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1.0 INLEDNING
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VISION, MÅL OCH STRATEGIER

VISION

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer
och regioner. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en
samsyn över mark och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för orten. Fördjupning av översiktsplanen
för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker
och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och
inspiration för Åsedas invånare och företagare. De kan hitta lösningar och samverkansmöjligheter med stöd av planen.

5 DELMÅL

STRATEGIER

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle tar utgångspunkt i en övergripande vision om hur samhället ska se ut 2030. Visionen i sig förtydligas i fem delmål som utgör var
sitt kapitel. Till varje delmål presenteras ett antal strategier. Varje delmål avslutas i sin tur
med ett antal riktlinjer och prioriteringar. Sammantaget utgör denna kedja planförslaget
som helhet. På detta sätt redovisas kommunens ställningstaganden och prioritetsordning,
samtidigt som det ska underlätta framtida planering, inte bara för kommunen utan även
för allmänheten och näringslivet.

RIKTLINJER

PLANFÖRSLAG

Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
täcker hela kommunens yta. Den nu gällande översiktsplanen för Uppvidinge kommun antogs 2011-04-26 och vann laga kraft 2012-07-26. Översiktsplanen ger vägledning för beslut
om användningen av mark- och vattenområden samt hur bebyggelsen ska utvecklas och
bevaras. Utöver översiktsplanen för hela kommunen kan kommunen, där det behövs en
grundligare utredning eller en mer detaljerad planering, göra fördjupningar av översiktsplanen. Detta görs till exempel för tätorter. Fördjupad översiktsplan för Åseda är en sådan
plan. Den fördjupade översiktsplanen ersätter därmed den del i den kommunomfattande
planen som behandlar Åseda. Utöver fördjupningar har kommunen även möjlighet att
göra tillägg till översiktsplanen. Tillägg görs för frågor av allmänt intresse som inte behandlats i den kommunomfattade. Det kan till exempel vara vindkraft.
Den fördjupade översiktsplanen för Åseda ska göra den översiktliga planeringen mer konkret och underlätta dialogen mellan kommunen och invånarna.

Planprocessen
Bilden nedan visar hur processen ser ut när en översiktsplan tas fram. Utöver de tillfällen
som invånarna i Åseda har haft möjligheter att lämna synpunkter till exempel vid Olsmässan och på dialogmöten finns det två formella tillfällen enligt PBL. Dessa är vid samrådet
då ett första förslag presenteras, detta revideras sedan efter synpunkterna och ett nytt
förslag ställs ut där det finns nya möjligheter att lämna synpunkter. Efter det att alla har
haft möjlighet att tycka till antas planförslaget.

PLANFÖRSLAG 1.1

UTSTÄLLNING

Synpunkter

SAMRÅD

Synpunkter

PLANFÖRSLAG 1.0
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PLANFÖRSLAG 1.2

ANTAGANDE

PLAN

Planens syfte
Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen för tätorten Åseda är att skapa en
helhetsbild över hur orten kan utvecklas mot ett attraktivt samhälle utifrån de fokus- och
prioritetsområden kommunen har. Planen ska också utreda de frågeställningar som finns i
den kommunövergripande översiktsplanen. Planen ska underlätta framtida övervägningar
mellan olika intressen och vara ett stöd i kommande detaljplanering genom de olika ställningstaganden som görs. Planen ska visa på de utvecklingsmöjligheter som finns och ge en
gemensam bild av Åsedas framtid.

Utgångspunkter
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i arbetet med översiktsplaneringen i kommunen 2011 och det utvecklingsförslag som då redovisades för Åseda samhälle.
Tidigare arbeten, vilka redovisas i kapitel 3, utgör också underlag, liksom medborgardialogerna beskrivna i kapitel 2. Metoder som används för att ta fram förutsättningar och
utgångspunkter för planeringen liknar ortsanalys, dvs där platsen, livsmiljön och ortens
förhållande till omgivningen och omvärlden studeras och analyseras. Därtill studeras
grönstrukturen och kulturmiljöerna för att få ett samlat underlag till planförslaget. Planförutsättningarna sammanfattas för respektive mål och strategier under rubrikerna ”Åseda
idag”.
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2.0 MEDBORGARDIALOG
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MEDBORGARDIALOG
Medborgardialog är ett sätt för kommunen att förbättra sin kunskap om medborgarnas behov och önskemål. Detta leder till ett bättre beslutsunderlag och en tydligare prioritering.
Bättre underlag ger bättre resultat. För att nå invånarna i Åseda har vi använt oss av olika
sätt, både utom och inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Pilotkommun för serviceutveckling och attraktiva samhällen
Uppvidinge kommun var en av 13 kommuner som genom Tillväxtverket fick möjlighet
att arbeta strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling 2012-2014. I Uppvidinge
syftade projektet till att bidra till en kommun med stolta invånare som kan och vill bo kvar
i bygden, utöka tillgängligheten till grundläggande service och att skapa attraktiva samhällen. Som en del i arbetet med att ta reda på vad som är viktigt för invånarna genomfördes
både samhällsvandringar och dialogmöten. Där gavs det möjligthet att lämna synpunkter
på allt kommunen ansvarar för. En stor del av de synpunkter som lämnades in berörde
fysisk miljö. Det var både nya idéer och förslag på förändringar och förbättringar. Mycket
av detta kommer att finnas med i fördjupning av översiktsplanen för Åseda.

Åsedadagen
Under Åsedadagen 2014 fanns vi på plats i Brunnsparken för att samla in synpunkter utifrån frågeställningar kring centrum, industri och fina respektive fula platser. Fina och fula
platser markerades med nålar på kartor. Sammanfattningsvis efter denna dag visade det
sig att flera platser var markerade som både fina och fula. Tolkningen av detta var att dessa
platser är fina men förfallna idag eller fula idag men med stor potential att bli fina platser.
Som ett exempel kan nämnas Kyrkparken.

Olsmässan
Under Olsmässan har kommunen de senaste åren funnits på plats för att bland annat ta
emot synpunkter. Under ett av tillfällena använde vi oss av en karta och olika värdeord,
dessa ord fick sedan placeras ut på kartan för att ge en bild av hur olika platser används.
De platser som kommit upp här är många gånger samma som kommit upp i tidigare dialoger.

Högstadieelever i Åseda
Under samrådsmötet med högstadieelever årskurs 8 i Åseda skola så fick eleverna delta i
en workshop med syftet att göra en markanvändningskarta med hjälp av att fästa post-it
lappar på en karta över samhället med förslag på förändringar. Fokus i workshopen låg
på vad som är bra, vad man saknar och vill ha avseende sin fritid, boende och utemiljö i
Åseda.
Resultatet av denna workshop visade att ungdomarna saknade en plats för gemenskap,
otvunget häng och en mötesplats i form av ett ungdomshus. Man såg det som positivt att
det fanns flera idrottsfritidaktiviteter såsom fotboll, hockey men att man samtidigt ville ha
fler och mer satsningar inom detta område. Man önskar sig ett utegym, drickvattensfontän
vid elljusspåret, konstgräsplan och möjlighet att utöva bowling och paintball i Åseda.
Stort fokus i ungdomarnas önskemål kring ett förbättrat Åseda samhälle låg i fler och mer
attraktiva lägenheter. men också fler jobb och ny skola fanns med bland förslagen. När det
gällde utemiljön prisades naturen och man ville se en attraktiv badplats och att fokus på
förbättringar i samhället skulle ligga mer på praktiska saker, såsom belysning, möbler och
mindre på utsmyckning.
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Arbetsgruppmöten
Arbetsgruppen för arbetet med framtagandet av planen har varit begränsad till ett fåtal
personer, bland annat på grund av kommunens storlek och begränsade resurser. Arbetsgruppsmötena har därför varit en förhoppning att kunna involvera fler personer med olika
kompetenser i planarbetet. Syftet med mötena har varit att utröna vad som ska finnas med
i översiktsplanen för Åseda samhälle och är vilka alternativa strategier, riktlinjer som kan
tänkas finnas för planförslagets delmål. Metoden att genomföra arbetsgruppsmöten har
dels varit en sätt att förankra den fördjupade översiktplanen ut i kommunens organisation
men också en metod för att utveckla den.
För att mötena ska blir så effektiva som möjligt har dessa delats upp i tre och personer
som direkt eller indirekt berörs av samma delmål har samlats att bilda deltagare för ett
arbetsgruppsmöte. De utvalda grupperna är: 1, Kultur fritid och Byggnad 2, Trafik, teknisk
och näringsliv och 3, Miljö och Natur.
Mötena inleddes med en presentation av planen och hur den är uppbyggd i fyra delar,
förutsättning, analys, planförslag och konsekvensbeskrivning. Den inledande delen följdes
av presentation av vilka mål som har valts ut för planförslaget och varför dessa har valts
ut. Följt av presentation av de för arbetsgruppens aktuella delmål och beskrivning över vad
som är gruppens uppgift.
Medlet för att uppnå målen är genom för den specifika delmålen strategier och riktlinjer.
Fokus för mötet ligger således på att ta fram dessa strategierna och redigera de som har
framtagits av arbetsgruppen. Det som uppkom under mötet har inkorporerats under de
olika delmålen för planförslaget.
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3.0 TIDIGARE ARBETEN
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Översiktsplanering på 1990-talet
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i arbetet med översiktsplanering i
kommunen. I samband med översiktsplanen 1991 togs det fram en områdesplan för Åseda
samhälle, vilken antogs av kommunfullmäktige. Under 2004 togs fram ett planeringsunderlag till en kommunomfattande översiktsplan och då gjordes även en revidering av
områdesplanen för Åseda. Fokus då var centrum, bostäder, industri, handel, kontor, skola
och vägar.

Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun
År 2000 publicerades en kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun i boken ”Kulturarv att
vårda”. Åseda samhälle är här beskrivet i text och bild och de kulturhistoriskt viktigaste
delarna och byggnaderna i samhället har avgränsats på kartor. Utmärkande i samhället är
uppdelningen i två delar med Kexholmsområdet på sluttningarna i söder, bebyggt främst
efter järnvägens invigning 1902, samt centrum norr därom med kyrkan som landmärke på
en liten ås intill Badebodaån.

Projekt om attraktivare tätorter i Uppvidinge kommun
2003 gjorde konsultföretaget Landskaparna en analys, ”Attraktiva tätorter i Uppvidinge”
som pekade på flera av de punkter som även nu kan anses aktuella för förbättringar
i centrum av orterna och för Åsedas del. Exempelvis omvandla Olofsgatan till småstadsgata, anlägga promenadväg längs ån, göra utemiljöer och skolgårdar lummigare, anlägga
cykelvägar på de gamla banvallarna med mera.

Översiktsplanen 2011-2016
I den nu gällande och antagna översiktsplanen för Uppvidinge kommun finns så kallade
Utvecklingsförslag för tätorterna med förutsättningar och analys. Ett ställningstagande
gjordes då att en särskild fördjupning av översiktsplanen skulle tas fram för Åseda. I samband med denna översiktsplan hölls informationsmöten för allmänheten i november 2009
och där redovisades i särskilda informationsblad utredningsförslag i text och på karta.

Box 59, 360 70 Åseda
0474 - 47000
www.uppvidinge.se

ÖVERSIKTSPLAN 2011-2016
Kommunens utlåtande enligt PBL 4:10
Särskild sammanställning enligt MB 6:16
Antagen 2011-04-26

Denna fördjupade översiktsplan kommer att bli det samlade beslutsunderlaget för kommande förändringar och planer i samhället. Planförslagen som redovisas i denna fördjupning ersätter därmed de förslag som framkommer i den kommuntäckande översiktsplanen.
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4.0 HÄNSYN
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RIKSINTRESSEN
Naturvård
Väster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3
kap. 6 § benämnt Åseda. Området som är nästan 300 ha stort, består av de fyra byarna
Gassgöljhult, Torp, Göljhult och Strömsgärde med representativa ängs- och hagmarker.
Dessa är stora och väl spridda i byarna, är art- och individrika med flera rödlistade arter.
Området ligger nordväst om samhället och ligger mellan väg 969 och järnvägen i söder
och Åkragöl mot samhället. Planförslaget har inga förslag som inkräktar på dess värden,
men minskad jordbruks- och betesdrift, liksom igenväxning och skogsplantering påverkar
områdets värden avsevärt.
Även öster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård. Detta börjar vid
sjöarna Kållen och Gassjön och kan inte sägas vara berört av den fördjupade översiktsplanen.

Kommunikationer
Riksväg 23/37 är av riksintresse och utgör förbindelser mellan regionala centra, vilket
betyder att vägarna är av särskild regional betydelse. Väg 23 utgör en del av en viktig
förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. Väg 37 utgör en viktig
förbindelse mellan Växjö och Oskarshamn, men också ett stråk som binder samman E22
och kusten med Smålands inland. Åseda tätort är i sin helhet belägen på den norra sidan
av riksväg 23/37.
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En nyexploatering söder om riksväg 23/37 är ett strategiskt ställningstagande som i hög
grad kan påverka riksintresset. Ett nytt industriområde hade sannolikt ökat rörelsen över
väg 23/37, vilket i sig skulle göra korsningen Älghultsvägen/riksväg 23/37 mer osäker med
tanke på dagens hastighetsgräns. Att sänka hastighetsgränsen är inget alternativ eftersom
det riskerar att påverka riksintresset negativt. Därför är en förutsättning för nyexploatering söder om riksväg 23/37 att en trafiklösning skapas som inte påverkar säkerheteneller
framkomligheten. Det måste gå att ta sig både till och från det planerade industriområdet
ut på riksväg 23/37 utan att det påverkar riksintresset negativt. Om trafikmatningen kan ske
via Älghultsvägen ska måste därför utredas. Det finns idag en befintlig gång- och cykelväg
som förbinder Åseda med det planerade området. Vägen går från Storgatan i norr, under
riksvägen och ansluter sedan till Åseda-Skeda.
Orsakerna till att planförslaget föreslår utveckling söder om riksvägen är att det finns
begränsat utrymme inom Östra industriområdet norr om riksvägen. Detta begränsas av
dels sjöarna i öster, dels bebyggelsen i väster, dels planerat vattenskyddsområde i norr.
Planförslaget anger också ett ändrat ställningstagande i förhållande till den kommuntäckande översiktsplanen som föreslog att industriutveckling skulle utredas i sydväst mellan
Kexagatan och riksvägen och sydväst om Kexholm. Orsaken till detta är dels att marken
är i privat ägo dels att området berörs av stora kraftledningar och ställverk samt ett större
fornlämningsområde med fornåkrar vilket avsevärt kan fördyra en exploatering.

MILJÖKVALITETSNORMER
Åseda samhälle ligger inom Alsteråns avrinningsområde. Eventuellt kan en mindre del av
samhällets norra delar beröra även Emåns avrinningsområde.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Enligt 5:e kapitlet miljöbalken är det
kommunens ansvar att miljökvalitetsnormer följs. I förordningen om miljökvalitetsnormer (SFS 2001:257) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som rör ämnena kvävedioxid, kväveoxider, svaveloxid, bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,
kadmium, nickel och bensapyren. Naturvårdsverket utför nationella mätningar av luftens
och nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. Enligt den senaste övervakningen ligger de
flesta ämnen som det finns miljökvalitetsnormer respektive miljömål för avsevärt lägre
än angivna gräns- och målvärden. Detta varierar dock en del beroende på komponenter
och lokalisering i landet där föroreningsbelastningen är något högre i södra Sverige än i de
norra delarna. Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte försämra
kvaliteten på utomhusluft.
Inom planområdet finns det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer.
Dels ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten
Emmabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort. Med tanke
på vattenförekomsternas centrala läge ska all detaljplanering som sker i anslutning till
dem föregås av utredningar vad gäller förorenad mark och eventuell efterbehandling av
miljögifter. Badebodaån är en viktig tillgång för Åseda både vad gäller miljö- och rekreationsaspekter. För att dessa på bästa möjliga vis ska kunna samspela måste hänsyn tas vid
planläggningen av intilliggande områden. På de platser där det är möjligt ska en ekologisk
kantzon om minst 15 meter inrättas. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och buskar dominera. Att inrätta en ekologisk kantzon
kan innefatta allt från gallring av skog där man tillåter en naturlig föryngring till plantering
av gräs, träd och buskar utmed jordbruksmark. Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.
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Varje vattenförekomst bedöms utifrån en mängd olika
kvalitetsfaktorer och uttrycks
som mått på vattnets yt- eller
grundvattenstatus, uppdelad
i ekologisk status och kemisk
status. Miljökvalitetsnormerna
för både yt- och grundvatten
ska uppnås till 2027.

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Vattentäkten för Åseda samhälle är en grundvattentäkt som ligger inom Emmabodaåsen i
Åseda. Vattenverket är beläget i samhällets nordöstra del, öster om Ishallen och norr om
Badebodaån.
För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Syftet med vattenskyddsområden
är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet,
exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. I de nationella
miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” framgår att
alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer
än 10 m3/dygn skall skyddas.
Miljömålen är inte juridiskt bindande men bör ses som vägledande i den fortsatta planeringen. För att kunna fastställa vattenskyddsområden krävs kännedom om vattentäktens
funktion och eventuella risker. Det är vattentäktens huvudman som ansvarar för att nödvändiga utredningar genomförs.
Emmabodaåsen saknar för närvarande upprättat Vattenskyddsområde. Kommunen har
högsta prioritet för sådant vattenskyddsområde i Åseda. Till dess att detta är fastställt
gäller de riktlinjer som meddelats av miljö- och byggnadsförvaltningen.
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LANDSKAPSUTVECKLING
I denna fördjupade översiktsplan föreslås inga sjöar för landsbygdsutveckling i sjönära
lägen utan hänvisning sker till den kommunomfattande översiktsplanen. Eftersom hela
Uppvidinge kommun är att betrakta som landsbygd per definition skulle det eventuellt
vara möjligt att bedöma en utveckling av Åseda camping som landsbygdsutveckling, med
hänvisning till dess närhet till Björkåkragölen.

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR
Mellankommunala och regionala frågor behandlas i den kommuntäckande översiktsplanen i kapitel 9, sid 81-82 och till vilket hänvisning sker. Några förhållanden som förändrar
ställningstagandet till vad som där anges där har inte skett och inte som berör denna
fördjupade översiktsplan över Åseda.
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HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING ELLER EROSION
Förorenad mark
Det är framförallt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering,
massa- och pappersbruk samt glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.
De flesta förorenade områden är idag kända. Naturvårdsverket är den nationella myndighet som arbetar med frågor om förorenad mark. Länsstyrelsen vägleder kommunen och
tar fram kartmaterial där länets områden redovisas, likt kartan ovanför.

Markföroreningar i Åseda
I Åseda utgörs de potentiellt förorenade områdena av glasbruk, banvallar, drivmedelsstationer samt olika tillverknings- och förädlingsindustrier. I dagsläget är det endast ett
område som bedöms ha mycket stor risk för föroreningar, och det är området där Åseda
glasbruk tidigare låg.
Vid planläggningen av den nya bostadsbebyggelsen inom järnvägsområdet upptäcktes
att banvallen är kraftigt förorenad. Föroreningen utgörs främst av höga halter av arsenik
som sannolikt härstammar från gamla järnvägsslipers. För tillfället pågår en sanering av
området. Detta område var inte riskklassat sedan tidigare, vilket visar på vikten av att göra
bedömningar i varje unikt planärende. Dels kan det vara så att ett område inte är förorenat, trots riskklassning, dels kan det vara som i fallet med järnvägsområdet att det förekommer kraftiga föroreningar trots att området saknar riskklassning. Därför är det viktigt
att en bedömning om huruvida marken kan antas vara förorenad eller inte görs tidigt i
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Handlar det om verksamheter som kan tänkas bidra till föroreningar ska planläggningen
alltid föregås av en markundersökning och eventuell efterbehandling.
Åsedas industrihistoria innehåller bland annat glasbruk, metall- och sågverksindustri
samt verksamheter kopplade till järnvägen. Inom dessa branscher har det använts kemikalier som idag påverkar miljön negativt. Tidigare användes till exempel vattenlösliga
saltmedel med krom, arsenik, koppar, fosfor, bor, fluorider, och/eller zink till impregnering av trävaror, vilket inkluderar impregnering av järnvägsslipers. Innan detta användes
främst Kreosot, vilket framförallt består av olika PAH (polycykliska aromatiska kolväten).
På 1950-talet började man sedan använda sig av medel med pentaklorfenol, koppar och
ammoniak, så kallat KP-salt/KP Cuprinol. Det pågick fram till 1977 då klorfenolförbudet
infördes. Glasbruken har främst orsakat kraftiga förorenigar av arsenik. Förut innehöll allt
glas arsenik, och de stora mängder glaskross som blev över i glashyttorna har slängts ut i
deoponier och sedan blivit liggande. Om de här områdena ska bebyggas måste föroreningarna åtgärdas innan.

Geologiska förhållanden
De geologiska förhållandena inom planområdet är i huvudsak gynnsamma och risker för
ras, skred eller jordrörelser bedöms vara låg. Jordarterna består främst av morän, berg och
isälvssediment. Längs Badebodaån vid skolan och kyrkogården samt längs sjöarna Kållens
och Gassjöns strandkanter finns det dock små sträckor där risken för erosion bedöms
som potentiellt hög och där de geologiska förutsättningarna för byggnation är sämre. Vid
detaljplanering i anslutning till dessa områden bör alltid geologiska undersökningar göras
tidigt i planprocessen för att minimera risken för erosion.

Dagvattenhantering
Badebodaån är den viktigaste recipienten i Åseda och hit leds det mesta av samhällets
dagvatten. Dagvattnet har dock en relativt liten påverkan på Badebodaåns flöde, utan det
bestäms till största delen av naturliga variationer och i viss mån av avverkning uppströms.
Åseda och Badebodaån är förhållandevis skonsamt drabbade av översvämningar, mycket
tack vare Åsedas höga läge. Under 2000- och 2010-talet har ån svämmat över två gånger.
Ena gången var det på grund av kraftig nederbörd under ett antal dygn och andra gången
berodde det på nederbörd och kraftig snösmältning. Ett problem är att Badebodaån skiftar
i bredd. Längs den östra sidan om kyrkogården är ån ovanligt smal vilket påverkar flödet.
Här skulle en breddningsåtgärd vara möjlig för att underlätta flödet. Om en sådan åtgärd
ska utföras är det dock viktigt att utreda huruvida den riskerar att påverka åns ekologiska
status negativt.
Trots att Badebodaåns flöde till största delen beror på naturliga variationer är ambitionen
att fastighetsägare i så stor utsträckning som möjligt själva ska hantera dagvattnet. Detta
brukar kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), och innebär att man hanterar vattnet så nära dess ursprungskälla som möjligt. Förutom att LOD reducerar flödet och
på så vis minskar risken för översvämningar har det även en renande effekt. Föroreningar
sprids i mindre utsträckning vidare och hamnar i sjöar eller andra vattendrag, och man kan
på så sätt förhindra övergödning.
Vid ombyggnad av gator och andra hårdgjorda ytor ska dagvattnet, om det är möjligt, undvikas att direkt ledas vidare till vattendrag. Genom att minska andelen hårdgjord yta och
anlägga ytor med grus eller makadam kan vattnet dräneras på ett mer effektivt sätt. Vid
detaljplanering och bygglovsgivning ska lämplig metod för dagvattenhantering anges.
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Exempel på förorenade områden:
•

upplag, deponier och utfyllnader (med t.ex. avfall
från hushåll och industrier,
alternativt bark och slam
eller bygg- och rivningsmassor)
• förorenade markområden
(t.ex. industrifastigheter,
bensinstationer och energianläggningar)
• förorenade sediment (t.ex.
fiberbankar utanför pappers- och massaindustri
eller sediment som förorenats av annan industri eller
spill- och dagvatten)
• banvallar och områden där
järnvägsspår tidigare har
gått
Källa: Naturvårdsverket

Trafikbuller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller
påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Genom att planera och utforma
bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.
De vanligaste källorna till buller är trafik (vägar, järnvägar och flyg). Även grannar, industrier och andra verksamheter kan orsaka buller. Med tanke på Åsedas storlek och läge strax
norr om riksväg 23/37 är samhället förhållandevis förskonat från bullerutsatta områden.
Trafikbullret utgörs idag till största delen av tung trafik på Järnvägsgatan och Olofsgatan.
Detta tas upp senare i översiktsplanen och en omdirigering av den tunga trafiken föreslås.
Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är
lämplig för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt
till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Plan- och bygglagen ger också kommunen
möjlighet att besluta om planbestämmelser med skydssåtgärder som reglerar buller, för
att göra en viss plats lämplig. Bullerexponerade platser bör dock undivkas så långt det är
möjligt vid bostadsbyggande.
Beträffande trafikbuller kan noteras att regeringen under 2015 har antagit en förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Förordningen innehåller riktvärden för
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningens
riktvärden ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och planbesked. Förordningen har även ändrats under 2017 och från den 1 juli 2017 gäller nya riktvärden i vissa
delar. Utöver bullerstörningar ska även vid planläggning beaktas störningar från ljus, lukt
och andra utsläpp.

Industribuller
Vid planläggningen av ny, bullerkänslig bebyggelse (bostäder, skolor eller likvärdig bebyggelse) som är exponerad för buller över angivna riktvärden från befintlig industri eller
andra verksamheter ska i första hand möjligheten att dämpa bullret vid källan undersökas.
Ansvaret för detta vilar på exploatören/planmyndigheten, men behöver ske i dialog med
verksamhetsutövaren. Om det inte är möjligt att dämpa källbullret kan åtgärder göras i
den planerade bebyggelsen. En teknisk, miljömässig och ekonomisk värdering kan ligga till
grund för vilka åtgärder som bör genomföras. Är det tvärtom så att verksamhetsutövaren
vill expandera i riktning mot bullerkänslig bebyggelse ligger ansvaret att följa riktvärdena
hos verksamhetsutövaren.
I Åseda är de bullriga verksamheterna främst lokaliserade till Östra och Västra industriområdena. Östra industriområdet är förhållandevis avskiljt från bullerkänslig bebyggelse, men
det finns ett antal bostäder mitt i området som måste beaktas vid planläggning. Västra
industriområdet angränsar främst till Uppvidinge gymnasieskola, och i viss mån även
bostäder. På nästa sida visas en tabell som anger riktvärden för industri- och verksamhetsbuller.
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Ovan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse i områden som påverkas av industri- och verksamhetsbuller. Det är den som ska
tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i enskilda fall finnas skäl
att tillämpa andra värden än de som anges i tabellen. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.
Källa: Boverket.

Avfallshantering
Uppvidinge kommun är ansvarig för hushållsavfallet i Åseda och invånarna väljer själva
hur ofta hämtning ska ske. Kommunens mål är att minska mängden avfall och återanvända, återvinna eller energiutvinna detta. Ett steg som tagits är att allt hushållsavfall sorteras
och en stor del blir fjärrvärme genom förbränning och biogasutvinning i ett samarbete
mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.
Det finns en återvinningsstation avsedd för hushållsavfall i samhället och den ligger längs
med Järnvägsgatan. I samband med omvandlingen av Järnvägsområdet kommer stationen
att flyttas till ett läge vid korsningen Södra Esplanaden och Karlagatan. Det finns ytterligare en station på Kexholm längs Storgatan där möjligheten att slänga tidningar, papper och
metall finns.
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5.0 VISION & MÅL
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VISION ÅSEDA 2030
Åseda är ett levande och växande samhälle där det är lätt att leva. Här finns den bästa
skolan i Sverige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiva företag och ett blomstrande
föreningsliv. I Åseda är det tryggt och säkert att bo och verka. Det finns aktiviteter och
mötesplatser för alla invånare, unga och gamla, nyinflyttade och invånare sen länge.
Åseda är ett attraktivt och grönt samhälle. Attraktiva bostäder finns i natursköna lägen
likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år 2030 ett levande centrum med
småstadskänsla och blandade funktioner.
Fiber är utbyggt i hela samhället vilket har gett helt nya möjligheter för distansarbete och
studier.
Här finns möjligheten att leva ett hållbart liv med närhet till naturen och tillgång till
närproducerade varor. Att leva och verka i Åseda är att leva utan att lämna stora avtryck på
miljön.
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5.1 TILLVARATA OCH UTVECKLA INFRASTRUKTUREN
Varför?
Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur är ofta en grundförutsättning
för att få mindre samhällen att utvecklas. En förutsättning för bostadsbyggande och näringslivsutveckling i Åseda är en fungerande infrastruktur och bra kommunikationer med
omvärlden. Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär även en ökad tillgång till arbetskraft
inom avstånd för inpendling samt ett attraktivare läge och en utvecklingsmöjlighet för ett
mindre samhälle. För att nå inpendlare till Åsedas näringsliv men också för att möjliggöra
för boende i Åseda och sysselsättning på annan ort är det viktigt att det finns en attraktiv
och bra kollektivtrafik utöver en fungerande infrastruktur som möjliggör effektivt bilresande.
Ett väl disponerat och gestaltat gaturum kan bidra till ett ökat gatuliv och balanserar
samspelet mellan olika trafikanter. Satsningar på gång- och cykelvägnätet bidrar till bättre
miljö och bättre hälsa. Bra gång och cykelmöjligheter ger också barn och unga en bättre
möjlighet att själva röra sig i samhället.

Åseda idag
Åseda är centralort i en kommun där mycket av resandet sker med bil. Samhället kommer
troligtvis även i framtiden att vara beroende av bilen, men inom Åseda skulle ett förbättrat
gång- och cykelvägnät som binder samman målpunkter få fler att välja att gå eller cykla.
Ungefär en tredjedel av arbetskraften pendlar in till Åseda och en större andel pendlar ut.
Vetlanda, Nybro/Kalmar, Högsby/Oskarshamn, Lessebo och Hultsfred utgör viktiga kommunikationsstråk, men av överlägset störst betydelse är kommunikationerna till Växjö som
är regionens motor. Bussterminalen i Åseda ligger centralt och har möjlighet att utvecklas
till en attraktivare plats.
Riksväg 23/37 passerar förbi Åseda och är den viktigaste vägen för samhällets förbindelse
med omvärlden. Stommen i Åseda samhälles vägnät utgörs av väg 969 och väg 976 som är
relativt breda och anpassade för biltrafik. Det finns tre infarter till samhället från väg 23/37,
men ingen av dem är en utpekad huvudinfart. Idag saknas en tydlig kontakt mellan samhället och väg 23/37.

Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett nav i sin egen arbetsmarknadsregion med goda förbindelser till
närliggande orter. Det är enkelt att pendla både in och ut från Åseda med kollektivtrafik.
Bussterminalen har fått en ny gestaltning och bidrar till att kollektivtrafikenupplevs som
attraktiv. Inom samhället är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och upplevs attraktivt och
tryggt. Viktiga målpunkter såsom service, skola och arbetsplatser är nu lätta att nå både
som gående och cyklist.
Det väl utbyggda cykelvägnätet gör att barnen kan cykla själva till skolan och till sina fritidsaktiviteter i tidigare ålder än innan. Vinsterna är både hälsomässiga och miljömässiga.
Centrumgatorna har genom trafikreglering och gestaltning blivit mer gång- och cykelvänliga. Lättillgängliga bilparkeringar finns där behoven är stora. 2030 är centrumgatorna
Åsedas finrum. Åseda är ett levande samhälle där infrastrukturen är utformad efter människan.
Huvudinfatren till Åseda från väg 23/37 annonserar samhället bättre och sätter Åseda på
kartan. Samhället har vänt sig mot vägen från den nedlagna järnvägen.
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KOLLEKTIVTRAFIKEN
Förutsättningarna för kommande förslag är att normalspåret rivs upp i sin helhet och att
smalspåret börjar ungefär vid nuvarande minigolfbana. Det kommer avändas som musei/
turistjärnväg med trafik mot Virserum och österut.
Bussterminalen ska vara en knutpunkt där det är enkelt att växla mellan olika färdsätt. Det
får gärna finnas service vid terminalen i form av väntsal med toalett och kiosk. Utveckling
av service för att skapa en attraktiv kollektivtrafik görs inte enbart av kommunen utan i
samverkan med privata näringsidkare.
Det ska finnas pendlarparkeringar, cykelparkeringar under tak och plats för laddstolpar för
elbilar och elcyklar. I anslutning till terminalen skapas en torgyta med sittplatser.
I denna samrådsversion finns två förslag på placering av bussterminalen. Gemensamt
för alternativen är att den ska vara centralt placerad och enkel att nå med gång- och cykelvägar. Hållplatser ska finnas, utöver terminalen, där det är motiverat på grund av stort
resande eller nära viktiga målpunkter. Exempel på viktiga målpunkter är skolor och större
arbetsplatsområden. Beslut om nya hållplaster tas av Länstrafiken Kronoberg i samråd
med kommunen.
Som framgår av bilden ovan bor de flesta i Åseda inom 1000 meter till bussterminalen,
vilket är inom den accepterade gränsen för gångavstånd till regional kollkektivtrafik. Det
finns således förutsättningar för en ökad pendling redan idag. De åtgärder som föreslås
syftar till att göra bussterminalen mer tillgänglig, både för cyklister och fotgängare.
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En hållplats för den lokala
kollektivtrafiken används av
resenärer med gångavstånd
på upp till 500 meter, medan
hållplatser för den regionala
kollektivtrafiken används av
resenärer med gångavstånd på
1000-1500 meter.
Källa: Malmö stad

Alternativ 1
Bussterminalen är kvar på samma plats som idag och får en uppfräschning och annan utformning. Bussterminalen idag ligger centralt men saknar vissa funktioner som skulle göra
platsen till en bättre knutpunkt.
Nya cykelvägar genom järnvägsområdet ska ansluta till terminalen för att göra den enkel
att nå. Både smal- och normalspåret rivs upp västerut och tas i anspråk för gång- och cykelväg.
+ Centralt placerad, utrymme finns redan.
+ Körvägarna genom samhället är möjliga att anpassa.
+ Utrymme för gång- och cykel till västra industriområdet
- Fortsatt busstrafik över viadukten och risk för möte med bil buss här.
- Fortsatt busstrafik på Järnvägsgatan.
- Samma lösning för gymnasieskolan som idag.
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Alternativ 2
Normalspårets sträckning används som kombinerad bussgata och gång- och cykelväg från
Södra Esplanaden i öster bort till viadukten. Därefter går bussen i smalspårets sträckning
fram till Floragatan. Bussterminalen flyttas till ett läge något väster om befintlig terminal
och strax bakom gamla järnvägsstationen.
Genom ett sådant förslag försvinner busstrafiken från Järnvägsgatan och viadukten. Kommuntikationen till gymnasieområdet förbättras och det blir en trafiksäkrare lösning vid
gymnasiet. Nuvarande bussterminal frigörs för nya byggnationer.
+ Ingen busstrafik på viadukten
+ Möjligt med en hållplats vid gymnasieskolan
+ Minskad trafik på Järnvägsgatan
+ Bredden under viadukten är ca 2,5 meter bredare än vad utrymmet är på viadukten idag.
- Genom bussgatan skapas en viss barriäreffekt
- Lösningen under viadukten är inte i enlighet med de mått som rekommenderas av Trafikverket
- Ökad tung trafik på delar av Floragatan
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GATOR, INFARTER OCH VÄGAR
Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan
I Åsedas centrala delar får Järnvägsgatan och Olofsgatan en ny utformning med en karaktär av trädkantade stadsgator. Utformningen av gaturummet utgår från dess funktion som
centrumgator. Körbaneytan minskas till förmån för cykelfält. Målet är att skapa ett mer
gång- och cykelvänligt gaturum genom en förbättrad utemiljö.
För att kunna bestämma över gatornas utformning och hastighet bör centrala gator övergå
i kommunalt väghållningsansvar. I detta skede ska även en hastighetsplan tas fram.
Gatuparkering ska vara möjlig på centrumgatorna mellan trädplanteringar som minskar
gaturummets skala. Utformningen av Järnvägsgatan och Olofsgatan ska vara sammanhållen och tydligt visa att de är huvudgatorna. Gestaltningen planeras med omsorg för att
skapa en funktionell och vacker gatumiljö i centrum, se kapitlet som behandlar gestaltning.

Olofsgatans utformning idag. Foto: Oskar Johansson

Typsektion med rekommenderad utformning för centrumgata. Exempel: Olofsgatan, gaturum
cirka 18 meter.
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Infartsgata - Älghultsvägen
Från riksväg 23/37 och in till Åseda samhälle är målet att uppnå en attraktiv förbindelse
med centrum som marknadsför samhället. Åsedas entré bör gestaltas så att den blir ett
skyltfönster för orten. Detta ställer krav på gestaltning och utformning av både gaturummet och byggnaderna i anslutning till infarten till samhället.
Älghultsvägen breddas och får en välkomnande och inramande karaktär. Gatan breddas
och möjlighet ges till tre trädrader, varav en trädrad planteras mellan körbanorna. Intill
trädraden på den östra sidan anläggs en gång- och cykelbana. Markvegetationen utgörs av
gräs med inslag av lökväxter som blommar under våren. Belysningen följer samma tema
som inne i centrum (se avsnitt 5 Gestaltning). Rekommenderad hastighet bör vara 50
km/h.
Ett första steg i omvandlingen av Älghultsvägen skulle kunna vara att enbart anlägga en
cykelväg på den västra sidan av vägen. Denna väg kan sedan ansluta till befintlig gång- och
cykelväg under riksväg 23/37.

Bostadsgator
Gatumiljön i bostadskvarter ska uppmuntra till låga hastigheter och biltrafiken är underordnad gående och cyklister. Bostadsgator fungerar också ofta som barns lekmiljö vilket
utgör ytterligare ett skäl för låga hastigheter och smala gaturum.
Bostadsgator ska vara utrustade med belysning för att skapa en trygg och säker miljö.

Illustration av hur en infartsgata, t.ex. Älghultsvägen, kan utformas. Gaturum cirka 18 meter.

Ny infart till Västra industriområdet
Tung trafik som kör till eller från det Västra industriområdet passerar i dagsläget bostäder
på både Floragatan och Kexagatan. För att undvika detta föreslås att möjligheten för en
ny väg från Kristina Nilsson-tallen i söder till Gymnasiet i norr utreds. Om en bussgata i
enlighet med alternativ 2 blir aktuell skulle även busstrafiken kunna ledas via denna väg
och sedan vidare i smalspårets sträckning. På så sätt undviks tung trafik på bostadsgator
och det underlättar för företagens logistik.
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Exempel på bostadsgator i Åseda.

Genomfart för tung trafik
Idag klassas både Järnvägsgatan och Olofsgatan som allmäna vägar enligt Väglagen
(1971:948). Det innebär att det är Trafikverket som har väghållningsansvar för dessa vägar
och eftersom de binder samman den statliga vägen 969 med riksväg 23/37 finns det vissa
begränsningar för hur de får utformas. Om de åtgärder som föreslås i planen ska kunna
bli verklighet måste kommunen ta över väghållningsansvaret för vägarna och förbindelsen
mellan riksvägen och väg 969 måste ske via andra vägar. Det mest lämpliga alternativet
är då att tung trafik istället leds genom Östra industriområdet. Vägarna i industriområdet
trafikeras redan idag till största delen av tung trafik och trafiken i bostadsområden undviks
på så sätt. Genomfart för tung trafik kan ledas både via Älghultsvägen och rondellen och
vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen och Östra industrigatan, eller via Östra infarten
vidare till Hammarvägen och Östra industrigatan. Med nuvarande vägsituation innebär
detta förslag att tung trafik kommer öka på Östra och Västra vägen där delar av vägarna
utgör bostadsgator. Varutransporter med lastbil måste fortsättningsvis få ske på Järnvägsgatan och Olofsgatan.

Industrigator
Gatorna i industriområdena ska främja framkomlighet för transporter och trafiksäkerheten
för gående och cyklister. Belysningen och skyltningen bör följa Åsedas sammanhållande
tema (se avsnittet om gestaltning). Rekommenderad hastighet är 50 km/h. Gång- och cykelbanor bör vara separerade från körbanan. För att minska upplevelsen av det storskaliga
industrilandskapet och för att främja den biologiska mångfalden bör alléer och trädrader
planteras längs industrigatorna.
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Rastplats
I Kronobergs länstransportplan för 2014-2025 finns ett utpekat behov av en ny rastplats
norr om Innaren för färd mot Vimmerby via väg 23 eller Oskarshamn via väg 37. På det
utpekade rastplatsvägnätet är ambitionen att det ska finnas en rastplats var 40-80:e minut.
Strax öster om Åseda samhälle finns det möjlighet att anlägga en rastplats längs riksväg
23/37. Rastplatsen skulle både öka trafiksäkerheten för de som färdas på vägen och marknadsföra Åseda samhälle och Uppvidinge kommun. Närheten till reningsverket gör att det
finns bra möjligheter för att hantera den tekniska försörjningen.
Rastplatsen ska ha en naturskön placering och materialvalen vid gestaltningen av platsen
ska ha en lokal anknytning. Det får gärna finnas ett lokalt anknutet tema som berättar om
och visar på kommunens och Åsedas historia och t.ex. marknadföra ortens industrier.

23/37
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”Forskningen visar att om man
får ner bilarnas hastighet, breddar cykelbanorna och tillför
mer grönska så minskar antalet
olyckor samtidigt som cyklingen ökar.”
Källa: Arkitekten, nr 4, 2013

Gång- och cykelvägnätet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet är viktigt för att skapa ett hållbart och attraktivt
samhälle. Stråken ska knyta samman viktiga målpunkter inom samhället och göra det enkelt och säkert att välja att gå eller cykla. Det ska även finnas ett attraktiv gång- och cykelvägnät för rekreation och motion. Detta ska knyta samman redan etablerade områden och
stigar.
Det ska finnas gång- cykelvägar som gör det enkelt att nå större arbetsplatsområden. Östra industriområdet är idag enkelt att nå med gång- och cykel från centrum, medan det
till västra industriområdet behövs en bättre förbindelse från centrum. Till kommunala
arbetsplatser, kommunhuset, äldreboende, skolor och förskolor ska det finnas gång- och
cykelvägar.
Olofsgatan och Järnvägsgatan har idag trottoarer för gående, men inga cykelbanor. För att
göra det mer attraktivt att cykla för att nå service ska cykelfält eller separerade cykelvägar
finnas. Älghultsvägen förses med cykelväg för att nå det nya Södra Industriområdet utmed
riksväg 23/37 och för att komma till rekreationsområdet Fröseke. Området Göljehult och
gamla smalspårsbanvallen används mycket för rekreation och motion. Genom ett nytt
gång- och cykelstråk som så långt det är möjligt följer Badebodaåns sträckning genom
centrum är det möjligt att binda ihop dessa områden. Även de stråk som finns i östra industriområdet skulle vara möjliga att binda samman med centrum genom ett nytt stråk
som följer ån. Även sträckan där normalspåret går ska kunna bli en del av gång- och cykelvägnätet i Åseda.
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RIKTLINJER OCH PRIORITERINGAR FÖR TILLVARATA INFRASTRUKTUREN
•

•

•
•
•
•
•

Oavsett bussterminalens framtida placering ska den göras mer tillgänglig och attraktiv. Det ska finnas möjlighet att parkera cyklar, fler skyddade sittplatser ska anordnas
och platsen ska vara väl upplyst.
Endast varutransporter och tunga fordon med tillstånd ska tillåtas använda Järnvägsgatan och Olofsgatan som genomfartsled. Den tunga trafiken ska i framtiden vägledas
via Östra industriområdet.
Kommunen ska i dialog med Trafikverket ta över väghållningsansvaret för Järnvägsgatan och Olofsgatan.
Alla nya gång- och cykelvägar ska utformas enligt VGU:s krav.
Nya verksamhets- och bostadsområden ska alltid kunna nås med gång och cykel.
Nya gång- och cykelvägar ska så långt det är möjligt utnyttja befintliga strukturer, t.ex.
Badebodaåns sträckning och järnvägsvallarna.
Det nya Södra industriområdet ska anslutas via Älghultsvägen samt via en planskild
förbindelse över eller under riksväg 23/37 vid Östra industrigatans södra del. Inga nya
permanenta ut- eller avfarter på riksvägen får anordnas.
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5.2 STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
Varför?
Grönområden har flera värden, både rent ekologiska och miljömässiga, men även för det
sociala livet och människors hälsa. Generellt upplevs de flesta samhällen i Sverige ha en
stor andel grönytor. Det är viktigt att se till vilka grönytor som finns och vad som egentligen är tillgängligt för medborgarna. Små samhällen har per automatik en nära kontakt och
ofta en god tillgång till sin omgivande natur, men alla invånare har inte samma möjlighet
och kunskap för att nyttja denna gröna resurs som den tätortssnära naturen utgör. Detta är
en anledning till att grönstrukturen även i små samhällen är av stor vikt och att det finns
en kvalité av det utbud som erbjuds och inte bara en kvantitet. Grön- och blåsttrukturen
bidrar till ett attraktivt samhälle, samtidigt som den ger förutsättningar att bevara den
biologiska mångfalden.

Åseda idag
Åseda har mycket grönska men det finns en generell omedvetenhet över vad som finns
och den befintliga grönstrukturen är i många fall en outnyttjad resurs. Genom relativt enkla medel kan grönstrukturen synliggöras och ges mer innehåll och därmed göra Åseda mer
attraktivt. Badebodaån som centralt rinner genom samhället är ett typexempel. Det finns
gott om planlagda grönytor i Åseda. Brunnsparken, Björkåkragölens badplats och Folkets
park är några exempel på betydelsefulla utemiljöer med utvecklingspotential.
Järnvägsområdet är en central plats som med sitt läge har möjlighet att bli en plats som
kan bli en del i grönstrukturen och som Åsedaborna kan känna stolthet över.
Närheten till naturen är en av Åsedas största tillgångar och kvalitéer. Det öppna småskaliga
jordbrukslandskapet, skogen och sjöarna är betydelsefulla landskapselement som många
känner sig hemma i och upplever som attraktivt.

Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett attraktivt och tryggt samhälle med mycket grönska. De parker som
finns inne i centrala Åseda känns levande med människor i rörelse. Gröna ytor inne i samhället ses som en resurs för skolor och förskolor och bidrar till bologisk mångfald och som
en del i vår klimatanpassning.
Utmed Badebodaån finns en promenadväg som används flitigt. Den binder ihop Åsedas
tätortsnära natur med centrum vilket ger flera alternativ på rekreationstråk runt om i samhället.
Björkåkragölens badplats och camping är en del av grönstrukturen och har blivit en mötesplats för invånare. Samtidigt har antalet besökare på den natursköna campingen ökat
eftersom badmöjligheterna har förbättrats.
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Badebodaån
Att kunna gå utmed och att sitta vid vatten är uppskattat av de flesta människor och
upplevs ofta som attraktiva miljöer. Badebodaån som rinner genom centrala Åseda är en
resurs som inte används för att skapa ett attraktivt centrum. Utmed ån anläggs en gångväg
med belysning som knyter ihop befintliga stråk som går i utkanten av Åseda, ”Profilenrundan” och ”Södra Gärde”.
Stråkets huvudpunkt blir Kyrkparken som fortsätts rustas upp med belysning och trevliga
bänkar utmed vattnet. Utmed ån finns en stenmur som på visa platser behöver rustas upp.
Detta görs där det är möjligt för att behålla miljön och låta ån bli en del av Åsedas kulturmiljö.
För att undvika översvämningar i centrala Åseda behöver kommunen se över vilka möjligheter det finns att skapa ett jämnare flöde i ån. En ekologisk kantzon bör upprättas längs
lämpliga delar av ån för att förbättra förutsättningarna för Badebodaåns ekologiska status.

Badebodaån vid Kyrkparken.

Ny central park/Järnvägsparken
I den östra delen av järnvägsområdet har det idag bildats ett aktivitetsområde med minigolfbana, boulebana och en multisportbana. Området kan utvecklas till en ny central
aktivitetspark i Åseda där alla kan aktivera sig, gammal som ung. I anslutning till multisporten och boulebanan ordnas en plats för att sitta ner för att grilla eller fika. Området
skulle kunna förses med en mindre skatepark för att ytterligare öka antalet aktiviteter. Den
nya stationen för museitrafiken på smalspåret ska också ingå i detta område. Det betyder
att området får ett bättre sammanhang och fritidsaktiviteter samt besöksmål samlas på ett
centralt ställe.
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Den omgivande naturen
En av Åsedas och Uppvidinge kommuns styrkor är närheten till naturen. Mer än 80 % av
kommunens yta består av skog och i nordöst där elljusspåret idag finns, är det dominerande barrskog. Landskapet i nordväst är mera uppbrutet av de vackra odlingsmarkerna kring
Göljhult m fl byar. Detta område har också en värdefull flora och är av riksintresse för naturvård. Dessa odlingsmarker ligger i anslutning till Åkragöl, vilken på dess östra sida hyser
samhällets badsjö och campingplats.
Byn Fröseke, söder om riksväg 23/37, är också ett öppet kulturlandskap med spridd bebyggelse och strövvänliga ängar och hagar. Området är förhållandevis stort, är lätt att nå
genom passagen under riksvägen i Storgatans förlängning och används därför idag som
strövområde. Det till Kexholm angränsande området i sydväst, mellan riksvägen och
Kexagatan, består idag mestadels av barrskog, men har ett större område med fornåkrar,
vittnande om den tidiga kolonisationen och bronsålder. Genom området går en större
kraftledningsgata, vilken delvis begränsar områdets användbarhet. Norr om Kexagatan och
upp till Badebodaån och Gymnasieskolan består området av mindre barrskogspartier men
även öppna, delvis odlade marker särskilt i partierna närmast Kexagatan. I Åsedas östra del
och bortom industriområdet ligger sjöarna Kållen och Gassjön, vilka på sikt skulle kunna
bli mer tillgängliga.
Denna kringliggande natur kan nyttjas och göras mer tillgänglig genom satsningar i såväl
befintliga som nya rekreationsområden. Iordningsställda grillplatser, stigar och informationstavlor är ett sätt att öka tillgängligheten. De områden som är viktiga för utblickar och
för upplevelsen pekas ut som bevarandevärda.
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Dessa områden är ofta de öppna jordbruksmarkerna nära samhället, som nämnts ovan.
Kommunen kan inte påverka brukandet men ändå påpeka att de är värdefulla. Centrala
gångstråk i samhället skulle vara möjliga att binda samman med stigar och stråk i den tätortsnära naturen för att på så sätt göra naturen mer tillgänglig. Det handlar i första hand
om Södra Gärde och Göljhult, Korpens naturstig och området Fröseke.

Skyddade och rödlistade arter
Både i Åseda tätort och i dess kringliggande natur finns en stor artrikedom som är beroende av olika naturmiljöer och nyckelbiotoper. Vissa av arterna är skyddade enligt Artskyddförordningen (2007:845), vilken kan innebära vissa restriktioner i planeringsärenden. Det
övergripande syftet med förordningen är att alla förekommande arter ska ha en så kallad
gynnsam bevarandestatus. Det betyder att ingrepp i den fysiska miljön inte får försvåra en
arts möjlighet att uppnå gynnsam bevarandestatus, eller försvåra den kontinuerliga ekologiska funktionen (KEF). KEF handlar om att landskapet måste innehålla tillräckligt med
strukturer över tid och rum. Det är viktigt att artskyddet ges uppmärksamhet tidigt i planprocessen för att undvika förseningar eller dispensärenden.
Som exempel kan nämnas att det nyligen har gjorts fynd av vickerglasvinge och spindelört,
två rödlistade arter, vid järnvägsområdet. Dessa trivs på magra, helst sandiga torrängar,
gräshedar och naturbetesmarker. Fyndet visar hur urbana miljöer kan fungera som refuger
åt arter vars naturliga habitat håller på att försvinna. I liknande fall måste förebyggande
åtgärder tas, vilket kan handla om att spara ett område av värdefull naturmiljö, eller i vissa
fall tillskapa ett nytt område med en liknande naturmiljö där arten kan fortleva.

Kartan visar fynd av rödlistade arter i Åseda mellan perioden 2010 och 2017. Hämtad från
Artportalen.
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Badplats och camping
Campingen vid Björkåkragölen ska fortsatt vara ett rekreationsområde och möjligheterna
ska finnas för att utveckla badplatsen och campingen.
Det är inte kommunens ambition att inom den egna verksamheten driva campingen utan
detta bör ske av ideella föreningar eller företag.

Björkåkragölens camping ska göras med välkomnande.
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RIKTLINJER FÖR STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
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Det ska finnas något grönt tillgängligt för alla medborgare. Inom 300 meter eller fem
minuters promenad från bostad/arbetsplats ska alla kunna nå ett grönt område.
Naturmiljön i samhället, i form av samlade ekbestånd eller enskilda äldre träd ska
bevaras. Viktiga naturmiljöer i industriområden ska bevaras så långt det är möjligt för
att gynna den biologiska mångfalden och förbättra luftkvaliteten. Industriområden
innehåller också förhållandevis stor andel hårdgjorda ytor vilket innebär att naturmiljöer kan bidra till en mer effektiv dagvattenhantering.
Det ska vara möjligt att cykla eller gå till alla viktigta grön- och friluftsområden. Det
handlar främt om elljusspåret i nordöstra Åseda, Fröseke i söder och Göljhult/Åkragöl
i väster.
Möjligheten för ytterligare aktiviteter i Brunnsparken ska ses över.
Naturskyddsfrågor ska uppmärksammas tidigt i planprocessen. Detta bör ske i följande steg:
1. Undersök vilka naturmiljöer som finns i området. Är det unika eller
värdefulla miljöer? Det kan handla om exempelvis grustäkter, jordbruksmark, lövskog, avverkad skog, dammar och mindre vattendrag etc.
2. Vilka arter kan förekomma? Olika naturmiljöer ger upphov till olika arter.
Denna kunskap inhämtas enklast via Artportalen. Om ingen information
finns kan andra källor användas, så som vetenskapliga studier, examensarbeten etc.
3. Avgör om en naturinventering behöver göras. Om det planerade området innehåller värdefulla naturmiljöer och/eller rödlistade arter bör en
inventering göras.
4. Bedöm om förbuden i Artskyddförordningen aktualiseras. Om så är
fallet får den planerade åtgärden inte försvåra arten/arternas gynnsamma
bevarandestatus eller den kontinuerliga ekologiska funktionen.
5. Eventuellt kan förebyggande åtgärder behövas tas i planen som säkerställer artens/arternas gynnsamma bevarandestatus.
En åtgärdsplan för Badebodaåns ekologi och biologi ska tas fram i samarbete med
Alsteråns vattenråd.
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5. 3 KNYT SAMMAN GAMMALT OCH NYTT
Varför?
Knyt samman gammalt och nytt syftar på flera olika delar av samhällsutvecklingen, kulturarv, fysisk miljö och människorna som lever här.
Kulturarvet utgör till stor del grunden i Åsedas själ och identitet, som det är viktigt att
värna om för att Åsedaborna ska kunna knyta an till hur samhället ser ut idag och värdera
sin omgivning. Att förstå sin historia är viktigt för att kunna förstå sin samtid. Detta gäller
även för fysisk planering - att känna platsens själ. Kulturarvet består inte bara av byggnader
med god arkitektur och tidstypiska drag utan en stor del handlar om sammanhanget och
hur byggnaden berättar en historia.
Åsedas olika delar behöver knytas samman för att kännas som ett samhälle, inte glest och
utspritt på flera delar. Bebyggelsens olika områden bör kännas sammanhållna och barriären järnvägsområdet behöver byggas bort. Knyts dessa delar ihop skulle nya och gamla
Åseda knytas samman.
Knyt samman gammalt och nytt syftar även på människors möten och integration. Åseda
kommer även fortsatt att vara ett samhälle där människor från många olika länder kommer att mötas. Att både nya och gamla Åsedabor kan trivas och mötas på jämlika villkor är
viktigt för samhällets utveckling.

Åseda idag
Idag är Åseda på många sätt ett uppdelat samhälle där järnvägen har delat samhället i två
delar. Hur järnvägsområdet tas till vara och utvecklas är en stor del i att knyta samman
Åseda, både fysiskt och genom en arkitektur som håller samman den äldre bebyggelsen
med det nya. Järnvägens utbyggnad var av stor betydelse för Åsedas utveckling till den
starka industriort det är idag, men märks idag endast som övergivna järnvägsspår genom
samhället. Det ses av många som ett hinder som stoppar annan användning av järnvägsområdet.
Kexholm med dess byggnader bidrar till att forma Åsedas identitet, men det råder en
otydlighet kring vad Kexholm ”är värt” och det är därför svårt att bevara och underhålla området. Om en privat fastighetsägare vill förändra sin byggnad så att den kulturhistoriska prägeln försvinner är det svårt att förhindra detta eftersom inget egentligt skydd
för Kexholms karaktär finns. Kommunens kulturmiljöplan ger inte det skydd som krävs.
Åseda är ett mångkulturellt samhälle med människor från många olika länder. Idag är
det svårt att hitta platser och sammanhang som kan fungera som naturliga mötesplatser
mellan nya och gamla invånare. Här spelar föreningslivet och den kultur och tradition som
finns en viktig roll.

Åseda 2030
År 2030 är Åseda ett väl fungerande hållbart samhälle där cykeln eller promenaden är det
naturligaste och snabbaste sättet att ta sig fram. Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt
och knyter ihop Åsedas olika delar väl, viktiga knutpunkter är sammankopplade. Järnvägsområdet är inte längre en barriär i samhället utan har utvecklats till Åsedas naturliga
mötesplats, här finns boende och fritidsaktiviteter samsandes med grönytor för picknik
och grillning.
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Åseda är mångkulturellt och allas erfarenheter tas tillvara i samhället. Möten mellan
människor sker både spontant på lekplatser och torg, som i organiserade former i olika
föreningar. Föreningslivet har fått många nya medlemmar från andra länder som anordnar
aktiviteter för alla. Särskilt hockeyn och fotbollen som drivande har bivit en modern identitetskapare som Åsedaborna är stolta över.
År 2030 har järnvägsspåren i samhället rivits upp bortsett från smalspåret till Virserum
som fortfarande är i bruk som en av Åsedas viktigaste turistattraktioner. Trots att järnvägen inte längre finns kvar och har någon betydelse för Åsedas utveckling är strukturen kvar
i form av cykelvägar och de byggnader som finns kvar från den tiden är bevarade. Järnvägens kulturarv är viktigt för historiebeskrivningen om Åseda.
Det bygda kulturarvet, exempelvis Kexholm, har bevarat sin särprägel och uppskattas av
såväl invånare som besökare och är utmärkande för Åseda. En kulturmiljöinventering
finns som ger ägare till viktiga byggnader råd och stöd vid renovering och restauering. Det
byggda kulturarvet bidrar på ett naturligt sätt till att skapa och forma Åsedas unika själ och
identitet.

Mötesplatser
För att bygga ett socialt hållbart samhälle för alla, gammal som ung, nyinflyttad/invandrad,
krävs det att vi kan mötas på lika villkor både spontant och organiserat. Kommunen kan i
den fysiska planeringen bidra till detta genom mötesplatser i det offentliga rummet. Parker
är naturliga mötesplatser och hur de ska utvecklas för att nå visionen beskrivs under grönstruktur.
Sillakrökstorget ska vara inbjudande och uppmuntra till möten. Växtligheten ska ses över
och anpassas så att det går att skapa skyddade sittplatser. För att bli en bättre fungerande
mötesplats behöver platsens förhållande till gatan och omgivningen ses över samt behovet
av parkeringsplatser.
Inom järnvägsområdet avsätts ytor för evenemang och marknader. Dessa är viktiga både
för mötet mellan människor och för samhällets identitet.
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I det underlag som finns till planförslaget har ett antal barriärer identifierats. Den allra
största barriären är järnvägsområdet som på grund av sin förlorade funktion idag mest
upplevs som ödslig och ful. Järnvägsområdet planeras för ett nytt liv med bostäder, verksamheter och mötesplatser för att knyta ihop det historiska Åseda som järnvägssamhälle
med det moderna samhället. Järnvägsområdet blir ett plåster på den barriär som finns
mellan Kexholmsområdet och kyrkbyn, se även under tillgänglighet.

Idrottsplatsen i Åseda.

I samband med förändring av gatorna i centrum ska hänsyn tas till säkra övergångar för
skolbarn vid de identifierade barriärerna - framförallt punkten Hälsans Hus, Konsum och
bussterminalen. En ny, möjlig bropassage bredvid viadukten ska undersökas. En sådan
åtgärd underlättar för personer med rullator eller barnvagn att ta sig från Kexholm.

Föreningslivet
Fysisk planering kan inte på ett självklart sätt stödja föreningslivet utan det blir indirekt
genom att fundera igenom hur ytor används på sätt som kanske inte är självklara. Det kan
handla om att det finns plats för hockeyspelarna att värma upp utomhus, att torgytor i
centrum finns för olika evenemang eller att det även finns iordninggjorda ridleder eller
möjlighet att rida på banvallar och liknande. Ridklubbens anläggning ligger i Badeboda ca 3
km utanför samhället. Här finns goda möjligheter att anlägga ridspår på t.ex. gamla banvallen från Växjö. Hockeykulturen är stor i Åseda och det är ofta människor utanför kommunen har anknytning till samhället genom hockeyn eller annan idrott. Hockeyn och det
övriga föreningslivet är därmed en viktig del i att vårda och utveckla kulturarvet i Åseda.
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Smalspåret och järnvägsspåret
Åseda har varit en järnvägsknut och för att inte tappa historien är det viktigt att spåren
från den tiden fortfarande finns att läsa. Smalspåret till Virserum-Västervik är fortfarande
viktigt för besöksnäringen och ska få finnas kvar i centrum, eventuellt avkortat med perrong inom fritidsområdet.
Stråket genom samhället, som järnvägen en gång var, bevaras i viss mån genom att använda det till en gång- och cykelväg som knyter ihop hela järnvägsområdet.
Byggnaderna som fortfarande finns kvar och som har anknytning till järnvägen ska bevaras
och behålla sin karaktär. Vid planläggning och förändring inom järnvägsområdet ska det
alltid övervägas om strukturen eller delar som finns kvar från järnvägstiden kan bevaras
och införlivas i förändringen. Det kan exempelvis handla om belysningsstolpar, mindre
byggnader eller perronger och kanter.

Kulturmiljö och fornminnen
Åseda samhälle har mycket gamla anor, ursprung från järnåldern och det finns många
bronsåldersgravar spridda i och omkring samhället, vilket tyder på att bygden började
utvecklas tidigt. Senast under 1100-talet blev Åseda en kyrkby (förr Asydom, ett namn som
härstammar från byn vid den lågt belägna Badebodaån). Den äldsta kartan är från 1696.
Det karaktäristiska med samhället är uppdelningen i två delar med kyrkan, Kyrkbacken
och kommunhuset centralt i samhället och norr om ån, samt Kexholmsområdet i söder
på sluttningarna ner mot järnvägsområdet och ån. Dessa två delar utgör de två största
avgränsade områdena i samhället med kulturmiljövärden. Centrumområdet omfattar då
också bebyggelsen närmast väster om Olofsgatan upp till Folkets park. Kexholmsområdet
har, till skillnad från andra delar av samhället, ett relativt ordnat gatunät i rutnät med Esplanadgator. Därutöver finns det ett antal mindre avgränsade bebyggelsemiljöer och enstaka
hus samt äldre industribyggnader, till exempel textilfabriken i kvartet Hjorten med stora
kulturmiljövärden. Områdena finns avgränsade i Kulturmiljöplanen ”Kulturarv att vårda”
sid 105.

Kexholm (och andra värdefulla karaktärsbyggnader)
Allmänna tips och råd för hur man bevarar och tar tillvara på sin kulturhistoriska bebyggelse inom Åseda ska tas fram av kommunen. Definitioner på vad som är specifikt och
utmärkande för Åseda har tagits fram vad gäller material, färger och formspråk, exempelvis
”åsedagult”, torn på husen med mera.
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Den mest intressanta äldre bebyggelsen i Åseda finns inom Kexholmsområdet, vilken
har vuxit fram efter järnvägens tillkomst i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Här finns en rikedom på arkitektur och många gamla, vackra byggnader i trä med utsirade
snickerier. För sådana värdefulla byggnader i Kexholm ska mer detaljerade beskrivningar
tas fram som beskriver husens historia, dess särprägel och vad som är angeläget att bevara
och eventuellt återskapa. Detta ska vara en vägledning både för den enskilde fastighetsägaren och för kommunen vid rådgivning och lovgivning. Därigenom kan det kulturhistoriska
skyddet för Kexholm i viss mån stärkas.
Det är också angeläget betona, att vid förnyelse och uppförande av komplementbyggnader
ska detta ske med största hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. En översyn av
detaljplanerna i Kexholm och då speciellt områden som idag har prickmark (d.v.s. mark
som inte får bebyggas) kan vara ett andra steg i denna riktning.

Exempel på två tidstypiska byggnader på Kexholm. Foto: Ingegärd Widerström.
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Fornminnen
Omkring Åseda, särskilt norr och söder därom, är markerna fornlämningsrika. Nära eller
inom samhället ligger några fornlämningsmiljöer inom redan bebyggda områden till exempel vid kyrkan, gamla järnvägsstationen och vårdcentralen. Ett större område med fornåkrar och gravar ligger väster om Garpatorp, strax söder om kraftledningsstråket och norr
om riksvägen, och detta sträcker sig även söder om riksväg 23/37. De värdefulla odlingslandskapen väster om Göljhult, delvis sammanfallande med riksintresset för naturvård,
är också rika på fornlämningar. Samtliga dessa, idag oexploaterade områden, föreslås inte
tas i anspråk planförslaget. Inom det planerade industriområdet söder om riksväg 23/37
förekommer det ett antal fornlämningsområden. Hänsyn till dessa måste tas vid planering
och eventuella förebyggande åtgärder kan behövas.
Samtliga fornminnen är skyddade enligt lag. Vid planering och exploatering är det viktigt
att i tidigt skede samråda med Länsstyrelsen för att få en klarhet i fornlämningssituationen
i det aktuella området. Detta för att fornminnesregistret i många delar inte ger en klar bild
av fornlämningssituationen. Som sägs inledningsvis i detta kapitel är det viktigt att bevara
de miljöer och element i samhället som är betydelsefulla för att förstå och läsa historien i
landskapet, särskilt är järnvägens kulturarv viktig för framtida generationer.
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Utforma bebyggelsen med hänsyn om det förekommer fornlämningar i närområdet.
Det är fullt möjligt att bygga nytt i ett område med flera fornlämningar eller i närheten
av en ensam fornlämning, så länge man utformar området på rätt sätt. Fornlämningarna behöver få tillräckligt med utrymme för att allmänheten fortfarande ska ha tillgång
till dem och kunna uppleva dem.
Förändringar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillföra positiva värden. Utgångspunkten för nytillskott eller förändringar i värdefulla kulturmiljöer ska inte
bara handla om vad miljön tål utan om nytillskottet kan tillföra positiva värden till
kulturmiljön. Det är inte ovanligt att ny bebyggelse sker inom befintliga strukturer, exempelvis vid förtätningar. Då kan det handla om att ta hänsyn till stadsstrukturer, det
vill säga husens placeringar och avstånd till varandra samt gatan. Vidare kan volym,
formspråk, detaljer, färgsättning, takvinkel, fasadmaterial och fönstersättning vara
viktiga egenskaper att uppmärksamma vid ombyggnation eller komplettering med
nya byggnader i ett område.
Gör det möjligt att på ett smidigare sätt ta sig mellan Kexholm och de norra delarna
av Åseda. Järnvägsområdet utgör idag en fysisk barriär och vid planering är det viktigt
att knyta ihop områdena och skapa ett samband. Det handlar till en början om att
skapa säkra övergångar över Järnvägsgatan vid Konsum och Hälsans hus. Övegångarna från Kexholm ner till järnvägsområdet behöver ses över och rustas upp. Minst en
av övergångarna ska anpassas till barnvagnar och äldre med rullator. Möjligheten till
en bropassage i anslutning till viadukten ska undersökas.
Mötesplatser ska inbjuda till möten. Vid planläggning av torg, parker eller andra offentliga rum är det viktigt att fundera över hur platsen uppmuntrar till möten. Aspekter så som väder, skyddade sittplatser, aktiviteter, parkering och grönska ska beaktas.
Vid Sillakrökstorget behöver exempelvis ytterligare skyddade sittplatser anordnas och
träden behöver regelbundet skötas om.
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5.4 NÄRINGSLIVS- OCH SERVICEUTVECKLING
Varför?
Näringsliv och service är en viktig del i hur ett samhälle upplevs som livsmiljö. En positiv
näringslivsutveckling och en rik service bidrar till positiv utveckling. En bredd på servicen
gör att invånarna i mindre grad behöver söka sig till grannkommunerna för inköp och
fritidssysselsättningar. Transporter kan på detta sätt minskas och handelsindex öka. Att
värna om ett centrum med mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för
tätorten utan även för omgivande samhällen och landsbygd.
Ett väl fungerande näringsliv och serviceutbud ökar attraktiviteten och bidrar till att göra
Åseda till en bra boendemiljö. Serviceutbudet kan även bidra till att öka besöksnäringen i
orten.

Åseda idag
Åseda är idag en fullserviceort och att klara sitt vardagsliv här är enkelt! För att kunna
behålla den service som finns är det viktig att kommunen arbetar för att skapa möjligheter
för verksamheterna att utvecklas samt att samhället upplevs attraktivt att vistas i och är
tillgängligt.
Centrumgatorna i Åseda är breda och anpassade efter biltrafik i första hand. Detta gör att
de kvällstid kan upplevas ödsliga och tomma. Parkering är tillåten utmed gatorna. Flera
näringsidkare i centrum upplever att det finns en brist på parkeringsplatser. Bristen kan
snarare bestå i att parkeringarna är otydliga och att det saknas struktur.
Åsedas industriföretag är viktiga för samhällets utveckling. Flera av dem växer och behöver
mer mark. Idag är det brist på industrimark vilket gör det svårt för befintliga företag att
expandera och att etableringa nya företag och verksamheter.

Åseda 2030
Åseda har ett stort utbud av service i centrum som hela tiden fortsätter att utvecklas
genom att det finns attraktiva lägen för handel och verksamheter. Åsedaborna och de som
bor i närområdet ser serviceutbudet och den trevliga miljö som finns i centrum som ett
konkurrenskraftigt alternativ istället för att söka sig till städerna i regionen.
År 2030 har Åseda ett fortsatt starkt och differentierat näringsliv som genom sin goda dialog med kommunen och kommunens förmåga att ha en god planberedskap och framförhållning möjliggör företagens expandering och utveckling. Företagen är miljöcertifierade
och använder förnybar och grön energi och kommunen är fritt från använding av fossila
bränslen.
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Industrimark
Efterfrågan på industrimark är stor i Åseda och det är svårt att erbjuda mark för nyexploatering. Västra industriområdet är att betrakta som fullt utbyggt och ytterligare tillbyggnader
måste ske restriktivt. Området här bergänsas av banvallen i söder, ån i norr samt naturmark i väster.
I Östra industriområdet finns vissa möjligheter för företagen att utvecklas inom redan
befintliga detaljplaner. Expansionsmöjligheter finns i södra delen av Östra industriområdet med bra skyltläge utmed riksväg 23/37. Som kartan ovan visar förhindras ytterligare
utbyggnad av industrin i Östra industriområdet av riksintresseområde för naturvård i öster
och i norr av grundvattentäkt och område för friluftsliv.
För att möjliggöra nyexploateringar planerar kommunen att förvärva mark på södra sidan
av riksväg 23/37. Även andra områden på södra sidan av riksvägen kan vara intressanta,
bl.a. ett område som tidigare varit aktuellt för nyetableringar vid infarten till västra industriområdet. För att möta industrins expansionsbehov ska markförvärv och planläggning
prioriteras.

49

Serviceutveckling och tillgänglighet till centrum
Åseda ska även fortsättningsvis fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och
restauranger. Centrum ska kännas levande och med attraktiva miljöer som är tillgängligt
för alla. Kommuen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda
kan göra det i centrum. Det ska finnas mark för nyetableringar och kommunen ska verka
för att alla lokaler fylls.
Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla varor och tjänster lokalt ska
detta göras för att stödja det lokala näringslivet.
Framtida företag, som bygger på servicetjänster till allmänheten, ska kunna ha kontor i
centrum och även verka från bostaden.
Det ska vara enkelt, trevligt och attraktivt att handla, mötas och röra sig i centrum med
såväl bil och cykel som till fots. Tillgängligheten blir då avgörande. Till de mest attraktiva
butikslägena räknas Olofsgatan och Järnvägsgatan. Här finns idag möjlighet att parkera
utmed gatorna. Genom olika markbeläggningar på dessa breda gator kombinerat med nya
trädplanteringar och trevliga lyktstolpar kan parkeringsplatserna göras tydligare och inte
kännas så tomma efter stängningsdags.
Cykelparkeringar som används ofta ska förses med tak. Det ökar tillgängligheten och
motivationen till att inte använda bilen, oavsett om man ska besöka en butik eller åka med
bussen.
Tillgängligheten till centrum för fotgängare är också kopplad till förekomst av attraktiva
gång- och cykelstråk, t ex mellan skolorna och centrum. Se vidare strategi om gång-och
cykelvägnät.
Tillgängligheten för funktionshindrade ska ses över och lätt avhjälpta hinder ska åtgärdas.
Parkering för funktonshindrade ska finnas med lämpliga avstånd utmed butiksgatorna.
Åtkomst in i butikerna för handikappade ska garanteras av butiksägarna. Höjdbarriären
mellan Kexholm och centrum ska överbryggas, t.ex. genom hiss och trappor i sluttningen
på Kexholmssidan. En hiss vid föredetta Ordenshuset kan tekniskt vara möjligt men på
kort sikt bör befintlig trappväg och grusstig upprustas och göras mer tillgänglig för personer med rullator eller barnvagnar. Om en hiss inte blir aktuell kan en bropassage bredvid
viadukten anordnas som underlättar övergång för personer med rullator, barnvagn eller
andra hinder.
Det ska vara lätt att handla i Åseda.
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Samverkan och marknadsföring
Kommunen ska ha hög planberedskap för verksamhetsområden för industri, kontor och
handel. Marknadsföring av industrimark i attraktiva skyltlägen utmed väg 23/37 ska ske,
liksom för omvandling av lokaler eller idag tomma lokaler i centrum för handel och serviceföretag. Detta är grundförutsättningar för att attrahera nya företag.
Kommunens näringslivsutvecklare ska vara företagens första kanal in i den kommunala
organisationen och samverka med företagen för att hitta lösningar till deras önskemål.
Samverkan för att locka till sig företag kan ske på olika nivåer, regionalt, kommunalt och
lokalt, i
• regionala kluster och nätverk kring metall, trä, glas, aluminium och plast.
• lokala nätverk, t ex Företagarna m.fl.
Genom samverkan i olika nätverk synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för
näringslivsutveckling. Samverkan och deltagande i olika projekt vid Linnéuniversitetet i
Växjö ska stimuleras i syfte att höja kunskapsnivån och knyta till sig aktuell och ny kunskap och forskning. Linnéuniversitetets roll som motor ska tas till vara även i Åseda.
Företagen och kommunen ska erbjuda gymnasieskolans elever i Åseda möjlighet till
praktikplatser vilket också bidrar till att marknadsföra ortens näringsliv. Företag med hög
specialisering inom tillverkningsindustrin, trä, stål och metall har fortfarande god tillväxt
och potential för långsiktigt hållbar tillväxt. Kommunen och Åseda har stor företagstäthet
och en mix av olika branscher. Det är en styrka vid samverkansprojekt. När individers olika
kompetenser får mötas i dialog och erfarenhetsutbyte uppstår en kunskapshöjning som
gynnar utveckling och tillväxt för företagen.
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Störningsgraden och utrymmesbehovet ska styra placeringen av industrier och verksamheter. Verksamheter och industrier som generar många tunga transporter, har stora utrymmesbehov, eller ger upphov till mycket buller, vibrationer eller störande ljus
ska placeras med tillräckliga avstånd till bostäder och andra känsliga verksamheter
som exempelvis skolor. Industrier och verksamheter som inte medför stora störningar
kan placeras närmare bostäder eller blandas med handel och service.
Industri- och verksamhetsområden ska ha en god utformning. Tomterna i industrioch verksamhetsområden kan ibland vara stökiga och på de olika tomerna kan vitt
skilda verksamheter bedrivas. Detta resulterar ofta i att hela området upplevs som
stökigt, brokigt och ibland till och med otryggt. Vid planering av nya industriområden
eller omvandling av befintliga områden ska gestaltningen av gaturum och förgårdsmiljö behandlas särskilt för att främja en ordnad miljö, på samma sätt som gaturum och
utemiljöer behandlas vid planeringen av bostads- eller handelsområden.
Rätt verksamhet på rätt plats. Att samla verksamheter av samma slag inom olika områden kan underlätta den framtida planeringen av exempelvis gång- och cykelstråk,
busshållplatser, parkeringsplatser etc, samtidigt som det kan gynna företagen själva.
Åseda är en liten tätort och det finns inga renodlade handelsområden, utan det mesta
av handeln är koncentrerat till centrala delar av samhället. Här finns också andra verksamheter som vanligtvis är förknippade med stadskärnor, det vill säga restauranger,
café, kultur och olika typer av service. Dessa typer av verksamheter ska även i fortsättningen ligga centralt, medan andra verksamheter som är oförenliga med bostäder ska
placeras i Östra industriområdet och det nya industriområdet söder om riksvägen.
Viss handel planeras till de sydvästra delarna av Östra industriområdet, men det
handlar i första hand om ytkrävande handel med skrymmande varor.
Mer industrimark ska förvärvas, planeras och marknadsföras. Åsedas befintliga industriområden är idag att betrakta som fullt utbyggda, där möjligheten endast finns till
mindre utbyggnader inom befintliga tomter. Kommunen måste därför förvärva mer
mark som tillgodoser behovet av industrimark de närmsta 20 åren. I samband med
markförvärv ska områdena detaljplaneläggas för att på så sätt öka planberedskapen.
När mark är inköpt och detaljplanelagt ska det marknadsföras, till exempel i samband
med en ny rastplats.
Utvecklingen av näringslivet hör på många sätt ihop med tillgången till bostäder.
Många av de som arbetar i Åseda idag är inpendlare från kringliggande kommuner,
och det finns en uttryckt önskan om att flytta till kommunen från flera av pendlarna
och företagen. I många fall handlar det om en önskan att ”testa på” kommunen utan
att behöva ta lån eller lägga ut pengar till insatser som ofta behövs vid köp av en villa.
Därför måste byggandet av hyresbostäder öka i förhållande till dagens antal.
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5.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE
Varför?
Ett attraktivt boende i en ort är en grundförutsättning för ortens utveckling. Boende och
boendekvalitet är ett av kommunens fokusområde i den gällande översiktsplanen (ÖP
2011-2016). I den beskrivs vad som menas med ett attraktivt boende i Uppvidinge kommun. Argumenten för att Uppvidinge är attraktivt att bo i är:
-

Naturnära boende
Gott om plats!
Bygg ditt drömhus!
Glest men nära!
Miljövänligt energisnålt boende!
Bredband överallt
Aktiv fritid
Arbete finns
Välskött kommunal ekonomi

Attraktivt boende är ett individuellt begrepp och kan betyda olika saker för olika
människor. Därför är det viktigt att det finns en variation i möjligheten att bo när det gäller
upplåtelseformer, boendealternativ och tomttyper. I Åseda finns det möjlighet till attraktiva centrala lägen med närheten till service och kommunikationer men det finns också
attraktiva mer lantliga områden i utkanten av samhället för boende.

Åseda idag
I Åseda råder idag brist på hyreslägenheter. Det är relativt svårt både för äldre och yngre
att hitta en hyreslägenhet som motsvarar de förväntningar man har på sitt boende, både
när det gäller standard och ekonomi.
Det finns få färdiga och avstyckade tomter att bygga villor på i Åseda. De som finns är ofta
lucktomter i befintliga bostadsområden. Det behövs fler tomter som går att marknadsföra
för potentiella nybyggare.

Åseda 2030
Åseda är 2030 en attraktiv boendeort och fungerar som ett bra alternativ till städerna för
den som vill ha ett boende med närheten till naturen, all service som behövs för ett fungerande vardagsliv men ändå stadens utbud och puls inom pendlingsavstånd. Det finns en
variation av boende i samhället. Lägenheter anpassade för äldre har byggts centralt vilket
lett till en flyttkedja där villor har sålts till yngre medborgare. I Åseda finns ingen bostadsbrist utan här finns möjligheten för alla att förverkliga sitt drömboende oavsett om det är
en central lägenhet eller en stor villatomt i naturskönt läge med gångavstånd till mataffären.
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Villatomter i attraktiva lägen
Områden för villatomter finns i nordvästra Åseda, i det område som kallas Björkåkraområdet. Här finns en detaljplan klar för genomförande. Området ligger naturskönt med
närhet till den nya förskolan och med gångavstånd till centrum. Utöver den redan gällande
detaljplanen för området föreslås att ännu mer av Björkåkraområdet planläggs för småhusbebyggelse. Marken är väl lämpad för bostäder och det finns inga motstående intressen.
Det finns även bra förbindelser med övriga delar av Åseda.
Göljehult och Fröseke är två attraktiva områden för naturnära villabebyggelse. Här finns
ingen kommunägd mark men kommunen ställer sig positiv till enstaka villabebyggelse i
områdena som anpassas till karaktären och inte påverkar värdefulla naturmiljöer negativt.
Kommunen anser att det är områden i utkanten av samhället som är de mest attraktiva
att arbeta vidare med eftersom att det finns möjlighet att bo i det som är en av Åsedas
starkaste sidor – att bo på landet men med tillgång till all tänkbar service!
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Attraktivt centrum
För att skapa flyttkedjor i Åseda där äldre kan sälja sina villor och istället välja att bo
bekvämt i en central lägenhet pekas områden ut för flerbostadshus och där det kan vara
möjligt att förtäta i befintliga bebyggelsestrukturer.
I huvudsak är det på järnvägsområdet som nya områden med flerbostadshus kan bli möjligt utöver områden som idag redan är planlagda för detta ändamål. Strategin för flerbostadshus är att dessa ska finnas centralt i första hand.
För att centrum ska vara attraktivt att både bo och vistas i behöver den blandade service
som finns idag bibehållas och ges möjlighet att utvecklas. Åseda ska även fortsättningsvis
fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska kännas
levande och tillgängligt för alla med attraktiva miljöer.
Kommunen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda kan göra
det i centrum. Det ska finnas mark för nyetableringar och kommunen ska verka för att alla
lokaler fylls. Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla varor och tjänster
lokalt ska detta göras för att stödja det lokala näringslivet.
Centrum ska vara levande och utformat efter människans villkor istället för bilens. Boende
i nya lägenheter på järnvägsområdet ska på ett tryggt och enkelt sätt kunna ta sig till service i samhället, gång- och cykelvägnätet ska vara väl utbyggt med trygga passager. Åseda
ska vara ett grönt samhälle med träd, planteringar och parker som bidrar till ett attraktivt
centrum.
Vad som anses vara ett attraktivt läge för sitt boende är givetvis individuellt, men i Åseda
tror vi att om man väljer att bo i lägenhet så ska den ligga centralt med närhet till mataffär,
vårdcentral och övrig service. I första hand är järnvägsområdet utpekat för nybyggnation
av flerbostadshus. Nya byggnader ska bidra till den småstadskänsla som det finns tendenser till längs Olofsgatan och Järnvägsgatan. Husen ska vara max fyra våningar höga med trä
eller puts som fasadmaterial för att passa in i den befintliga miljön och stadsbilden.
Övriga områden utpekade för flerbostadshus eller mindre radhus/parhus är på höjden
söder om järnvägsområdet. Vid detaljplanering av detta område är det viktigt att tänka på
byggnadernas höjd. Den utsikt som övriga villor på Kexholm idag åtnjuter får inte påverkas
negativt av de nya bygganderna. Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts
bygga på en våning för att förtäta centrum och därmed skapa fler attraktiva lägen i centrum för bostäder och kontor. Ytterligare byggande av flerbostadshus föreslås längs den
västra sidan av Älghultsvägen i anslutning till befintliga flerbostadshus. Här finns möjlighet
att bygga högre och mer storskaliga hus, utan att de påverkar stadsbilden eller kulturmiljön i området.

Bostadsförsörjning
Sedan den 1 januari 2014 ska kommuner enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Uppvidinge kommun antog ett bostadsförsörjningsprogram i maj 2017 och där redovisas
riktlinjer och mål för den framtida bostadsförsörjningen i kommunen. En viktig aktör på
bostadsmarknaden i kommunen är det kommunalägda bostadsbolaget Uppvidingehus.
Kommunen har tillsammans med Uppvidingehus satt ett mål om att påbörja byggandet
av 100 nya lägenheter varje år. Vid planläggning av bostäder i Åseda ska hänsyn tas till de
mål och riktlinjer som anges i bostadsförsörjningsprogrammet. För att läsa och ta del av
bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet hänvisas till kommunens hemsida.
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RIKTLINJER FÖR ETT ATTRAKTIVT BOENDE
•

•

•

•

•

Nya områden för småhusbebyggelse planläggs inom det utpekade området Björkåkra.
Området är lämpligt för bostadsändamål då det finns få motstående intressen, infrastruktur så som vägar, vatten och avlopp, samt fiber är redo att dras fram till området
utan några större ingrepp.
Jordbruksmark ska inte tas i anspråk för större exploateringar. Enstaka småhusbebyggelse i Göljehult och Fröseke tillåts dock om det inte påverkar landskapsbilden eller
värdefull naturmiljö negativt.
Nya flerbostadshus ska vara centralt belägna med gång- och cykelavstånd till service.
Bottenvåningen i flerbostadshus bör utformas så att de är möjliga att göra om till
lokaler.
Förtätning ska i första hand ske genom påbyggnationer av enplansbyggnader utmed
Järnvägsgatan och Olofsgatan, samt genom nybyggnationer på så kallade lucktomter
inom samhället.
Fasadmaterialen i centrum är trä, puts eller tegel.
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5.6 MARKANVÄNDNING
För att skapa en tydligare bild av hur markanvändningen ser ut och föreslås förändras
presenteras två översiktliga markanvändningskartor. Den första kartan visar den befintliga
markanvändningen enligt detaljplaner samt förslag på ny markanvändning. Det är viktigt
att tydliggöra att det är den huvudsakliga användningen enligt detaljplan som redovisas,
och inte alltid den faktiska markanvändningen då det i vissa fall kan skilja. Flera av planerna i Åseda är gamla och planbestämmelser har förändrats över tid, men kartan ger en
översiktlig bild av vilken användning som är tillåten enligt gällande plan.
Den andra kartan visar ny eller förändrad markanvändning enligt denna översiktsplans
förslag. Här är det viktigt att tydliggöra att den endast visar ny eller förändrad användning.
I tidigare kartor har vissa områden pekats ut som framtida industriområden eller områden
där bostäder ska prioriteras. I en del av dessa områden finns det redan gällande detaljplaner som stämmer överens med de förslag som presenteras i denna översiktsplan, men de
redovisas trots detta då en utveckling i samma riktning som den i detaljplanen är önskvärd
även ur ett längre perspektiv. Befintlig och ny/förändrad markanvändning i järnvägsområdet presenteras i en egen, mer detaljerad, karta. Kartan visar ny/förändrad markanvändning
enligt alternativ 2, det vill säga vid bebyggelse av en ny bussgata. Kartan stämmer dock
till stor del överens med markanvändningen om alternativ 1 skulle bli aktuellt. Skillnaden
mellan de båda alternativen är att bussterminalen blir kvar i samma läge som idag och
banvallen asfalteras inte.

Teckenförklaring
Bostäder
Industri, tekniska anläggningar
Skola, vård
Centrum, handel, kontor
Park/natur
Besök, tillfällig vistelse
Torg/parkering
Begravning
Buss-, gång- och cykelväg
Gång- och cykelväg
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Översiktlig markanvändning

W

S

N

E
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Ny/förändrad markanvändning

W

S

N

E

Järnväg

Park/natur

Centrum, handel, kontor

Bostäder

LOKALGATA
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TORG

P-PLATS

GATA

HUVUD

BUSSTERMINAL

Befintlig markanvändning enligt detaljplan

P-PLATS

P-PLATS

Utredningsområde för bussgata eller GC-väg

Järnväg

Besök, tillfällig vistelse

Park/natur

Centrum, handel, kontor

Bostäder

TORG

P-PLATS

N

JÄRNVÄ
GSGATA

Översiktlig framtida markanvändning

GATA

LOKALGATA
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P-PLATS

P-PLATS

6.0 GESTALTNING
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Syfte
Syftet med ett gestaltningsprogram är att ge alla som verkar i Åseda förutsättningar att skapa ett enhetligt samhälle som är attraktivt för boende och besökare. Genom att använda
ett gemensamt formspråk, material och färger som anpassas efter orten, skapas en känsla
av ordning, omtanke och sammanhållning. Hur vi använder färger och material kan också
påverka känslorna som platser ger upphov till. Ett gemensamt formspråk som knyter an
till ortens karaktär och historia är ett sätt att stärka identiteten. För Åseda har järnvägen
och industrins utvecking varit avgörande för samhällets utveckling och tillväxt.

Färg
Det finns ett behov av att knyta ihop färgsättningen i centrum i Åseda för att skapa en
känsla av ordning och en sammanhållen känsla i samhället.

Åsedagult. Foto: Ingegärd Widerström

Idag finns det bänkar och andra möbler i samhället i flera olika färger och material. Detta
ger ett oroligt intryck. De färger och material som används i offentliga miljöer och uterum
påverkar oss genom de känslor de ger upphov till. Att försöka skapa en enhetlig färgsättning i centrala delarna av Åseda ger ett ordnat intryck och bidrar till attraktiviteten. Det
ger även ett lugnare intryck om färgsättningen är enhetlig inom samhället.
Färgsättningen i Åseda ska vara klassisk och jordnära. De karaktärsgivande byggnaderna,
som kommunhuset, kyrkan, apotekshuset, WIP och Hälsans hus, tillsammans med den
äldre bebyggelsen på järnvägsgatan och kompaniet från järnvägens tid är inspiration för
färgvalen. Flera av dessa byggnader är putsade i en gul nyans med antingen rött plåttak
eller rött tegeltak. Dessa färger ska återanvändas på nybyggnationer och i övriga färgval i
det offentliga rummet.
En gråsvart nyans är grundfärgen för samhällets möbler i form av papperskorgar, lyktstolpar, cykelställ med mera. Som accentfärg kan rött eller grönt användas i detaljer, till exempel på armstöd av metall på parkbänkar eller mindre detaljer.

Golv/markbeläggning
Markbeläggning spelar en viktig roll för att binda samman områden och platser. Det är golvet i samhället som visar omtanke om besökarna. Markbeläggningen ska stämma överens
med Åsedas karaktär och tydliggöra platsens användningsområde. Gatumiljön ska präglas
av en tydlighet för trafikanterna så att det är enkelt att orientera sig. Markbeläggningen
spelar en stor roll för karaktären i samhället och kan länka samman områden och förtydliga olika områdens användningsområde. För att påvisa detta används andra material än
asfalt eller asfalt i kombination med andra material.
Hur gatan är utformad med markbeläggning, färg och form kan även bidra till att behovet
av vägmarkeringar och vägmärken minskar. För att skapa en tydligare känsla av centrum
och tydliggöra vad som är de centrala delarna i Åseda är Olofsgatan och Järnvägsgatans
karaktär och utformning viktig. Markbeläggning på gångytor ska vara fast, jämn och halkfri.
Trottoaren beläggs med betongplattor och ledstråk i form av smågatstensband som binder
ihop. På Olofsgatan och Järnvägsgatan ska stor- och smågatsten användas tillsammans
med granithällar. Betongplattor kan användas vid behov av taktila stråk. Matrisförsedd
betong eller sten används vid trappor och ramper. Murar och avgränsningar görs i form av
de klassiska småländska elementen stenmur och gärdesgård. Alternativet: behålla asfalt på
körbanan med smågatsten vid gatuparkering. Trottoar på samma sätt som ovan. Övriga gator i centrum ska fortsatt vara asfalterade. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den
mot gatan med kantsten av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.
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Nyanlagda parkeringar eller upprustning av befintliga kan förses med armerat gräs för att
understryka Åsedas karaktär av samhälle på landsbygden. Det bidrar även till att visuellt
minska parkeringsytan. Möjligheten att använda armerat gräs ska särskilt övervägas vid
parkeringsytor som inte används frekvent eller under alla veckodagar.
Gång- och cykelvägar genom parker ska beläggas med grus eller stenmjöl, alternativt med
plattor. Parkens karaktär styr valet av material. I Järnvägsparken är det lämpligt att fortsätta med den typen av plattsättning som finns idag för att knyta an till områdets historia
som järnvägsområde. I Kyrkparken är det viktigare att återskapa karaktären av en stadspark med gångar för promenader. Här är grus eller stenmjöl att föredra.

Ljus
Belysning och ljussättning är viktigt för orienteringen i ett samhälle och upplevelsen
av stadsrummet. Belysningen kan även vara ett sätt att särskilt markera eller lyfta fram
byggnader eller områden. Belysning är även en viktig del i trygghetsaspekten, till exempel
i parker eller tunnlar. Belysningen längs vägar ska utformas i enighet med Trafikverkets
handbok för gatubelysning.
Olofsgatans och Järnvägsgatans belysningsstolpar ska anpassas till de som idag finns i
Sillakröken när det gäller färg, form och höjd. Armaturen ska vara svart eller svartgrå med
en maximal höjd på 8 meter. Detta gör att gaturummet krymper och skapar ett gaturum i
mänsklig skala.

Grönska
Befintliga träd ska i möjligaste mån alltid sparas, de får bara tas bort vid risk för skada eller
då trädet är sjukt. Ekar ska särskilt beaktas och sparas. Planteringskärl bör anpassas till
platsen de ska placeras på när det gäller storlek och vilken typ av växtlighet. Material och
färgval ska följa övriga delar av samhället.

Möbler
Möblerna i den offentliga miljön består av bänkar, papperskorgar, anslagstavlor med mera.
Idag används en blandning av olika modeller, färger och material inom Åseda. För att
förtydliga centrum bör en gemensam färg och material användas i stråk och på torgytor. I
parker kan det finnas en poäng i att använda ett annat utryck för att förtydliga parken men
som samtidigt samspelar med övriga Åseda. Bänkar ska vara med sits av träribbor och stativ i metall. Övriga möbler såsom papperskorgar, cykelställ m.m. ska vara av metall och de
ska antingen vara svartgråa eller svarta. Om det finns behov av målade ytor ska färgen vara
någon av de som nämns under rubriken ”Färg”. Målade möbler ska inte förekomma utmed
Olofsgatan och Järnvägsgatan.

Skyltar
Skyltning kan bidra till liv i samhället och locka besökare. Hur skyltarna är utformade och
dess karaktär och underhåll bidrar till upplevelsen av trivsel och ordning.
Skyltar bör utformas med hänsyn till fasadens utseende och arkitektur. I ett mindre
samhälle som Åseda med en långsam trafikrytm, kan skyltarna göras små utan att skyltvärdet blir mindre. Skyltarna får inte vara så stora och placerade på så sätt att arkitektoniskt
viktiga byggnadsdetaljer döljs.
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Då det ofta är flera butiker/verksamheter i samma byggnad är det viktigt att skyltarna
inte försöker överglänsa varandra i storlek och utformning utan att de harmoniserar med
varandra, men ändå bibehålla det individuella uttrycket. En sammanhållen placering och
likartad utformning eftersträvas. Eftersom att skyltens färger oftast bestäms av hur logotypen är utformad för verksamheten är det svårt att påverka detta. Om det är starka kulörer i
skylten bör endast en mindre skylt tillåtas för att inte inverka för mycket på byggnadsmiljön.
Skyltar som fästs på väggen är bygglovspliktiga. Skyltning inom skyltfönstrets ram görs
fritt utan bygglovsprövning. Bygglovsansökan för skylt ska innehålla en fasadritning i skala
1:100 som visar skyltens placering samt en ritning på skylten som visar färg, form och text.
Bygglov krävs även för ljusanordningar. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den
mot gatan med kantsten av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.

Uteserveringar
Uteserveringar är viktiga och uppskattade för att skapa liv och rörelse i ett samhälle. Idag
finns det inga riktlinjer för hur uteserveringar ska se ut. För uteserveringar utan tak krävs
inte bygglov idag om inte räcket runt är högre än 1,10 m, uteserveringar med tak kräver
bygglov. Vid ianspråktagande av trottoaren för uteservering krävs en dialog med Tekniska
avdelningen. För att skapa ett helhetsintryck är det att föredra att uteserveringarna är i
material som passar in i samhället och till byggnaden den tillhör, i första hand trä och metall. Det är önskvärt att de utformas som lätta och luftiga konstruktioner för att ge ett lätt
intryck och för att de ska kunna tas ned och flyttas på vinterhalvåret. Räcken av metall bör
vara svarta och träkonstruktioner bör vara träfärgade eller anpassade i färg för att passa
till byggnaden. Plan och räcken uppförs i första hand i trä utom där byggnadens historia
innebär att något annat material är lämpligt.

Genomförande
Att genomföra alla de förändringar som föreslås här är givetvis inte realistiskt, både på
grund av ekonomiska förutsättningar och hållbarhetsaspekter. Fungerande möbler och
dylikt ska inte bytas ut eller målas om för att uppfylla gestaltningsprogrammets mål.
Gestaltningsprogrammet ska däremot följas i samband med nya inköp, underhåll, ny- och
ombyggnad.
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7.0 KONSEKVENSER
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7.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse av vilken miljöpåverkan en
planerad förändring eller aktivitet förväntas få. Syftet är att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningar
regleras i 6 kap. miljöbalken och ska tillämpas då en åtgärd eller verksamhet förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner förväntas alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska således alltid innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning. I översiktsplaner eller fördjupningar av översiktsplaner görs
miljöbedömningen på en övergripande nivå, vilket innebär att åtgärderna som föreslås har
en relativt låg detaljeringsgrad och kan i vissa fall därför bedömas bättre i samband med
detaljplanering, tillståndsprövning eller bygglovsgivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en separat process enligt miljöbalken och den ska göras
tillgänglig till berörda myndigheter och allmänheten vid ett samråd på samma sätt som
planförslaget.

Sammanfattning av planens innehåll och syfte
Syftet med planen är att skapa en bild över hur tätorten Åseda kan utvecklas mot ett
attraktivt samhälle. Den ska underlätta framtida övervägningar mellan olika intressen och
vara ett stöd i kommande detaljplanering. Planen syftar även till att visa på de utvecklingsmöjligheter som finns och ge en gemensam bild av Åsedas framtid.
Planen är uppdelad i fem fokusområden som benämns enligt följande: tillvarata och utveckla infrastrukturen, stärk grön- och blåstrukturen, knyt samman gammalt och nytt, näringslivs- och serviceutveckling samt ett attraktivt boende. Inom dessa fokusområden förekommer
förslag som rör utformningen av ett nytt centrum med tillhörande bostäder, verksamheter
och busshållplats, nya stråk längs natursköna miljöer, hur man på bästa sätt kan bevara
kulturellt värdefulla miljöer samtidigt som tätorten måste utvecklas samt expansionen av
en för samhället mycket viktig och växande industri. Planen ska också ge förslag till trafiksäkra och hållbara lösningar för bilister, cyklister och fotgängare.

Planförslag bostäder:
•
•
•
•

Flerbostadsbebyggelse i, och i anslutning till, järnvägsområdet
Småhusbebyggelse i Björkåkra och vidare österut mot Tallvägen
Ny flerbostadsbebyggelse väster om Älghultsvägen
Förtätning och påbyggnad av enplanshus utmed Järnvägsgatan och Olofsgatan

Planförslag övrigt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omvandling av järnvägsområdet
Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan
Infartsgata - Älghultsvägen
Ny rastplats längs riksväg 23/37
Ny omdirigering av tung trafik
Gångstråk längs Badebodaån
Upprustning av aktivitetsparken
Industriexpansion söder om riksväg 23/37
Förtätning och expansion av Östra industriområdet
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Att på ett exakt sätt redogöra för de konsekvenser föreslagna åtgärder i en fördjupning
av översiktsplanen kan tänkas få på miljön är svårt. Eftersom förslagen i denna plan är av
översiktlig karaktär och med låg detaljeringsgrad blir miljöbedömningen därefter.

Geografi
Den geografiska avgränsningen innefattar det utpekade planområdet i planen. Den angränsar i nordväst till de vackra odlingslandskapen kring Göljhult och Björkåkra. Detta
område har också en värdefull flora och är av riksintresse för naturvård. I söder angränsar
planområdet till byn Fröseke som är ett öppet odlingslandskap med spridd bebyggelse och
strövvänliga ängar och hagar. I öster ansluter planområdet till sjöarna Gassjön och Kållen
samt ännu ett område av riksintresse för naturvård. I norr består landskapet främst av
skogsmark och denna del är viktig för friluftslivet då det finns tillgång till elljusspår.

Tid
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 2030
då den fördjupade översiktsplanen bedöms vara genomförd.

Miljöaspekter
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på en rad olika miljöaspekter. Mot
bakgrund av planens fokusområden och de föreslagna åtgärderna avgränsas miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta följande miljöaspekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planförslagets påverkan på de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormer
Landskapsbild/naturmiljöer
Kulturmiljö/fornlämningar
Friluftsliv/rekreation/barriärer
Växt- och djurliv
Trafik/buller
Vatten/strandskydd
Luft- och markföroreningar
Klimatfaktorer

Planen innehåller två förslag som beskrivs mer i detalj och som kan förväntas få en betydande miljöpåverkan. Dessa är centrumbebyggelsen och omvandlingen av järnvägsområdet samt industriexpansionen på jungfrulig mark söder om riksväg 23/37. Dessa förslag
bör ligga till grund vid en uppföljning av planen och de miljöaspekter som ska övervakas
särskilt är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/naturmiljöer.

Omvandlingen av järnvägsområdet
I planförslaget läggs stor vikt vid det gamla järnvägsområdet i centrala Åseda. Det finns
outnyttjade ytor med stor potential för byggnation av främst bostäder. Att utnyttja området för bostadsbebyggelse är en del av kommunens planer om en befolkningsökning.
Tidiga utredningar av området har visat att marken är kraftigt förorenad och i behov av
sanering. Det rör sig om en påverkan av terrängen kring banspåret där föroreningen har
uppstått till följd av underhåll av järnvägssyllarna. Den förorening som har påvisats består
främst av arsenik, men även bly, krom och nickel.
Omvandlingen av järnvägsområdet kan således förväntas få betydande miljöpåverkan,
men eftersom markföroreningen redan kommit till kommunens kännedom och saneringsarbetet för tillfället pågår är det inte sannolikt att det kommer att uppstå någon risk för
människors hälsa och säkerhet.
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Det betyder tvärtom att åtgärden kan förväntas få en betydande positiv miljöpåverkan
eftersom den innefattar en sanering av förorenad mark. För att försäkra sig om att så är fallet även i framtiden och dra lärdom av de processer som föregick byggnationen ska denna
åtgärd ligga till grund för en uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen. Den miljöpåverkan som främst ska följas upp är markföroreningar.

Det nya industriområdet
Uppvidinge kommun har planer på att förvärva mark söder om riksväg 23/37 i syfte att
bygga ett nytt industriområde. Industrin i kommunen har de senaste åren haft en stark
tillväxt och är i dagsläget i behov av mer mark, och en tillräcklig utbyggnad av befintliga
industriområden bedöms inte vara möjlig.
Området består idag av en blandning av barr- och lövskog och det befinner sig inte i, eller
i anslutning till, något naturområde som avses i 7 kap. miljöbalken eller ett annat område
av särskild betydelse för miljön. Inom området finns dock ett antal fornlämningsområden
som kan komma att påverkas av en framtida exploatering. Den föreslagna åtgärden kan
förväntas få en betydande miljöpåverkan på landskapsbild/naturmiljö, trafik/buller och
fornlämningar varför dessa miljöaspekter bör ligga till grund vid en uppföljning.

Kartan visar det område som är tänkt att utgöra det nya industriområdet.

Alternativ
För att kunna bedöma planförslagets konsekvenser behövs alternativ att jämföra mot. När
det gäller lokaliseringsalternativ har bedömningen gjorts att Åseda samhälle har två möjliga utbyggnadsriktningar, en i nordlig riktning och en i sydlig. Vad gäller bostadsbebyggelse
syftar planen främst till förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse i samhället.
Åseda är ett litet samhälle och en storskalig bostadsbebyggelse utanför befintlig bebyggelse är varken önskvärd eller nödvändig inom den tidsperiod planen anger. En utbyggnad
av industrin är däremot både önskvärd och nödvändig, men försvåras i öster och väster av
riksintressen för naturvård samt brist på mark. En utbyggnad av industrin i nordlig riktning
är inte önskvärd med tanke på närheten till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket,
samt eftersom det riskerar att påverka friluftslivet. Bedömningen är således att det inte är
nödvändigt att ta fram fler lokaliseringsalternativ.
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Om planen inte genomförs - nollalternativ
Eftersom bedömningen att fler lokaliseringsalternativ inte är nödvändiga har gjorts
används nollalternativet som jämförelsealternativ till planförslaget. Ett nollalternativ
beskriver en framtida situation om den föreslagna fördjupningen av översiktsplanen inte
genomförs. Om planen inte genomförs är det troligt att anta att ingen, eller väldigt begränsad, bebyggelse uppförs inom planområdet. Pågående markanvändning för bostadsbebyggelse, verksamheter, kommunikation och industri fortsätter i samma omfattning som idag,
med undantag för en del redan detaljplanerad industriexpansion i Östra industriområdet.
Några av verksamheterna i Östra industriområdet är dock i behov av än större markanspråk, mark som i dagsläget inte finns tillgänglig i området. Vattenförekomsterna Badebodaån och Emmabodaåsen hade förblivit opåverkade, alternativt förvärrade eftersom inga
skyddsåtgärder hade genomförts.

Nollalternativ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syftet med planen, det vill säga att utveckla Åseda och skapa ett attraktivt samhälle,
hade gått förlorat.
Den efterfrågan som finns på hyresrätter hade inte blivit tillgodosedd.
Inga riksintressen påverkas.
Fornlämningar och värdefull kulturmiljö hade inte påverkats av exploateringar.
Normalspåret och järnvägsområdets barriäreffekt hade kvarstått.
Växt- och djurliv inom planområdet hade inte påverkats av exploatering.
Den utvecklingspotential som finns hos näringslivet och främst industrin hade inte
tagits tillvara på.
Centrala delar av Åseda skulle fortsatt sakna småstadskaraktär och möjligheten att ta
sig fram med cykel eller till fots hade blivit oförändrad.
Markföroreningar i, eller i närheten av, områden där bostadsbebyggelse planeras hade
inte blivit åtgärdade.

Nulägesbeskrivning
För att få en bild av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig i relation till befintliga
värden redovisas de båda i relation till varandra på följande kartor. Kartorna är uppdelade
efter naturvärden/riksintressen och kulturvärden.
På sidorna efter följer sedan en bedömning av varje planförslag utefter de miljöaspekter
som tidigare nämnts.
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Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har på nationell nivå fattat beslut om att införa 16 miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen i Kronobergs län har regionalt anpassat, preciserat och konkretiserat de nationella
miljökvalitetsmålen i ett regionalt miljömålsdokument, Regionala miljömål i Kronobergs
län. Uppvidinge kommun har i arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen tagit
utgångspunkt i både länsstyrelsens dokument och kommunens egna miljömålsdokument,
Miljömål i Uppvidinge kommun. Anledningen till att båda dokumenten används som underlag beror på att kommunens dokument är från 2006, medan länsstyrelsens är från 2013.
För beskrivning av de nationella miljökvalitetsmålen hänvisas till länsstyrelsens dokument
eller på www.miljomal.se.
De mål som berörs av planens föreslagna åtgärder är följande.

Begränsad klimatpåverkan
En stor del av planen syftar till att minska bilanvändningen i Åseda. Bland annat föreslås
åtgärder på förtätning vid järnvägsområdet. Centrala gator som Järnvägsgatan och Olofsgatan ska byggas om och göras mer tillgängliga för cyklister och fotgängare. Dessa åtgärder
kan på sikt bidra till minskade utsläpp av koldioxid och fossila bränslen, vilket hjälper till
att uppfylla miljökvalitetsmålet.
En upprustad och mer attraktiv bussterminal med möjlighet till exempelvis cykelparkering
under tak kan på sikt ge ett ökat resande med kollektivtrafiken vilket bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö
Det finns idag områden i Åseda där risken för förorenad mark bedöms som hög. I planen
finns förslag på bostadsbebyggelse, bland annat vid järnvägsområdet. I och med att ny
bostadsbebyggelse uppförs kommer området att saneras och eventuellt förorenad mark
att efterbehandlas, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.
En storskalig industriexpansion kan riskera att områden som idag är giftfria utsätts för
miljögifter. En sådan utveckling hade motverkat miljökvalitetsmålet, men genom att noga
utreda verksamheters lämplighet och genom god tillsyn kan framtida föroreningar förhindras.

Levande skogar
En del av de föreslagna åtgärderna i planen behöver ta skogsmark i anspråk för att kunna
genomföras och riskerar således att motverka miljökvalitetsmålet. Framförallt gäller detta
industriexpansionen söder om riksväg 23/37. En sådan åtgärd riskerar att påverka skogsmarkens biologiska mångfald, skyddade växt- och djurarter, natur- och kulturmiljövärden
samt skogens värde för friluftslivet. Största hänsyn ska tas till dessa värden vid planeringen
och genom strategiska placeringar av industrierna kan dessa värden i största möjliga mån
skyddas och bevaras.
Området består idag av en relativt ung skog med en blandning av löv- och barrträd. Enligt
ett av målen i Miljömål i Uppvidinge kommun ska andelen lövskog i kommunen utgöra
10 % av det totala virkesförrådet. Det betyder att hänsyn måste tas framförallt till befintlig
lövskog för att inte motverka miljömålet.
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God bebyggd miljö
Flera av de föreslagna åtgärderna i planen syftar bland annat till att förtäta befintlig bebyggelse i centrala Åseda, skapa säkrare trafikmiljö för cyklister och fotgängare samt skapa en
mer stadsmässig bild av Åsedas centrum. Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö har
därför en stor betydelse för planens genomförande.
De föreslagna åtgärderna att bygga ut gång- och cykelvägar på gatorna Järnvägsgatan,
Olofsgatan och Älghultsvägen bidrar till att uppfylla miljömålet.
Den föreslagna åtgärden att rusta upp bussterminalen och eventuellt flytta den något
österut och söderut samt göra den mer tillgänglig för bland annat cyklister bidrar till att
uppfylla miljömålet.
I planförslaget framgår det att kulturellt och historiskt värdefulla byggnader kopplade till
järnvägen ska bevaras och att all ny bebyggelse ska ta hänsyn till kringliggande värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer. Detta bidrar till att uppfylla miljömålet.
De planerade grönstråken mellan befintliga natur- och grönområden samt längs Badebodaån bidrar till att uppfylla miljömålet.
Ett av syftena med byggnationen kring järnvägsområdet är att skapa ett varierat utbud av
bostäder, arbetsplatser och service, vilket bidrar till att uppfylla miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Åsedas invånare får sitt dricksvatten från grundvattentäkten Emmabodaåsen. En expansion av Östra industriområdet kan påverka grundvattnets kvalitet, vilket motverkar miljömålet. Den i planen föreslagna åtgärden att upprätta ett vattenskyddsområde kring delar av
Emmabodaåsen ger dock tydliga riktlinjer kring verksamheters lämplighet och kan på så
sätt bidra till att uppfylla miljömålet.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. I
planen är det främst miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas. Inom
planområdet finns det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer. Dels
ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten Emmabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort.
Badebodaån har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Planen har
tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att inrätta en ekologisk kantzon längs
lämpliga sträckor av ån. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen uppfylls.
Emmabodaåsen har en god kvantitativ status och en otillfredsställande kemisk status. Planen har tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att kommunen ska förklara vissa
delar Emmabodaåsen som ett vattenskyddsområde.
Utredningar om skyddsområdets omfattning och verksamheters lämplighet kommer
att krävas. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny
bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen
uppfylls.
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Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Planens huvudsakliga syfte är att stärka Uppvidinge kommuns största ort Åseda och skapa
ett attraktivt samhälle med en gemensam framtidsvision. Det främsta syftet med planens
föreslagna åtgärder är att förtäta de centrala delarna av Åseda med ny blandad bebyggelse,
samt ge ortens starkt gående industri möjlighet att expandera.
Miljöbedömningen är av översiktlig karaktär och ytterligare utredningar och bedömningar
kan komma att behövas i vissa av de föreslagna åtgärderna. Miljöaspekter som kan komma
att påverkas mer än andra är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/
naturmiljöer. De åtgärder som bedöms viktiga att följa upp och övervaka är omvandlingen
av järnvägsområdet och det nya industriområdet söder om riksväg 23/37.
Bedömningen har gjorts att inga ytterligare lokaliseringsalternativ är nödvändiga och nollalternativet används därför som jämförelsealternativ till planförslaget.
Miljöaspekter i övrigt som kan förväntas bli påverkade av de föreslagna åtgärderna är landskapsbild/naturmiljöer, kulturmiljö/fornlämningar, friluftsliv/rekreation/barriärer, växt- och
djurliv, vatten/strandskydd, trafik/buller, luft- och markföroreningar och klimatfaktorer.
Planen berör och ämnar därför ta hänsyn till följande nationella miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande skogar, god bebyggd miljö och grundvatten
av god kvalitet. Vad gäller miljökvalitetsnormer har bedömningen gjorts att det främst är
miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas av planförslaget. Nödvändiga åtgärder är integrerade i planförslaget och ska ges företräde vid planläggning. Planen
bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.

Förslag på åtgärder
Här ges en sammanfattning och konkretisering av de förslag på åtgärder som redogjorts
för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Detta är åtgärder som särskilt ska beaktas i kommande detaljplaner.
•
•
•
•
•
•

Planering av bebyggelse i områden där det är risk för markföroreningar ska alltid föregås av en utredning och en eventuell efterbehandling av marken.
Vid planering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till kringliggande byggnader
och bebyggelsemiljö.
Vid förtätning av befintlig industrimark ska tillgänglighet och genomsläpplighet prioriteras för att motverka barriäreffekter.
Vid planering av centrala gator ska cyklister och fotgängare prioriteras. Framkomligheten för bilister ska dock inte få en betydande negativ påverkan.
Ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till fornåkrar ska ha tillstånd för
intrång och hänsyn ska tas.
När skogsmark tas i anspråk ska konskvenserna för växt- och djurlivet, den biologiska
mångfalden och friluftslivet minimeras.
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7.2 KONSEKVENSER AV FOKUSOMRÅDEN
Tillvarata och utveckla infrastrukturen
En attraktiv knytpunkt för busstrafiken med service och väntsal, pendlarparkeringar, cykelparkeringar, laddstolpar för eldrivna bilar och cyklar innebär att fler kommer att välja bussen framför egen bil, därigenom kommer infrastrukturens påverkan på miljön att minska.
Även ekonomiskt och socialt blir det positiva konsekvenser genom att fler människor kan
mötas vid bussterminalen. Att få bort busstrafiken från Järnvägsgatan och över viadukten,
innebär mindre risk för kollisioner och säkrare transporter för andra fordon i samhället. En
ny bussgata i normalspårets sträckning från Södra Esplanaden till gymnasieskolan ger möjlighet att ordna en hållplats vid skolan. De negativa konsekvenserna kan bli ökad trafik på
Floragatan. En osäkerhetsfaktor är kraven på tillräcklig plats i viadukten för både bussgata
och GC väg.
Alternativet att behålla bussterminalen på samma plats med upprustning innebär också en
förbättrad och attraktiv knutpunkt. Båda järnvägsspåren rivs upp i centrum och västerut
blir de gamla spåren GC väg till Gymnasieskolan och österut GC väg till industriområdet
när normalspåret rivs upp. Det innebär att fler som arbetar där kan ta cykeln till jobbet. De
negativa konsekvenserna av denna lösning är att det blir fortsatt busstrafik över viadukten
och på Järnvägsgatan tillsammans med biltrafiken. Det blir fortsatt en trafiksäkerhetsrisk
att buss och bil måste mötas på viadukten.
I båda alternativen måste normalspåret rivas upp och marken undersökas för ev. föroreningar innan anläggning av GC- och alternativ bussväg sker under viadukten. Smalspåret
från dess perrong blir dock kvar österut för turisttrafik till Virserum och Hultsfred.
Att förbättra och försköna Olofsgatan och Järnvägsgatan med trädplanteringar, tydliga
parkeringar, erbjuda laddstolpar för elbilar och elcyklar gör dessa till mer av stadsgator
och trivsammare miljö för handel och som mötesplatser. Trafiksäkerheten ökar och ger
tryggare miljö för gående och cyklister. Genom att minska hastigheten till 40 km/h på vissa
bostadsgator fås både säkrare och hälsosammare miljö med mindre utsläpp. Genom trädplantering på industrigatorna ökar den biologiska mångfalden. GC-vägar separeras från
gatorna och ger trafiksäkrare miljö.
Med en tydlig infart till Åseda från riksväg 23/37 genom Älghultsvägen ska trafikanter ledas
att välja denna infart i stället för den västra. Infarten byggs om och blir trafiksäkrare än
idag. Därigenom kan trafiken från västra infarten via Kexagatan minska och även trafiken
över Järnvägsviadukten, i det fall bussterminalen blir kvar i samma läge. Med den nya
infartsvägens gestaltning marknadsförs en attraktiv och välkomnande entré till Åseda.
Genom ett utbyggt och attraktivt gång- och cykelvägnät kommer fler att lämna bilen och
i stället välja t ex cykel för kortare transporter till centrum. Minskad biltrafik ger mindre
utsläpp till miljön. Gestaltning av GC-vägarna med nya träd och gröna stråk ökar den biologiska mångfalden. Rörelse och promenader stimuleras vilket får positiva konsekvenser
för hälsan. Västra industriområdet kan lättare knytas an till centrum och stimulerar att ta
cykeln till arbetet. Genom nya cykelvägar i järnvägsspårens sträckning kan också östra och
västra industriområdena bättre knytas samman.
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Stärk grön- och blåstrukturen
Badebodaån, som rinner genom hela Åseda, har tidvis ett ojämnt vattenflöde, och möjligheterna att utjämna detta måste undersökas för att förhindra ev. översvämningar centralt,
t ex vid Kyrkparken. Ett gångstråk utmed Badebodaån innebär att man måste korsa vissa
trafikerade gator, främst Olofsgatan, men också Östra Kyrkogatan och Östra Esplanaden.
Det kan innebära risker om inte passagerna är trafiksäkra.
Genom de gröna stråken förbinds också de befintliga parkerna Brunnsparken och Folkparken, samt omgivande tätortsnära natur vid t ex Södra Gärde, Fröseke och Göljehult.
Användning av bil för att nå t ex motionsspåren minskar.
En ny central park - Järnvägsparken - i östra delen av Järnvägsområdet blir en attraktiv
mötesplats för både unga och gamla nära centrum och bussterminal. De redan befintliga
grönytorna i samhället kommer att utnyttjas mer när de knyts samman genom gröna stråk
för gång eller cykel. Det blir tydligt att man kan röra sig i hela samhället, mellan centrum,
skola, arbetsplatser och omgivande natur. Konsekvenserna är positiva inte bara för hälsan
med möjlighet till mer motion och rörelse, utan också för att stärka den sociala sammanhållningen genom att det finns fler attraktiva och trygga mötesplatser. Grönytor är
livsviktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Genom att bevara alla uppvuxna träd
i samhället behåller man de spridningskorridorer som exempelvis en trädkantad gata kan
utgöra.
I samhället får ingen boende mer än 500 meter till ett grönområde vilket innebär ungefär 5
minuters promenad.

Knyt samman gammalt och nytt
Järnvägsområdet får en upprustad och delvis ny användning genom en utvecklad aktivitetspark, centralt belägna bostäder, upprustad eller ny bussterminal, nya torg och mötesplatser. Därmed försvinner den förfulande barriär som järnvägsområdet idag innebär.
Genom att Kexholms bebyggelse får nya passager över de upprivna järnvägsspåren, kan
denna äldre del av samhället knytas bättre till centrum och bebyggelsen i norr. De många
vackra, kulturhistoriskt värdefulla husen i Kexholmsområdet har identifierats och uppmärksammats på ett sätt som rent allmänt kan öka attraktiviteten för boende och inflyttning till Åseda.
Den historiska eran i Åseda, då järnvägen kom till byn och satte sin prägel, kan fortfarande
utläsas i stadsbilden. Banvallarnas läge finns kvar i nya gång-och cykelvägar och även i en
ny bussgata. Järnvägsepoken kan också utläsas i området genom att speciella historiska
element har bevarats.
Sillakrökstorget, vid korsningen Olofsgatan och Järnvägsgatan, kommer att bli en än mer
självklar mötesplats för Åsedaborna.
Många rent fysiska och geografiska åtgärder och förbättringar i Åseda samhälle gör att det
redan aktiva föreningslivet får ännu bättre förutsättningar för att locka till evenemang och
aktiviteter. Föreningarna blir intressanta även för utövare som inte bor i Åseda. Detta kan
också på sikt stärka ortens identitet och locka nya inflyttare.
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Näringslivs- och serviceutveckling
Företagsutveckling inom Västra industriområdet är begränsad till ytor nära befintliga
industrier men kan också utökas något mot banvallen i söder och Badebodaån i norr.
Utvecklingen begränsas också av stora kraftledningar söder om Kexagatan samt ett större
fornlämningsområde. Eftersom transporterna till Västra industriområdet måste ske delvis
på befintliga bostadsgator som Floragatan, och eftersom gymnasieskolan ligger intill måste
eventuella miljöstörande faktorer noga klarläggas och förhindras. Om inte negativa konsekvenser ska bli alltför omfattande för boende och skolelever innebär detta att endast en
begränsad utbyggnad av industrierna här kan ske.
Inom Östra industriområdet finns redan en del planlagd mark för industriutveckling men
denna räcker inte till för någon större expansion. Mark måste därför förvärvas i områden
söder om riksväg 23/37. Här finns stora obebyggda ytor som mestadels består av uppvuxen
barrskog utan några hittills dokumenterade naturvärden. Avstånd till bebyggelse är också
förhållandevis stort varför konsekvenser för natur och människor inte bör bli omfattande. Konsekvenserna blir dock att ny trafiklösning måste byggas som inte påverkar riksväg
23/37 negativt. Huruvida trafikmatning ska ske via Älghultsvägen eller riksväg 23/37 måste
utredas ytterligare vid detaljplanering. Om användningen av bil ska minska måste dessa
industriområden gå att nås med gång och cykel. Befintlig GC-passage under väg 23/37 kan
därför behöva förbättras och förlängas så den går under eller över Älghultsvägen. Alternativt kan en ny gång- och cykelväg anläggas som går under riksväg 23/37 i anslutning till
Hammarvägen. En sådan lösning måste studeras närmare vid planläggning av området.
Det positiva med en industriexpansion söder om riksväg 23/37 är att samhället bättre kan
marknadsföras och synliggöras samt locka fler etableringar, nya invånare så att tätorten på
sikt kan växa.
I Åseda tätort ska det vara attraktivt och lätt att röra sig samt tryggt att vistas. Ett vackrare
och grönare centrum med lättillgängliga parkeringsplatser, trevliga mötesplatser och cykelparkeringar under tak blir draghjälp till handeln och besök på caféer och restauranger. Andra faktorer, som inte är påverkbara genom fysisk planering, som t ex bemötande, tillgänglighet och annorlunda utbud bidrar också till att locka till fler besök både från Åsedabor
och andra orter. När alla lokaler i centrum är fyllda ökar känslan av rörelse och liv.
När busstrafik och biltrafik kan separeras och minska på de mest frekventa handels- och
servicegatorna – Järnvägsgatan och Olofsgatan - kan de osäkra förhållandena för cyklister
och fotgängare minska. I ett samhälle som Åseda, med stor landsbygd runt omkring, kan
man dock aldrig helt planera för bilfrihet på affärsgatorna, i synnerhet eftersom kollektiva
färdmedel inte når ut till alla byar i kommunen. Genom översiktsplanens förslag på förbättringar i centrum blir det tydligare hur gaturummen disponeras för olika trafikslag.

Ett attraktivt boende
Att erbjuda planlagda och färdiga hustomter för villabyggande i attraktiva lägen som
Björkåkraområdet är positivt såtillvida att det kan locka nya inflyttare som inte behöver
vänta på detaljplanering för att kunna bygga. Åseda har många inpendlare och genom
marknadsföring av sådana tomter ökar möjligheterna för att få fler pendlare att permanent
flytta till Åseda. Att behålla och på sikt öka den nuvarande befolkningen i både Åseda och
Uppvidinge kommun är ett viktigt steg för att nå en socialt hållbar utveckling. En ökad
befolkning leder sannolikt till ett ökat socialt kapital, där ett nytillskott av människor kan
bidra med kreativitet, ökad arbetskraft och sociala interaktioner.
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Flerbostadshus i centrum utmed Järnvägsgatan är prioriterat och påverkar flyttkedjorna
på så sätt att befintliga villor blir tillgängliga för köp och råmark behöver inte tas i anspråk.
Centrumnära flerbostadshus påverkar ”stadslivet” genom att det blir mer liv och rörelse i
centrum. Förtätningar i befintlig bebyggelse är positivt. Annars skulle den tätortsnära naturen behöva tas i anspråk och förlora ett viktigt syfte för rekreation, motion och hälsa. Flerbostadshus i centrum gör också att centrum inte blir tyst och dött efter affärernas stängningsdags, vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten under dygnets mörka timmar.
Till ett attraktivt boende hör också den kringservice som t ex barnfamiljer efterfrågar, bra
förskolor och skolor och möjligheter för fritidsaktiviteter. Översiktsplanens strategier tar
också upp dessa frågor som att stödja föreningslivet och skapa fler mötesplatser.
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8.0 SAMMANFATTNING
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Inledning
I inledningsavsnitten redogörs för vad en översiktsplan är och hur processen ser ut fram
till dess antagande av Kommunfullmäktige. Här beskrivs också de medborgardialoger som
hållits och vilka tidigare arbeten som ligger till grund för översiktsplanen.
I avsnitt 4 anges kommunens vision för Åseda 2030. Därefter utvecklas visionen i ett antal
strategier för att nå visionen och då under respektive sakområde, vilka också sammanfattas i det följande.
I översiktsplanen pekas på möjligheter och förutsättningar för utveckling och tillväxt men
också på brister som bör åtgärdas för att nå visionen 2030.
De väsentliga frågorna handlar om järnvägsområdets omvandling och förtydligande av
infrastrukturen i samhället, finna mer platser och mark där industrin kan utvecklas och där
bostäder av olika slag kan byggas, förtydliga grön och blåstrukturen och samtidigt försöka
knyta samman gammalt och nytt vid alla kommande förändringar.

Tillvarata och utveckla infrastrukturen
Planförslaget redovisar två alternativ till lösning av busstrafiken. Vid samrådet om planförslaget ges förhoppningsvis mer synpunkter och underlag för vilket alternativ som ska
arbetas vidare på. I ena alternativet blir bussterminalen kvar i samma läge och en GC väg
anordnas i smalspårets och normalspårets sträckning under viadukten och bort till Gymnasieskolan. Busstrafiken blir kvar över viadukten.
I andra alternativet skapas också en GC väg men också en ny bussgata under viadukten
och till Gymnasieskolan. Bussterminalen får ett nytt läge närmare Hälsans hus och busstrafiken över viadukten försvinner.
Kollektivtrafiken ska ha en central och välkomnande knutpunkt i bussterminalen som
utvecklas med service, olika slag av parkeringar och torgyta med sittplatser.
Huvudinfart till Åseda från rv 23/37 ska gå via Älghultsvägen, som breddas och får möjlighet till trädplantering och gång- och cykelbanor.
Olofsgatan och Järnvägsgatan blir Åsedas huvudgator och finrum, där det blir tydligare var
olika trafikslag rör sig och parkerar; bilar, cyklister, fotgängare eller flanörer.
Nya eller förbättrade gång- och cykelvägar ska göra det enklare och trafiksäkrare att nå
centrum, arbetsplatser samt motions-och rekreationsområden. Cykelvägar ska också anläggas utmed Västra vägen och Östra vägen samt utmed Södra Esplanaden.
Barriären mellan Kexholmsområdet och centrumområdet kan överbryggas t.ex. genom
hiss och trappor i sluttningen på Kexholmssidan.

Stärk grön- och blåstrukturen
Badebodaån skall vara det attraktiva blå stråket genom samhället, vars huvudpunkt är
Kyrkparken. Denna ska fortsatt rustas upp.
Inom järnvägsområdet kan skapas en ny central aktivitetspark, - Järnvägsparken- där det
redan idag finns ytor för t ex minigolf och boule.
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Befintlig grönstruktur, dels i de tätortsnära parkerna, t ex Brunnsparken, Folkets park m
fl, och dels i den omgivande naturen är en stor potential och gör att ingen har mer än 5
minuters promenad till ett grönt område. Även mindre grönytor, t ex äldre träd och alléer
ska bevaras och är viktiga som spridningskorridorer och för att gynna den biologiska
mångfalden.
Badplatsen och campingen vid Björkåkragölen ska ges möjlighet för utveckling.

Knyt samman gammalt och nytt
Då samhället idag kan kännas uppdelat i två områden, norr och söder om järnvägsområdet är syftet att denna höjd- och spårbarriär ska byggas bort genom tillgängligare passage.
Samtidigt ska man i stadsbilden fortsatt kunna utläsa historien i landskapet genom att
bevara element och detaljer från järnvägsepokens era.
För att knyta samman de båda delarna av samhället behövs därför attraktiva mötesplatser - parker, knutpunkter, torg och ytor för olika evenemang- samt nya bostäder inom
området. Liv och rörelse skapas då det blir möjligt att lätt förflytta sig mellan ”gamla” och
”nya” Åseda.
Värdefulla karaktärsbyggander i samhället som helhet liksom inom Kexholmsområdet
ska uppmärksammas. Att tydligt lyfta fram kulturmiljövärdena i samhället är ett sätt att
peka på ortens själ och identitet. Därför bör allmänna råd och tips tas fram för hur man tar
tillvara sin kulturhistoriska bebyggelse. Att se över och förnya äldre detaljplaner kan vara
ytterligare ett steg i att underlätta för nybyggnationer i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Näringslivs- och serviceutveckling
Den fysiska planeringens uppgift för att gynna näringslivets utveckling är att skapa och
erbjuda markområden för industrins nyetablering och så att befintliga industrier kan
expandera. Markförvärv och planläggning ska därför prioriteras och i synnerhet mer mark
söder om rv 23/37. Handel och service ska kunna etableras i centrum och nybebyggelse
planläggas för flexibla användningar som bostäder, kontor och handel.
Åseda ska fortsatt vara en fullserviceort med butiker, cafeer och restauranger. Det ska vara
lätt och enkelt att handla i Åseda, vilket bygger på att tillgängligheten är optimal. Olofsgatan och Järnvägsgatans attraktivitet förbättras genom att tydligt separera ytor för bilar,
parkering samt gång och cykel, kombinerat med nya trädplanteringar.
Kommunens näringslivsutvecklare ska samverka med företagen och hjälpa till att hitta
lösningar till deras önskemål.
Samverkan för att locka till sig företag ska ske i regionala och lokala kluster och nätverk.
Genom sådan samverkan synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för näringslivsutveckling. Linneuniversitetets roll som motor ska tas tillvara även i Åseda och
deltagande i olika projekt ska stimuleras för att knyta till sig aktuell och ny kunskap och
forskning.

Ett attraktivt boende
För att marknadsföra Åseda som en attraktiv bostadsort behövs såväl färdiga tomter till
försäljning som flerbostadslägenheter med olika upplåtelseformer. Gemensamt för såväl
villor som lägenheter är att platsen ska vara attraktiv, gärna med natursköna omgivningar
och gångavstånd till service, vård, skolor.
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Idag finns inom Björkåkraområdet en detaljplan med villatomter klar för genomförande.
Området vid Tallvägen ska också planläggas för bostäder.
Göljehult och Fröseke pekas ut som två attraktiva områden för bostäder/villor även om
det inte finns kommunägd mark där. Kommunen är positiv till enskilda avstyckningar då
boende här kan skapa en känsla av att bo på landet men ändå nära samhället med all sin
service.
Inom järnvägsområdet pågår planläggning för nya flerbostadshus. Husen ska vara max 4
våningar. Vid Ordenshuset på höjden kan både flerbostadshus och radhus/parhus byggas.
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts bygga på en våning för att förtäta centrum och skapa fler attraktiva lägen för bostäder och kontor.

Gestaltning
Gestaltningsprogrammet omfattar råd och riktlinjer för att skapa ordning och sammanhållning i samhällets gaturum, offentliga mötesplatser och bebyggelse. Råd ges för
•
•
•
•
•
•
•

färgval, gärna ”Åsedagult”
golv/ markbeläggning, mer gatsten, mindre asfalt
belysning och ljussättning, svart/svartgrå armatur, max 8 meter
grönska, mer träd
möbler såsom bänkar, papperskorgar, anslagstavlor, cykelställ, enhetliga färger,
gråsvart nyans
skyltar på fasader eller allmän platsmark, anpassning till fasadens arkitektur
uteserveringar, lätta, luftiga och helst i trä och metall

Gestaltningsprogrammets råd och riktlinjer ska följas i samband med nya inköp, underhåll
samt ny- och ombyggnad.

Konsekvenser
Avsnittet om konsekvenser pekar på vad som händer när fördjupade översiktsplanens förslag ska genomföras. Eftersom de flesta förslagen avser att göra samhälle och miljö bättre
i olika avseenden, förväntas konsekvenserna i regel bli positiva. På grund av att inte ens
fördjupad översiktsplan inte går på djupet i detaljer måste de förväntade konsekvenserna
bedömas med hänsyn härtill. Alla förväntade konsekvenser, både positiva och negativa,
kan inte alltid förutspås. I den fortsatta detaljplaneringen däremot förväntas konsekvenserna bli mera utförligt utredda. Det s k nollalternativet beskriver kortfattat vad som händer när utveckligen fortgår ”som vanligt” och inget av alla förslagen genomförs.
Eftersom Konsekvensavsnittet till sin karaktär är sammanfattande görs ingen särskild
sammanfattning av detta.
För sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till sammanfattningen på
sida 81.
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