:110 och del 
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Sammanfattning 

Vaggeryds kommun har för avsikt att exploatera ett område norr om Hok avsett för byggnation av bostäder. Med 
anledning av detta har en översiktlig naturvärdesinventering utförts av kommunens miljöstrateg. Syftet med 
inventeringen var att undersöka om det finns några höga naturvärden inom inventeringsområdet. Det inventerade 
området består av produktionsskog med framförallt tall. Alla tre delområden har tilldelats naturvärdesklass 4, det 
vill säga visst naturvärde. Det har inte påträffats några fridlysta eller hotade arter, naturvårdsarter eller annat av 
biologiskt stort värde inom det inventerade området.    

Bakgrund 
Vaggeryds kommun har för avsikt att exploatera ett område norr om Hok avsett för byggnation av bostäder. Med 
anledning av detta har en översiktlig naturvärdesinventering utförts av kommunens miljöstrateg. Syftet med 
inventeringen var att undersöka om det finns några höga naturvärden inom området.   

Lokalisering 
Naturvärdesinventeringen omfattar ett ca 5,4 ha stort område norr om Hok, Vaggeryds kommun. 
Inventeringsområdet framgår av figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Figuren visar det inventerade området. 

Metod 
Syftet med naturvärdesinventeringen (NVI) var att bedöma det aktuella områdets naturvärden, det vill säga 
områdets betydelse för biologisk mångfald, på fältnivå.  

Detta innebär att en genomgång av ortofoto genomförs innan fältarbetet påbörjas. Som underlag har Kommunens 
och Länsstyrelsens webb-GIS använts, där samtliga lager som rör natur har studerats. Även Skogsstyrelsens 
databas Skogens Pärlor har använts som underlag. Därutöver har uttag av rödlistade och skyddade arter gjorts 
från Artdatabankens databas Artportalen.  

 



Na tur vä rdes i nve nter i ng  

4 
 

Fältinventeringen har utförts den 21 maj 2018. Inventeringsområdet har delats in i tre delområden inom vilka 
naturmiljön bedömdes vara relativt likartad. Varje delområde tilldelades en identitet, en bokstav (A-C). I 
delområdena noteras naturtyp, eventuell förekomst av naturvårdsarter samt om området hyser någon 
skyddsklass. Eventuella negativ ingrepp så som förekomst av gödselpåverkan, diken, körskador eller insådd av 
vallväxter dokumenteras. Utöver detta noteras övriga saker som bedöms kunna vara av intresse eller betydelse 
för naturvärdesklassificering.  

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter har använts som ett underlag vid klassificering av ett områdets naturvärde. Definitionen av 
naturvårdsarter har hämtats från svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014). Naturvårdsarter 
omfattar juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska 
arter är arter vars förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv (Naturvårdsverket 2015). 

Naturvärdesklasser 

Varje delområde tilldelas en naturvärdesklass enligt tabell 1. Ju högre naturvärde desto mer ingående beskrivs 
delområdet. Ett delområde kan även tilldelas ”ingen” naturvärdesklass (-), t ex om det är monotona områden som 
gräsmattor, produktionsskog utan mark- och fältskikt o s v.  

Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt 
SS 199000:2014 

  

Naturvärdesklass Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde 
Störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde 
Stor positiv betydelse för  
biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 
Påtaglig positiv betydelse för  
biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 
Viss positiv betydelse för  
biologisk mångfald 

   

Resultat 

Naturvärdesklasser 

Inventeringsområdet består av produktionsskog med framförallt tall. Området ligger strax norr om Hok samhälle 
och gränsar till befintliga villatomter i söder och väst. I öst gränsar området till väg 30 och i norr till skogsmark. 
Inventeringsområdet är ca 5,4 ha stort och i öster sluttar området från väst till öst.  
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Figur 2. Det inventerade området delas in i tre olika delområden. 

  

Delområde A 

Delområde A Blandskog i söder 

Naturtyp: Skog och träd Naturvärdesklass: 4 

Biotop: Blandskog, produktion Naturvårdsarter: Nej 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-typ: Nej 

Motivering: Delområdet bedöms ha lågt 

biotop- och artvärde. Biotopvärdet 

baseras på att området utgörs av 

produktionsskog, dock med lövinslag. 

Det har inte påträffats några 

naturvårdsarter, fridlysta arter eller 

annat som höjer områdets 

naturvärdesklass. 

Beskrivning: Delområde A utgörs av 

blandskog av barr och lövträd. 

Trädskiktet består av tall, lönn, björk, 

asp, rönn och gran. Buskskiktet består av 

inslag av hallon och enstaka druvfläder. 

Fältskiktet är örtrikt och det växer främst 

gulplister, teveronika, lupin, maskros, 

harsyra, kirskål, strutbräken och 

brännässla. Det finns enstaka lågor inom 

området.  
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Figur 2.  Bilden visar delar av delområde A.

 

Delområde B 

Delområde B Barrskog i norr och öst 

Naturtyp: Skog och träd Naturvärdesklass: 4 

Biotop: Barrskog, produktion Naturvårdsarter: Nej 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-typ: Nej 

Motivering: Delområdet bedöms ha lågt 

biotop- och artvärde. Biotopvärdet 

baseras på att området utgörs av 

produktionsskog av tall. Det har inte 

påträffats några naturvårdsarter, 

fridlysta arter eller annat som höjer 

områdets naturvärdesklass. 

Beskrivning: Delområde B utgörs av 

talldominerad barrskog i åldersklassen 

50-70 år. Trädskiktet består av tall men 

här finns även björk, asp, rönn och gran. 

Buskskiktet består av inslag av hallon. 

Fältskiktet är ristyp och det växer främst 

blåbär samt inslag av skogsstjärna, 

mjölkört, örnbräken och strutbräken. 

Inom området växer även vintergröna 

samt ginst, två stycken trädgårdsväxter. 

Markskiktet består av stor björnmossa, 

husmossa, kvastmossa och väggmossa. 
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Figur 3. Bilden visar delar av delområde B. 

Delområde C 

Delområde C Blandskog och gräsmark i nordväst 

Naturtyp: Skog och öppen gräsmark Naturvärdesklass: 4 

Biotop: Blandskog och öppen gräsmark Naturvårdsarter: Nej 

Områdesskydd: Nej Natura 2000-typ: Nej 

Motivering: Delområdet bedöms ha lågt 

biotop- och artvärde. Biotopvärdet 

baseras på att området utgörs av 

medelålders skog av 

produktionsskogskaraktär. Den öppna 

ytan är kvävepåverkad och hyser inga 

fridlysta arter eller naturvårdsarter.  Det 

finns inte heller något annat som höjer 

områdets naturvärdesklass. 

Beskrivning: Delområde C utgörs av ett 

mindre område med granar i 

åldersklassen 50-70 år. Det växer även 

björk och rönn. Buskskiktet saknas men 

fältskiktet består av harsyra, 

skogsstjärna och skogskovall i den del 

med granarna. I den öppna gräsmarken 

växer förgätmigej, rölleka, daggkåpa, 

lupin, klöver, gökärt, blåsuga, 

smörblomma och gulmåra. 
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Figur 4. Figuren visar delar av delområde C.  

Samlad bedömning och slutsats 
Inventeringsområdet består av produktionsskog med framförallt tall. Alla tre delområden har tilldelats 
naturvärdesklass 4, d v s visst naturvärde. Det har inte påträffats några fridlysta eller hotade arter, naturvårdsarter 
eller annat av biologiskt stort värde inom det inventerade området. Naturvärdesinventeringen visar att det ur 
biologisk synvinkel inte föreligger några hinder för att exploatera området.   
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 Tekniska utskottet 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 
Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 40 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
tekniska@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
 
Utveckling Skillingaryd centrum – Storgatan, 
dnr TU 2018/034 
 
Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att godkänna nedanstående skiss som 
underlag för ombyggnation av Storgatan i Skillingaryd. 
 
Föreslå kommunstyrelsen att uppdra samhällsutvecklaren påbörja 
markförhandlingar med berörda fastighetsägare för ett genomförande 
av ombyggnad. 
 

 
  



  

Sida 
2(2) 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år tillbaka har kommunen en idékatalog med en 
beskrivning av hur utvecklingen av Vaggeryd och Skillingaryd 
centrum kan se ut. I Vaggeryds centrum har 4 etapper genomförts 
utifrån centrumutveckling under perioden 2015-2018.  
 
Kommande centrumutvecklingsprojekt för Skillingaryd gäller 
Storgatan. Projektet avses genomförs under kommande mandatperiod 
2019-2022. Dialogmöten har förts med Skillingaryds intresseförening 
i juni och oktober 2018. Hänsyn till inkomna synpunkter från 
intresseföreningen samt tekniska utskottet har inarbetats under 
processtiden. 
 
För att genomföra projektet behövs mindre marklösen genomföras på 
privata fastigheter. Genomförande av detaljplanen på Gästgivaren 
(Mejeriet) kommer eventuellt påverka föreslagen gatuutformning. 
Hänsyn till genomförandet av Gästgivaren kommer att göras utifrån 
uppkomna behov. I en första etapp avses cirkulationsplatsen i norr 
genomföras under 2019. Beräknad ombyggnadskostnad för hela 
projektet bedöms till 5,4 mkr. 
 
Information om projekten kommer att publicerats på kommunens 
webbplats i god tid innan arbetena påbörjades. Dessutom kommer 
fastighetsägare som är direkt berörda av ombyggnationerna 
informeras. 
 
Beslutsunderlag 
Idékatalog centrumutveckling, dnr KS 2012/267. 
Centrumutveckling av Vaggeryds centrum 2014-2018, dnr KS 
2014/184. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-22 §65 om 
Storgatan i Skillingaryd, dnr 2017/256.  
 
 
Magnus Ljunggren 
Teknisk chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklare 
Teknisk chef 
Projektledare 
Gatu- och parkchef 
Diarium 











 

GC-PLAN FÖR VAGGERYDS KOMMUN 
 
Reviderad  Dnr Sida: 

Tekniska utskottet 2018-09-18  TU 2018/048 1 
 
 

För att förbättra förutsättningarna för dig som går eller cyklar i Vaggeryds kommun har 
tekniska utskottet tagit fram en GC-plan. Befintligt gång- och cykelvägnät har kartlagts, 
förslag om utbyggnad har diskuterats och förbättringar har tagits fram med en 
prioriteringslista för varje tätort i kommunen. Totalt har ett fyrtiotal utbyggnadsförslag 
fastställts av tekniska utskottet. Utifrån denna plan kommer sedan budgetbegäran att göras 
och investeringstakten bestämmas.  

Bondstorp  
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg från Kyrkvägen till Sörängsliden. 
 
Gång- och cykelväg från länsväg 651 mot Ekstigen. 
 
Prioritet 2  
Gång- och cykelväg från Unnarydsvägen utmed länsväg 651 till nerfart mot gång- och 
cykelväg längs Präststigen.  
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen, mellan Präststigen och Kyrkoparkeringen.  
 
Gång- och cykelväg utmed länsväg 651, mellan Sörängsliden och Sommarhemsvägen.  
 
Hok 
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg mellan stationen och ”affären”, utmed delar av Lindegatan och 
Sågverksvägen. 
 
Gång- och cykelväg mellan Hok och Hooks Herrgård via Lindevallen. 
 
Prioritet 2 
Utredning av enklare gång- och cykeltunnel under riksväg 30. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg utmed riksväg 30, mellan Hok och Svenarum. 
 
Klevshult 
Prioritet 1 
Förlängning av gång- och cykelväg från Åängsvägen till idrottsplatsen. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg till Klevshult utmed länsväg 846. 
 
Prioritet 3 
Planfri korsning och komplettering gång- och cykelväg längs Byvägen/länsväg 638. 
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Skillingaryd 
Prioritet 1 
Gång och cykelväg utmed Valdshultsvägen mellan Åkersvägen och Önnemovägen.  
 
Gång- och cykelväg Kaffegatans förlängning. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg mellan Tofteryds kyrka och badplatsen vid Linnesjön, delvis längs 
riksväg 804. 
 
Gång- och cykelväg utmed Stationsgatan mellan Skolgatan och stationen. 
 
Säkra korsningen Ljungberghsgatan där gång- och cykelvägen kommer från tunneln. 
 
Gång- och cykelväg till Miliseum och Östra lägret kulverten. 
 
Gång- och cykelväg utmed Östra Allégatan. 
 
Binda samman gång- och cykelväg, samt säkra korsningen, vid Femkampsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Långgatan mellan Femkampsvägen och Smålandsgatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Smålandsgatan mellan Åkersvägen och gång- och cykelvägen till 
Femkampsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Smedjegatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Fabriksgatan mellan Sturegatan och Betaniagatan. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg från Alshultsområdet ut till gång- och cykelvägen utmed länsväg 846. 
 
Gång- och cykelväg utmed Västra Fåglabäcksvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Ljungbergsgatan vid Skillingehus. 
 
Gång- och cykelväg mellan Fågelforsskolan och Movalla. 
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Vaggeryd 
Prioritet 1 
Gång- och cykelväg utmed Ödestuguvägen, mellan Håkan Trulssons väg och Storgatan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Storgatan mellan Jönköpingsvägen och Stationsgatan. 
 
Gång- och cykelväg längs med Södra Parkvägen. 
 
Gång- och cykelväg längs med Storgatan över bron till länsväg 804. 
 
Gång- och cykelväg från Kapellgatan till vägen till Friluftsgården. Renovering av bro och 
belysning. 
 
Prioritet 2 
Gång- och cykelväg utmed Linnarvägen mellan Skogsvägen och Jönköpingsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed Odengatan och del av Ödestuguvägen fram till Hjortsjöskolan. 
 
Gång- och cykelväg utmed Bäckalyckevägen mot Västra strand. 
 
Gång- och cykelväg med bro mellan Smedbygatan och Talludden (Vårdcentralen). 
 
Gång- och cykelväg utmed länsväg 812 mellan Vaggeryd och Bäck. 
 
Kompletterande sträckor inom Södra park-området. Anslutning till det nya bostadsområdet 
med passage och anslutning mot dagis och centrum. 
 
Gång- och cykelväg utmed Hjortsjön, Västra Strand. Bro över Hjortsjön mellan badplatsen 
och Västra strand. Gång- och cykelväg från bron till Näckrosstigen. Gång- och cykelväg 
utmed Badplatsvägen mellan Förborgsvägen och badplatsen. 
 
Prioritet 3 
Gång- och cykelväg mellan Verner Malmstens väg och busshållplatsen. 
 
Gång- och cykelväg längs med 804 efter bron över Lagan. 
 
Gång- och cykelväg med bro över Lagan vid Uddens Gränd till gång- och cykelvägen Södra 
park. 
 
Gång- och cykelväg vid tunneln Smedbygatan till Jönköpingsvägen. 
 
Gång- och cykelväg utmed länsväg 645 mellan Travet och Boda. 
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