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INLEDNING 
 
Läsanvisning 
Den fördjupade översiktsplanen första del beskriver syfte, bakgrund och 
planeringsförutsättningar, hur ser Vimmerby ut idag och hur bygger vi 
vidare. Första delen ligger till grund för del 2 som är förslaget till den 
framtida markanvändningen med sikte fram till år 2034. I del 3 
konsekvensbeskrivs förslaget, miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats 
av konsultföretaget Calluna.  

 
Bakgrund  
Vimmerby kommun är en inlandskommun i norra Kalmar län som gränsar 
mot Västervik-, Oskarshamn-, Hultsfred-, Eksjö-, Ydre- och Kinda 
kommun. Kommunen har ca 15 300 invånare där Vimmerby stad har ca 
7940 invånare. En god beredskap i form av planerad mark av både bostäder 
och verksamheter är viktigt för att kunna möta de önskningar och 
byggbehov som uppstår och därmed kunna möjliggöra en utbyggnad av 
staden. Översiktsplaner är kommunens verktyg för att klargöra och förankra 
kommunens syn på hur mark och vatten inom kommunens gränser ska 
användas. Ett dokument som är väl förankrat hos kommuninvånarna så att 
man i god tid kan vara med och påverka sin närmiljö men också veta hur sin 
närmiljö kommer att påverkas. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande 
utan vägledande för kommunens beslut om mark- och vattenanvändningen. 

 
Syfte 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa en långsiktig 
planeringsstrategi över Vimmerby stads markanvändning. Planen ska 
redovisa framtida bostads- och verksamhetsområden och säkerställa ytor för 
rekreation och idrott. Planen ska vara vägledande inför framtida 
infrastruktursatsningar. 

Planen ska främja en hållbar och attraktiv utveckling, se helheten och 
sammanhangen och utgöra underlag och underlätta för framtida detaljplaner, 
bygglovgivning och tillståndsprövning. Ambitionen är att ta fram en 
spelplan för stadens utveckling fram till år 2034. 
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Övergripande mål 
Vackra Vimmerby, en levande stadskärna 
Öka kommunens attraktionskraft som besöksmål året om men också skapa 
en vacker, hemtrevlig miljö för de människor som lever och verkar i 
kommunen.  

God markberedskap för verksamheter, bostäder, skola och idrott 
Lokalisera industrier och annan verksamhet där störningar undviks och där 
möjlighet finns för utveckling. Trivsamma bostadsområden ska planeras 
nära service och rekreationsområden.  

Utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen 
Skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas, se över 
tillgängligheten och kopplingen mellan de olika besöksmålen. 

Vimmerby ska utvecklas hållbart 
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra den fysiska planeringen. En god 
livsmiljö där miljöstörningar och risker ska förebyggas. 

 
Värdegrunderna  
Kommunens översiktsplan från 2007 är uppdelad i två delar, dels den 
fysiska planen men även en lokal utvecklingsplan, LUP. Den lokala 
utvecklingsplanen redovisar kommunens mål och strategi för tillväxt och 
ekonomisk utveckling och kommunens värdegrunder. Värdegrunderna 
inspirerades av Astrid Lindgrens författarskap, livsgärning och 
förhållningssätt till individens ansvar för framtiden:  

 
 Alla får plats och allas bidrag är värdefulla. Vårt samhälle ska 

på samma sätt vara omtänksamt och ge sina invånare 
trygghet. Ett ansvarstagande samhälle hushållar med såväl 
ekonomiska resurser som det naturen ger oss. 

Astrid Lindgren har en unik integritet. Ett samhälle som 
önskar ha henne som förebild måste våga ta ställning och ha 
förmåga att bilda opinion också i obekväma frågor. Det 
modiga samhället vågar gå sina egna vägar. 

Astrid Lindgrens författarskap stimulerar kreativitet och 
fantasi, hopp och framtidstro. Ur fantasin föds 
framtidsdrömmar och därmed en förutsättning för förändring 
och utveckling. 
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Framtiden 
Den långsiktiga visionen är att Vimmerby för framtiden ska präglas av 
tillväxt, dynamisk utveckling och en stark framtidstro. Visionen om vårt 
framtida samhälle tar sin utgångspunkt i värdegrunderna. En ansvarsfull 
planering tar hänsyn till alla i samhället med barn i focus.  En planering där 
förtätning av staden ger lönsamma infrastruktursatsningar, trygghet och 
skapar underlag för att kunna bibehålla och möjliggöra ökad service till 
medborgarna. Med mod och fantasi kan vi utveckla och gestalta staden till 
en spännande boendemiljö och besöksmål. 

Ingen kan med någon säkerhet säga vad framtiden kommer att innebära men 
trenden är att allt fler flyttar till de större städerna. Vi har gått från tider då 
människorna flyttade till jobben till att jobben flyttar efter människorna. 
Attraktiva städer lockar nya invånare och nya jobb skapas där människorna 
finns. Hur ska Vimmerby locka nya invånare? Vad är attraktiviteten i 
Vimmerby? Medborgarna i kommunen framhäver närheten till service, 
skola, fritidsaktiviteter och naturområden. Att det finns ett varierat 
aktivitetsutbud och trevliga miljöer att visats i.  

 
Tillgänglighet   
Mark som tas i anspråk för ny bebyggelse ska, om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen och förhållanden i övrigt, ordnas så den kan användas 
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, PBL (1987:10) 3 
kap 15 §. Nya områden såväl samtliga bebyggda ytor som utomhusmiljöer, 
ska anpassas för att uppfylla gällande lagar och regler rörande tillgänglighet. 
Eventuella åtgärder för att uppfylla tillgänglighetskraven sker i första hand 
på den egna fastigheten. 
 

Hållbar utveckling 
En av kommunens övergripande mål för 2012-2022  
är att kommunen ska ha en hållbar utveckling. 
En hållbar utveckling ska ta hänsyn till dagens  
behov utan att äventyra kommande  
generationers möjligheter att göra  
detsamma, (Bruntlandkommissionen).  
Ett hållbart samhälle innefattar sociala, 
 ekonomiska och ekologiska aspekter. 

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges 
lika möjlighet till en god livsmiljö. Att skapa förutsättningar för ett bra 
vardagsliv är centrala uppgifter inom planeringen. Trygghet, mångfald, 
skönhet och trivsel ger en god livskvalitet. Den fysiska planeringen har ett 
ansvar när det gäller att forma socialt hållbara miljöer. 

ekonomisk ekologisk 

Hållbar 
utveckling 

social 
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Ekonomisk hållbarhet innebär att skapa ett långsiktigt, hållbart 
förhållningssätt till ekonomin. Funktionsblandade och kreativa miljöer där 
nya affärsidéer kan födas, kunna erbjuda mark och lokaler för företag av 
varierande storlek och utbud. En väl fungerande infrastruktur är avgörande 
för ekonomisk tillväxt. Investeringar måste ses i ett långsiktigt 
sammanhang. 

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljö och natur. Det är viktigt 
att bevara den biologiska mångfalden och minska den globala 
uppvärmningen. Den enskilde människan kan påverka den ekologiska 
hållbarheten genom val av uppvärmning, minskade biltransporter, sortering 
av sopor etc. Den fysiska planeringen kan ge förutsättningar för att 
underlätta människans val i vardagen till en hållbar och klimatssmart 
livsstil. Fortsatt utveckling av attraktiv kollektivtrafik och gena gång- och 
cykelstråk, multifunktionella grönytor med lokalt omhändertagande av 
dagvatten samt ett klimatsmart byggande är några delar av den ekologiska 
hållbarheten. 
 

Barn- och jämställdhetsperspektivet 
Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina liv. Sedan år 2009 arbetar 
Vimmerby kommun enligt en barnkonventionspolicy antagen av 
kommunfullmäktige vilket, bland annat innebär att samtliga förvaltningar 
ska verka för att barn och ungdomars rättigheter stärks och lyfts fram. 
Kommunens översikts- och detaljplaner samråds numera även med 
kommunens ungdomsråd. Jämställdhet i planering innebär att kvinnor, män, 
pojkar och flickor med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna leva bra 
vardagsliv. Den fysiska planeringen ska skapa miljöer i staden som är 
tillgängliga och estetiskt tilltalande. Miljöer som inbjuder till vistelse och 
rörelse där man känner trygghet, mångfald och trivsel. Områden med en 
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer motverkar segregation.  
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Planprocessen 
Planprocessen kring arbetet för en översiktsplan styrs av plan- och 
bygglagen. Kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadskontoret 2011-03-22 
uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby 
tätort. Samråd pågick under hösten 2014 då hölls även öppet hus där 
allmänheten fick möjlighet att komma och diskutera förslaget. Efter 
samrådet upprättades en samrådsredogörelse över inkomna yttranden och 
planen reviderades. Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-08 om att planen 
kunde skickas på granskning, vilken nu pågår under 2 månader där man får 
ytterligare ett tillfälle att komma med synpunkter. Efter utställningen 
sammanställs inkomna yttranden i ett särskilt utlåtande och därefter kan 
planen antas av kommunfullmäktige. 

 
Arbetsbeskrivning 
Arbetet med planen bedrivs av miljö- och byggnadskontoret med hjälp av en 
arbetsgrupp som består av tjänstemän från de olika förvaltningarna och 
bolag i kommunen. Arbetet styrs av en politisk styrgrupp bestående av 
kommunstyrelsen. 

Kommunens invånare har i ett tidigt skede haft möjlighet att lämna 
synpunkter och idéer om staden och dess framtid. I samband med 
höstmarknaden i oktober 2013 ordnades öppet hus i stadshuset där man i ett 
tidigt skede i planprocessen kunde lämna synpunkter. Samrådet pågick 
under hösten 2014 och nu under okt – nov finns planen för granskning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utarbeta 
planförslag 

SAMRÅD 
sept-nov 

2014 

Revidera 
planförslaget okt-nov 

 

Antagande 
vår 2016 

Laga kraft 
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Vimmerby i regionen  
Vimmerby kommun är en inlandskommun  
i Kalmar län med en yta på 1139 km². 
Vimmerby stad ligger strategiskt till där 
riksväg 40 och riksväg 23/34 korsas.  Det 
finns bra tåg- och bussförbindelser 
mot närliggande städer. 
Inpendlingen har ökat kraftigt 
senaste decenniet där största 
pendlingsutbytet är med Hultsfred, 
Västervik, Kinda och Eksjö kommuner. 
Viktiga frågor för kommunen som 
även berör flera kommuner och 
behöver behandlas i samråd är 
framkomligheten och säkerheten på riksväg 
23/34 och 40, förbättringar och underhåll för 
tågtrafiken på Stångådalsbanan samt 
översvämningsfrågor.  

Regionförbundet är den gemensamma 
organisationen för kommunerna och 
landstinget i Kalmar län med syftet att ta 
tillvara länets möjligheter och främja 
dess utveckling. Den regionala 
utvecklingsstartegin, RUS, är den 
regionala länken mellan kommunala 
översikts- och utvecklingsplaner samt 
nationella strategier och internationella 
beslut och överenskommelser. RUS 
anger den gemensamma färdriktningen: 

”Genom tillgänglighet och rätt 
kompetens ska Kalmarregionen vara en 
av Östersjöregionens mest attraktiva och 
innovativa platser för invånare, 
näringsliv och besökare”. 

Regionförbundet upprättar länstransportplanen som är länets gemensamma 
beslutade verktyg för att genomföra infrastrukturåtgärder.  
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Avgränsning av planområde 
Avgränsningen har i norr och öster gjorts utifrån ungefärlig sträckning för 
en framtida ringled. I söder och väster avgränsas planen av de markområden 
man kan förutse en förväntad markanvändning för fram till år 2034. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Gällande översiktsplan och detaljplaner  
Vimmerby kommuns översiktsplan antogs 2007-06-25. Översiktsplanens 
tätortskarta för Vimmerby stad pekar ut ett antal nya områden för bostäder. 
Några har byggts medan andra områden idag inte anses lämpliga för 
bostäder eller av markägare inte varit intressant för exploatering. 
Kommunen har brist på tomtmark för framförallt enfamiljshus och behov 
finns att hitta nya områden lämpliga för bostäder. Aktuell fördjupning av 
översiktsplan kommer ersätta tätortsdelen Vimmerby stad i den 
kommuntäckande översiktsplanen från 2007. Nedan ges en förklaring och 
ställningstagande till de i ÖP 2007 föreslagna framtida bostadsområden. De 
verksamhetsområden som pekades ut (VU1 – VU5) är idag planlagda och 
under markberedning. VU5, intill Arla, ligger inom 
översvämningskarteringen och anses inte längre lämpligt

 
 
 

Utgår, ligger inom 
Stångåns 
översvämningsområde.  

Delar av 
området 
kvarstår som 
bostadsområde, 
främst privatägd 
mark. 

Kvarstår för 
bostäder, 
planarbete 
pågår. 

Område 
reserveras för ny 
infart och 
expansion för ALV. 

Utgår. 
Värdefull natur 
och kulturmiljö. 

Kvarstår 
för 
bostäder. 

Kvarstår för 
bostäder. 

Utgår, ligger delvis 
inom vattentäkt 
och 
översvämnings-
område. 
 

Kvarstår för 
bostäder 

Förtätning 
kvarstår 

Idag 
planlagt för 
industri och 
idrott. 
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De väg- och järnvägsreservat som pekats ut R1 - R4 är efter utförda 
utredningar och analyser inte längre aktuella. R5, ny anslutning via 
industriområdet Krönsmon mot Rv 23/45, är under uppbyggnad. 

 

 
 
Staden omfattas av ca 220 detaljplaner varav den äldsta över stadskärnan är 
från 1912. Delar av stadskärnan planlades på nytt med utförligare 
bestämmelser 1987.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detaljplanelagda områden i staden. 
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Riksintressen 
Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de 
bedöms vara betydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av 
riksintresse. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot 
åtgärder som innebär påtaglig skada eller påtagligt försvårar nyttjandet av 
dem. Inom planområdet är nedan angivna områden inom riksintresse. 
 

 
 

Riksintresse för kulturmiljövården 3 kap 6§ MB: 

Stadskärnan  
En småstadsmiljö präglad av en stadsplan och tomtstruktur från 1600-talet 
och med en för Smålands inland utmärkande småskalig trähusbebyggelse 
från 1600-1800 tal utformad för att passa på en höjdrygg. Gatunätets 
oregelbundna rutor i grusåsens längdriktning med medeltida drag men till 
stor del oförändrad sedan 1600-talet. Smala tomter präglad av en anpassning 
till förhållanden på åsen. Jämnhög träbebyggelse, vanligtvis 1½ till 2½ 
våningar höga, rödmålade eller målade i ljusa oljefärger. Kyrkans 
dominerade roll i stadsbilden. Den tydliga visuella kontakten med det 
omgivande landskapet som möjliggörs genom stadens höjdläge. 
Källängsparken och dess samband med stadens centrala delar. 

 

Rv 40 

Rv 23/34 

Korka 
kvarnar 

Stadskärnan 

Stångå-
dalsbanan 
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Korka kvarnar  
Samlad industrimiljö som på ett pedagogiskt sätt visar på vattendragens 
betydelse som viktig kraftkälla från medeltid till 1900-tal. Industrimiljö med 
kvarnbyggnader, smedja, såg och bostadshus av skiftesverk i 2-3 våningar 
med tegeltak och tydligt orienterade utmed vattendraget. Damm med 
stensatta kanaler till kvarnarna. Väg med stenvalvsbro som en del av 
industrimiljön. Torp och torpmiljöer kring damm och vattendrag. 

Varje om- eller nybyggnation inom eller intill dessa områden ska anpassas 
till den äldre bebyggelsen och områdets struktur. Vid ombyggnation krävs 
studier av kringliggande bebyggelse för att finna gestaltningslösningar som 
långsiktigt tillvaratar riksintresset och inte skadar dess värden. 

 

Riksintresse för kommunikationer 3 kap 8§ MB 

Riksväg 23/34, riksväg 40 och Stångådalsbanan omfattas av riksintresse 
för kommunikationer.  Riksväg 23/34 utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Riksväg 40 
ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt och är av 
särskild nationell betydelse.  För att säkra vägens framtid, kunna vidta 
åtgärder och minimera risker för olyckor ska ett byggnadsfritt område på 
minst 30 m från vägområdesgräns hållas. 

Stångådalsbanan är av nationell betydelse som går mellan Linköping och 
Kalmar, en oelektrifierad järnväg med enkelspår. Järnvägen ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av 
anläggningen. Vid nyexploatering intill banområde krävs minst 30 m 
byggnadsfritt avstånd mot järnvägen.  
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Strandskydd 
Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela 
landet och regleras i miljöbalkens 7 kapitel. Inom planområdet är det 
framförallt sjön Nossen, Stångån, Lillån och Bodabäcken som omfattas av 
100 m strandskydd.  

 

 

Miljökvalitetsnormer 
För att skydda människors hälsa eller miljön får regeringen föreskriva om 
miljökvalitetsnormer. Normerna ska inte reglera vad som är tillåtet att 
släppa ut utan ange den miljökvalitet som ska finnas. Kommunerna är 
skyldiga att säkerställa att normen uppfylls. Det innebär också att planering 
och planläggning måste göras på ett sådant sätt att möjligheten till att 
uppfylla normen underlättas. De normer som tagits fram hittills är för buller, 
luft och vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att 
driva anläggningar.  

 
 
 
 
 
 

Strandskydd 100 m 



13 
 

Markägoförhållanden 
 

  
Marken inom planområdet är i stora delar statligt eller privatägd. Förslagen i 
denna plan tar inte hänsyn till markägoförhållandena utan från en lämplig 
markanvändning med utgångspunkt från en hållbar utveckling och naturliga 
förutsättningar. I dagsläget finns ett svagt intresse för exploatering från 
privata markägare.  

 
Historisk utveckling  
Även om födelseåret är okänt så vet vi att Vimmerby är en av Sveriges 
äldsta städer. År 1364 omtalas staden som tingsplats och marknadsplats. Det 
som utgjorde Vimmerby stad vid mitten av 1600-talet var en mycket liten 
koncentration av bebyggelse med en omgivande mosaikartad landsbygd. 
Staden sträckte sig från kyrkan i den östra delen av staden västerut förbi 
torget ungefär i höjd med nuvarande Klemensgränd. Två portar fanns i var 
sin ände av nuvarande Storgatan.  

Staden har utsatts för flera plundringar och förödande bränder, en del av 
bebyggelsen som uppfördes vid storgatan efter branden 1683 och under 
1700- talets början finns fortfarande bevarad. Av de äldsta stadsplanerna att 
döma ligger torget kvar på samma plats dock utökat och omdisponerat. 1658 
års stadsplan är av senmedeltida typ med strävan efter rätlinjighet där 
stommen är Storgatan. Vimmerby är en av de få medeltida städer där man 
aldrig försökt ändra planerna på något genomgripande sätt. 

       Kommunägd mark 



14 
 

 
                          Foto från Storgatan ca 1870, Vimmerby kommuns bildarkiv. 
 
Under 1800-talet växte bebyggelsen fram fritt och oplanerat. För att 
motverka detta lät man i slutet av 1800-talet utarbeta förslag till stadsplan 
vilken fastställdes 1878 men kunde aldrig förverkligas. Istället fortsatte den 
oorganiserade byggnationen utmed utfartslederna Drottninggatan och 
Kungsgatan. 1877 kom järnvägen Vimmerby – Hultsfred och 1902 
Vimmerby – Linköping. Under 1930 – talet växte staden åt sydost samtidigt 
som de befintliga områdena i nordost expanderade. Under 1800-talet ökade 
befolkningen måttligt men stadigt. Det var först under 1900-talet som 
befolkningstillväxten i Vimmerby sköt fart, i synnerhet under 50- och 60-
talet då bostadsområden växte ut mot ringleden Lundgatan och utbyggnaden 
av industrier som gav ett stort antal nya arbetstillfällen. 
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På flygfotot från 1941 ser 
man hur bebyggelsen 
börjar spridas längs med 
stråken österut från 
stadskärnan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1957 kan man se en tydlig 
gatustruktur och staden 
förtätas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1969 har Lundgatan 
börjat ta sin form och 
de östra delarna av 
staden växer. 
Riksvägen mot Kisa 
och Hultsfred har 
byggts. 

 
 

 

1957 

1969 

1941 
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VIMMERBY IDAG 
Under detta kapitel görs en nulägesbeskrivning av staden inom:  

Befolkning/bebyggelse 
Sysselsättning/service  
Natur/kultur  
Trafik 
Teknisk försörjning  
Miljö- och riskfaktorer  
Inom varje område görs en översiktlig beskrivning och framtida 
rekommendationer. Beskrivningarna ska vara vägledande för såväl de 
förslag som ges i denna fördjupning av översiktsplanen som vid 
efterföljande detaljplanering och lovgivning.

Markanvändning idag     
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Befolkning/bebyggelse 
 
Stadens karaktär och struktur 
Vimmerby är en tät småstad med en småskalig och historisk stadskärna. 
Stadens täta struktur med närhet till skola och fritidsaktiviteter ger god 
livskvalité, trygghet och upplevs vara en bra uppväxtmiljö. Stadens närhet 
till ett rikt natur- och kulturlandskap ger förutsättningar för ett aktivt 
friluftsliv. 

Stadskärnan ligger på en sandås som höjer sig över de sanka områdena 
kring Stångån. På åsens högsta punkt ligger kyrkan med bostadbebyggelsen 
i sydost och nordostlig riktning. Vid de planare markerna, söder om 
stadskärnan, har de större trafiklederna och industriområden växt fram under 
1900-talets senare del. 

 
Storgatans slingrande sträckning där bebyggelsen bildar ett slutet gaturum. 

 
Stadens olika tidsepoker 
syns tydligt i 
stadsmönstret. 
Bostadsområden 
närmast centrum är 
byggda under första 
delen av 1900-talet. 
Kvarteren är planerade 
med en öppen struktur 
och uppdelade i mindre 
enheter. I princip 
förekommer inga 
återvändsgator utan 
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kvarteren omringas av gator utformad för blandtrafik. Huvudgatorna 
Kungsgatan, Drottninggatan och Prästgårdsgatan leder från stadskärnan och 
förgrenas norr och västerut från staden och fortsätter utanför stadsgränsen 
som länsväg. Kvarteren är täta, uppstyckade i mindre tomter. Det är 
sparsamt med grönområden, några mindre parkområden finns insprängda. 
Kartbilden ovan är exempel på område i Vimmerby med öppen struktur, 
planerat under 1920 – 30 talet.  

Bostadsområdena i 
norra delen av staden är 
stadsplanemässigt 
utformade efter den 
trafikplanerings-
ideologi som 
introducerades under 
senare delen av 1960-
talet. Den innebar en 
strävan efter 
trafiksäkerhet och 
framkomlighet med 
byggande av vägar och 
gator för olika trafik-

slag: matargator, lokalgator och separerade gång- och cykelgator. Oftast 
slutna kvarter utan genomfartstrafik där lokalgator utformades med 
vändplaner. För att nå ett närliggande kvarter måste man tillbaka i systemet 
för att söka sig till det nya målet. Gatorna inom dessa områden upplevs 
lugna och trygga, har ett välutbyggt gång- och cykelnät separerat från 
biltrafik. Generöst med naturmark har sparats mellan varje kvarter. 
Kartbilden är exempel från ett område i Vimmerby med en sluten struktur, 
matargator och lokalgator som slutar i vändplan, planlagt under tidigt 70-tal.  

 

                  Flera av bostadsområdena ligger högt med utblickar över staden.  
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Befolkning 
Vimmerby kommuns invånarantal har under en längre tid visat på negativa 
siffror, Vimmerby stad har däremot ökat där flera studier pekar på att vi 
fortsätter att flytta från landsorten till staden.  Kommunen har ett positivt 
flyttnetto medan födelseöverskottet är negativt med färre födda i förhållande 
till antalet avlidna. Åldersgruppen 19 – 64 väntas minska de närmaste 20 
åren medan åldersgruppen 65 år och äldre bedöms öka. För kommunen är 
det av största vikt att befolkningsminskningen inte fortsätter. För att 
människor ska kunna leva i kommunen krävs tillgång till arbete men också 
attraktiva boendemöjligheter, bra service, goda kommunikationer och ett 
rikt utbud av fritidsaktiviteter. 
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Bostadsbyggandet 
 

 
 

Enfamiljshusen är den dominerande byggnadstypen i staden. De senaste 10 
åren har det byggts ca 120 enbostadshus och 110 lägenheter i flerfamiljshus. 
Aktuell plan försöker blicka 20 år framåt i tiden. Om det de senaste 10 åren 
har byggts ca 230 bostäder kan man förvänta att det fram till år 2034 bör 
byggas minst 450 bostäder. För att få en blick för hur stora ytor som kan 
krävs för dessa bostäder redovisar nedan karta de ytor som planlagts och 
byggts de senaste 20 åren.  
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Rödmarkerade ytor är det som planlagts och byggts för bostäder under de 
senaste 20 åren. Grönmarkerat är områden som planlagts för bostäder men 
ännu inte byggts. Inom Vimmerby stad finns det idag laga kraftvunna 
detaljplaner för sammanlagt ca 100 lägenheter i flerbostadshus och ca 10 
villatomter, varav de flesta är i privat ägo. Det är brist på lediga 
enfamiljstomter. Vid planering av nya bostadsområden ska visionen att 
åstadkomma en hållbar stad vara vägledande. Den äldre åldersgruppen 
växer, lägenheter i centralt läge gärna med uteplats är bostäder som 
efterfrågas.  Lediga tomter efterfrågas nära skola, service och 
fritidsaktiviteter. Nya bostadsområden ska planeras intill befintlig 
infrastruktur och utformas så möjlighet finns för flerfamiljshus, radhus och 
gruppboenden.  
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Ovan markerade röda ytor är markområden som planlagts och byggts för 
industri eller annan verksamhet under de senaste 20 åren. Grönmarkerat är 
markområden för verksamheter som har planlagts och är under 
iordningställande. Vimmerby har idag god markberedskap för industri och 
annan verksamhet. 

 
Stadskärnan 
Stadskärnan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den småskaliga 
stadskärnan härstammar från tidiga 1800-talet där gatustrukturen har spår 
från medeltiden. Flera omfattande inventeringar och utredningar av den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i stadskärnan har gjorts.  

”Stadskärnan består av två delar, gammal gårdsbebyggelse längs 
Storgatan, med slutna gaturum och öppna gårdar och vid Stora torget 
byggnader av mer officiell karaktär från 1800- och 1900 talet. Gårdarna 
längs Storgatan är byggda i enkel klassicistisk stil. Byggnaderna är 
timrade, ofta i två våningar och klädda med panel och målade ljusa färger 
eller falu rödfärg. Till många gårdar hör trädgårdar och uthus. Andra 
detaljer som skapar den speciella miljön längs Storgatan är planken som 
avgränsar gårdarna och gatans stensättning. Stora torget domineras av 
rådhuset, uppförd i stramt nyklassicistisk stil, 1825, och stadshotellet 
uppfört i tjust empire 1868” Hämtat från ”Kulturmiljöer i Vimmerby” 
utgiven av utbildnings- och kulturnämnden i Vimmerby Kommun 1994.  
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Ett omfattande inventeringsarbete gjordes kring den äldsta bebyggelsen i 
stadskärnan i samband med framtagande av ny stadsplan, antagen 1978. 
Planen har hög detaljeringsgrad gällande bestämmelser och utformning. 
Kalmar läns museum gjorde 1985 en kulturhistorik utredning för Vimmerby 
stad där man ger förslag på riktlinjer för bebyggelsen och miljön inom delar 
av Vimmerby stad. Rapporten är ett bra underlag inför planläggning och 
bygglovgivning. 

 

Stadskärnans blandning av gammalt och nytt, smala gränder, torg, bostäder, 
verksamheter och handel ger dynamik och har genom historien alltid varit 
viktig för möten och inspiration. Staden behöver förnyas samtidigt som det 
värdefulla ska bevaras. Staden behöver vara motståndskraftig för att kunna 
konkurrera mot e-handeln och andra närliggande städer. Flera åtgärder kan 
försköna och göra stadskärnan intressantare och attraktivare. Med 
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sammanhängande och enhetlig belysning, blomdekorationer och offentlig 
utsmyckning ökar även orienterbarheten och den upplevda tryggheten.  

En förtätning i de centrala delarna av staden skulle ge ett förbättrat 
kundunderlag för handeln och en ökad trygghet. Fler bostäder nära 
resecentrum minimerar även bilbehovet för pendlare. Inom de mest centrala 
delarna av staden finns några ödsliga tomter kvarlämnade som 
parkeringsytor eller med övergivna lokaler där ny bebyggelse skulle vara 
önskvärt. Vid utformning och placering av ny bebyggelse är det viktigt att 
man förhåller sig till och samspelar med de historiska strukturerna och 
värdena. Hot mot stadskärnans riksintresse skulle vara om byggnader 
förvanskas eller om stadsplanemönstret med dess tomtstruktur förändras. 

 
Byggnadsminnen 

 
 
En kulturhistorisk värdefull byggnad kan skyddas av förvanskning genom 
byggnadsminne. Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
miljöer och anläggningar som byggnadsminnesförklarats enligt 
bestämmelser i kulturminneslagen. Byggnaderna eller anläggningen får inte 
förvanskas, byggas om eller rivas. Inom Vimmerby stadskärna finns 8 
byggnadsminnen varav ett är Källängsparken som byggnadsminnes-
förklarades 2010.  
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Rekommendationer i stadskärnan: 

• Riksintressets värden: gatunätet, tomtmönstret och det ovanligt stora 
torget med medeltida grunddrag och en oregelbunden 
rutnätsstruktur, är viktigt att bevara. 

• Förtätning i centrala lägen skapar underlag till handeln, attraktivare 
stadskärna och en ökad trygghet. 

• Ny- och ombyggnation ska förhålla sig till och samspela med de 
historiska strukturerna och värdena. 

• Nytillskott ska kunna ges ett modernare intryck som speglar dagens 
arkitektur. 

• Följa de riktlinjer som beskrivs i gestaltningsprogrammet för 
”Vackra Vimmerby”.  

 
 
 
 

Sysselsättning/service 
Vimmerby kommuns arbete med näringslivsfrågor har sedan 1990-talets 
början skett via Vision Vimmerby AB som senare ombildades till 
Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Från 2011 bedrivs näringslivsarbetet 
numera inom kommunen via Näringslivsenheten.  I Vimmerby kommun 
präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. De större näringarna är 
inom tillverkning, vård och omsorg och handel.  

Näringslivsenheten ingår i styrgruppen för Destination Vimmerby som 
bland annat har i uppdrag att implementera strategin, att gå från ord till 
handling mot ”Sveriges mest lekfulla familjedestination”.  

 
 

Byggnadsminnen i Vimmerby stad. 
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Handel 
Vimmerby har främst varit en handelsstad, det är först under 1900-talet som 
industrierna fått en mer central betydelse. Handeln i Vimmerby består av en 
blandning av de större kedjorna och småbutiker. Handeln är koncentrerad 
till centrumkärnan och har inget externt handelsområde som hot mot 
centrumhandeln, närmaste större handelsutbud är i Västervik 5,5 mil bort. 
Enligt handelns utredningsinstitut, HUI låg stadens handelsindex för 2012 
på 114 för sällanköpshandel och på 108 för dagligvaruhandel vilket anses 
som högt i jämförelse med stadens storlek. Ett handelsindex på 100 visar 
statistiskt att invånarna köper allt av denna varugrupp lokalt, är index under 
100 betyder det att butikerna omsätter mindre än vad invånarna konsumerar 
och handel sker på annan plats, utanför kommunen. Är index över 100 så 
omsätter butikerna mer än vad invånarna konsumerar och kommunen har ett 
handelsinflöde. Det finns idag lediga handelslokaler centralt i staden och 
mark vid Ceos för större etablering av sällanköpshandel. 

Det finns ett stort värde i att koncentrera handeln både ur attraktivitet och 
miljöhänsyn. Kommunen har tillsammans med fastighetsägare och 
Vimmerby handel nyligen beslutat att anställa en handelsutvecklare som ska 
arbeta med marknadsföring, nya etableringar, samordning och samverkan 
kring handeln.   

 
Industrier  

 
Tillverkningsindustrin dominerar och fler av de större industrierna utför 
pressgjutning av lättmetaller. Metallfabriken Ljunghäll AB i Södra Vi är den 
största med cirka 500 anställda men det finns även stora och väletablerade 
företag som Åbro Bryggeri, BoKlok Byggsystem och V-TAB Vimmerby. 
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Vimmerby har flera områden med planlagd mark för industrier/handel och 
annan verksamhet. Längs riksväg 23/34 växer ett nytt industriområde fram, 
Krönsmon, på ca 20 hektar. Arbeten med iordningsställande av mark och 
vägar pågår och försäljningen av tomter har kommit igång. Markarbeten 
pågår även på Ceos för ytterligare 4 hektar för industri och handel. 
Industriområdena ligger vid utkanten av staden, intill de större trafiklederna, 
vilket ger bra förutsättningar att minska på tunga transporter genom 
bebyggda områden. 

 
Besöksnäring 
Besöksnäringen har vuxit och utvecklats starkt i kommunen vilket grundar 
sig främst på Astrid Lindgrens författarskap färgat av hennes uppväxt i 
Vimmerby.  Besöksparken Astrid Lindgrens Värld som besöktes av ca  
450 000 personer under 2013 har bidragit till att Vimmerby utvecklats till 
ett starkt besöksmål. Turismen skapar arbetstillfällen motsvarande 414 års- 
sysselsatta och är en viktig näring för kommunen.   

 
 
Astrid Lindgrens barndomshem Näs ligger centralt i staden och har 
utvecklats till ett stort besöksmål. Just nu pågår utveckling av ett 
trädgårdsprojekt med målet att skapa ytterligare en arena för att sprida 
kunskap om Astrid Lindgrens författarskap och liv. Planerings- och 
anläggningsarbetet kommer att pågå under 2013-2018.  

Flera aktiviteter lockar många till Vimmerby, Semesterracet, 
Novemberkåsan, Vimmerbyloppet och fotbollsturneringen Bullerby cup är 
några av de större arrangemangen. 
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I Vimmerby finns flera hotell och vandrarhem och vid sjön Nossen en 
camping. Drygt 50 % av besökarna är dagsbesökare, av de som övernattar 
stannar merparten en natt. 

Under 2012 gav Regeringen via Näringsdepartementet Tillväxtverket i 
uppdrag att hitta fem exportmogna destinationer i Sverige där man ville göra 
insatser inom hållbar destinations-utveckling. Vimmerby blev en av dessa 
fem i sällskap med Kiruna, Åre, Stockholms skärgårdar och Bohuslän. Varje 
destination fick 10 miljoner vardera som skulle växlas upp med medel från 
kommun, region och näringsliv. Det resultat som Tillväxtverket önskar att 
se är en ökad inströmning av utländska turister på destinationerna samt att 
man ska kunna jobba med kunskapsöverföring till övriga destinationer i 
Sverige, och allt på ett hållbart sätt. Vimmerby kommun satsar i sin 
medfinansiering på bland annat Vackra Vimmerby som är ett 
gestaltningsprogram för att göra staden Vimmerby en ännu vackrare plats att 
besöka. Kommunen jobbar även med ett aktivt värdskap i projektet med 
sommarvärdar som ligger under Kultur och Fritid. 

 
Landsbygden 
Hälften av kommunens invånare bor utanför stadens gränser. Staden och 
landsbygden är beroende av varandra och kompletterar varandra. 
Landsbygdens rika kulturmiljö och populära utflyktsmål som Katthult, 
Bullerbyn och Virum älgpark lockar tusentals besökare varje år och bidrar 
till att göra Vimmerby kommun till en flerdagars destination. Den bofasta 
befolkningen på landsbygden är en förutsättning för en levande landsbygd 
som även i framtiden kan utveckla företagandet med nya turistattraktioner 
och boendealternativ för både turism och permanentboende. Möjlighet att 
cykla mellan stad och landsbygd bör främjas och utredas vidare. 

 
Skola, vård och omsorg 
Inom staden finns 8 förskolor, de flesta placerade norr om stadskärnan. 
Kommunens födelsetal har de senaste tio åren legat mellan 140 – 170 
barn/år och man ser ett behov av fler förskoleplatser i staden. Under 2012-
13 byggdes förskolan Lunden med sex avdelningar där man slagit samman 
flera förskolor som var i behov av renovering. 
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                                                                                      Förskolan Lunden. 
 
Stadens två grundskolor, Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan, erbjuder 
från förskoleklass till årskurs 9. Båda skolorna har ca 550 – 600 elever varav 
hälften är högstadielever. Astrid Lindgrens skola kommer inom 
planperioden (20 år) behöva en omfattande upprustning eller nybyggnation. 

Vimmerbys gymnasieskola byggdes 1995, innan dess åkte gymnasie-
eleverna till Hultsfred. Gymnasiet erbjuder åtta nationella program och har 
ca 600 elever. Vimmerby Lärcenter är kommunens organisation för vuxnas 
lärande och omfattar högskoleprogram, komvux, särvux, grundvux, sfi och 
vägledningscentrum. 

Vimmerby har en hälsocentral, närmaste sjukhus ligger i Västervik. 
Landstinget har tillfredsställande mark- och lokalförsörjning för den 
nuvarande verksamheten. Befolkningsutvecklingen visar på att 
åldersgruppen 65 år och äldre bedöms öka. Bra och tillgängliga bostäder för 
äldre förlänger kvarboende i ordinärt boende. För särskilda boenden inom 
omsorgen eftersträvas lokaliseringar som speglar bostadsmarknaden i övrigt 
och bör skapas i centrala lägen integrerat i stadens olika funktioner. 

Ett äldreboende på 110 platser är under uppbyggnad och beräknas kunna 
vara inflyttningsklart 2015.  
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Slutsatser och rekommendationer: 

• Läk staden genom att fylla igen tomrummen. 
• Koncentrera handeln kring centrumkärnan och Ceos. 
• Trafik och tillgänglighetsfrågor, parkeringsmöjligheter för buss och 

husbilar behöver ses över. 
• Arbeta med trevliga och tydliga stråk som sammanbinder Näs, 

Astrid Lindgrens värld och stadskärnan. 
• Vid planering av nya bostadsområden bör även möjlighet för 

förskolor, grupp- och äldrebostäder ses över. 
• Reservera område för framtida ny skola och idrottshall. 

 
 
 
 

Natur/kultur    
                   

 
 
 
Vimmerbys landskap och geologi 

Vimmerby kommun ligger i den nordöstra delen av det Småländska 
höglandet. Området runt staden domineras av ett småbrutet moränlandskap 
med småsjöar och vattendrag. Väster om stadskärnan flyter Stångån fram. 
Ytterligare väster ut sträcker sig Vimmerbydeltat genom landskapet. Det är 
ett markant och väl utbildat delta med plan yta. Deltat är en av länets mest 
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intressanta geologiska bildningar och kan ge avgörande belägg för hur 
landskapsutvecklingen ägde rum under inlandsisens avsmältning. Uppe på 
deltat finns en geologisk bildning kallad Vimmerbylinjen, ryggar av morän 
och isälvsmaterial som avsatts längs med iskanten. Linjen sträcker sig 
österut från Vimmerby till Harstena i skärgården norr om Västervik. 
Västerut sträcker sig linjen över Bellö och Eksjö runt Vätterns södra ände 
och upp väster om Vänern. Berggrunden domineras av smålandsgranit som 
bildades för omkring 1800 miljoner år sedan.  

 

 
 
 

Del ur SGUs (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta.  
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Grönstruktur 
Grönstrukturen är viktig för en hållbar stadsutveckling, eftersom den fyller 
en mängd viktiga funktioner för stadens kulturella, sociala och ekologiska 
värden. Ett och samma grönområde kan spela en viktig roll som 
rekreationsområde, utflyktsmål och pedagogisk miljö som är betydelsefull 
för skol- och förskolebarn. Samma grönområde kan även vara viktigt ur en 
kommunalteknisk aspekt med tanke på de klimatförändringar som sker med 
ökad nederbörd och varmare klimat. Grönområden hjälper till att rena luft, 
minska buller, reglera temperaturer vid värmeböljor och är en 
motståndskraft mot översvämningar. Inom planområdet finns flera områden 
med olika hög grad av naturvärden. Inom område 8, 9, 10, 11 och 13 
föreslås exploatering vilket kommer föranleda att naturinventering görs i ett 
inledande skede. I stadsmiljön finns särskilt skyddsvärda träd framförallt i 
parker och på kyrkogårdar. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_9_2_24_(Swedish_road_sign).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_9_2_24_(Swedish_road_sign).svg
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1. Vimmerbydeltat, klass I - högsta naturvärde i länsstyrelsens 

naturvårdsplan. ”Med sin fria och mycket markerade avlastningsyta mot 
söder är Vimmerbydeltat en av länets mest intressanta bildningar från 
geovetenskaplig synpunkt.” (Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen 
1997) 

 
2. Stångån har ett mycket högt naturvärde, naturvärde klass 1. 

 
3. Mellan järnvägen och riksvägen finns ett stort antal av den fridlysta 

Backsippan. 
 
4. På den trädbevuxna delen av grönområdet vid Kohagen finns ett antal 

stora ekar. Betesmarken behöver fortsatt skötsel. 
 

5. Intill Näs finns ett par storvuxna äldre lövträd 
 

6. Vid Pipsvängen grönområde finns jätteträd. Söder om Pipsvängen ligger 
kyrkogården där både backsippan och svartpälsbi förekommer, området 
behöver fortsatt skötsel. 

 
7. Lövskogsområde, Skogsstyrelsen. 

 
8. Betesmarksinventering, länsstyrelsen, identifierade kärlväxter. 

 
9. Hage vid Ulriksdal med betesgynnande växter, norr om ligger källa med 

omgivande våtmark. En grov tall vid kryssmarkering (Björn Holm, 
kommunekolog). 
 

10. Hagmark vid Hörestadhult, klass III i länsstyrelsens naturvårdsplan. 
”Välhävdad hage som i sitt mittparti är öppen och domineras av 
tuvtåtelfuktäng omgiven av välbetade, hedartade växtsamhällen.” (Natur 
i Östra Småland, Länsstyrelsen 1997) 
 

11. Kring Nosshult finns hagmarker med stor potential, gamla träd och 
förekomst av hävdgynnad flora. 
 

12. Gästgivarehagen, betesmarksinventering, länsstyrelsen, identifierade 
kärlväxter. 
 

13. Hage vid Älåkra, klass III i länsstyrelsens naturvårdsplan. Björkhage 
med opåverkad hagmarksflora. (Natur i Östra Småland, Länsstyrelsen 
1997). Allmän förekomst av hävdgynnad flora. 
 
 

Sjöar och vattendrag 
Stor del av Vimmerby kommun tillhör Stångåns avrinningsområde. 
Uppströms finns källområdena i Ydre och Kinda kommuner. Huvudfåran 
rinner genom Vimmerby kommun från Ydreforstrakten söderut, passerar 
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öster om Rumskulla, korsas av Riksväg 23/34, fortsätter ner till Storebro 
och byter riktning mot norr och Vimmerby tätort.  

Inom planområdet ligger Stångån, Lillån, Bodabäcken och sjön Nossen 
vilka omfattas av 100 m strandskydd. Strandskyddet regleras i Miljöbalken 
7 kap. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet. 
Möjlighet att exploatera inom strandskyddet är begränsat, för att få dispens 
eller upphäva strandskyddet krävs särskilt skäl. Miljöbalken, 7 kap 18 c§, 
anger särskilda skäl som krävs för att kunna upphäva strandskyddet.  

Stångån tillhör Motala ströms avrinningsområde som omfattar totalt 15 480 
km2 varav 700 km2 ligger i Vimmerby kommun. Stångån bedöms ha ett 
mycket högt naturvärde där uttern har en stadig population. Tillgängligheten 
till Stångån är begränsad då både järnvägen och riksvägen bildar en barriär 
mellan staden och ån. Lillån leder längs med södra delen av staden från sjön 
Nossen till Stångån. Lillån är bitvis kulverterad men där den är synlig och 
tillgänglig är den en oerhörd tillgång i stadsmiljön. Sjön Nossen ligger ca 2 
km sydöst om staden och har stor betydelse för friluftslivet, här finns 
camping och kommunal badplats.  Badmöjligheter erbjuds även vid sjön 
Borstingen ca 4 km öster om planområdet och vid sjön Krön ca 5 km norrut. 

 
Rekreation och idrott 
Det finns ett rikt och aktivt idrottsutbud i Vimmerby bl.a. finns bowlinghall, 
ishall, tennishall, elljusspår, 9-håls golfbana, ridanläggningar, 
fotbollsplaner, motorbanor och skjutbanor. Idrottshallar finns vid 
Vimarskolan, gymnasiet och i Astrid Lindgrens skola. Vid Ceosvallens 
fotbollsplaner ordnas det varje år Bullerby cup. Simhall finns i Gullringen 
ca 2 mil från Vimmerby.  

I östra utkanten av staden finns kommunens ridhus, Ryttaregården där flera 
privata stall och ridanläggningar ligger samlade. Kommunens anläggning är 
i behov av renovering. Nuvarande plats har dåliga markförhållanden och 
alternativ placering diskutteras. 
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Tillgängligheten till rekreation är god i staden. De flesta inom staden har 
gångavstånd till parker eller större skogsområden. Motionsområdet i 
nordöstra delen av staden har ett högt värde ur både folkhälsa och ekologi 
och används flitigt året runt. 

Gästgivarehagen med dess historiska byggnader, hagar och kulturlämningar 
är ett mycket uppskattat och värdefullt stadsnära strövområde.  

Kultur 

”Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur. 
En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att 
ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden. Länets 
kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.”                             

                                          Den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2012-2020. 
 
I Vimmerby kyrka och i kulturskolans lokaler arrangeras konserter av skilda 
slag. I Fabriken finns replokaler för lokala pop- och rockband, som sköts av 
Studieförbundet Sensus. På kulturskolan kan barn och ungdomar ta 
sånglektioner, sjunga i kör och lära sig spela instrument. Flera gånger per 
läsår arrangeras konserter och shower. Vimmerby Konstförening startade 
1970 och har lokaler i gamla varmbadhuset på Sevedegatan i Vimmerby. 
Föreningen visar kontinuerligt utställningar av varierande slag med både 
lokala, regionala och nationella konstnärer. Stadsbiblioteket ligger centralt i 
staden. Hembygdsföreningarna i Vimmerby kommun och Museet 
Näktergalen arbetar med att levandegöra vårt kulturarv. 
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Värdefulla kulturmiljöer 
 

 
 
1. Korka kvarnar, riksintresse för kulturmiljövården. 

 
2. Kungsvägen, gammal färdväg mellan Stockholm - Linköping – Kalmar.  

 
3. Åbro bryggeri, bryggeriet är en av kommunens mest betydelsefulla 

industriella kulturmiljöer. Industriarv, Kalmar läns museum, 2009. 
 

4. Område förknippat med historiken kring Astrid Lindgrens barndomshem 
Näs. 

 
5. Näs - Astrid Lindgrens barndomshem.  

 
6. Stadskärnan som både ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
är fornlämningsområde. Intill stadskärnan ligger Källängsparken som är en 
byggnadsminnesförklarad, parken skapades av Ulla Bodorff kring 1950.  
 
7. Bevarandevärd kulturmiljö med äldre bostads- och ekonomibyggnader 
grusade körvägar kantade av stenmurar. 
 
8. Gästgivarehagen, vikingatida gravfält och hembygdsmuseum. 
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Vimmerby kommun saknar ett regelrätt kulturmiljöprogram. Kommunen 
har under år 2013 genomfört en förstudie i samverkan med Kalmar läns 
museum för att fastslå former och kostnader för att ta fram ett 
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet ska vara ett politiskt antaget 
dokument som pekar ut kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer, främst avsett att fungera som planerings- och beslutsunderlag inom 
den kommunala organisationen. Beslut har ännu inte tagits om när ett 
kulturmiljöprogram ska arbetas fram. 

För stadens äldsta bebyggelse finns tidigare utförda utredningar och 
inventeringar. Riksantikvarieämbetet utförde 1965 en inventering av 
bebyggelsen längs Storgatan vilken innehåller värderingar och 
åtgärdsförslag. Kalmar läns museum tog 1985 fram” Rapport över 
kulturhistorisk utredning Vimmerby stad” vilken användes som underlag till 
den nya stadsplanen som togs fram 1986. Båda utredningarna är till stor 
hjälp vid bygglovärenden.   

 

Riksintressen för kulturmiljövården 
 

 
Bestämmelser om riksintresse finns främst i miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt hushållningsförordningen. Områden som är av riksintresse 
för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808). Regler 
för tillämpning finns i plan- och bygglagen.  En riksintressant kulturmiljö är 
ett område där landskapet är så präglat av sin historia att kulturmiljön utgör 
en av platsens stora tillgångar. De kulturhistoriska värdena och potential ska 
tillvaratas på bästa sätt. Områden med betydande nationella värden för 
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kulturmiljö ska skyddas från påtaglig skada. Inom område som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården råder inget byggförbud men det ska ske 
på ett sätt som inte påtagligt skadar kulturvärdena. Hot mot riksintresset 
skulle vara om byggnader förvanskas eller om stadsplanemönstret med dess 
tomtstruktur förändras. Ny- och ombyggnation måste förhålla sig till och 
samspela med de historiska strukturerna och värdena. Studier kring 
gestaltningslösningar som långsiktigt tillvaratar riksintresset krävs vid varje 
nybyggnation. 

Inom aktuellt planområde finns två områden inom riksintresset för 
kulturmiljövården, K84 Vimmerby stad (stadskärnan) och K 83 Korka 
kvarnar.  

Vimmerbys stadskärna (K84) omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården, 3 kap 6§ MB, ”Gatunätet, tomtmönstret och det ovanligt 
stora torget med medeltida grunddrag och en oregelbunden rutnätsstruktur 
som byggts ut genom successiva förändringar och mindre utvidgningar 
under framförallt 1600- och 1800-talen samt gamla infartsvägar. Småskalig 
träbebyggelse från 1600-, 1700-, och 1800-talen. Flera gårdar med 
dekormålningar från 1600- och 1700-tal och välbevarade gårdsrum”. 

 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

Korka kvarnar (K84) – Kvarnläge från 1400-talet ligger nordväst om 
staden. Tre kvarnar nedanför varandra vid Högerumsån. Här har funnits 
spinneri, vadmalsstamp, benstamp och benmjölsfabrik. Idag finns en 
smedja, en såg och en snickeriverkstad samt en R-märkt stenvalvsbro. 
Området visar hur de naturgeografiska förutsättningarna under minst ett 
halvt årtusende har varit avgörande betydelse för bygdens utveckling. 

Område K84 Vimmerby stad 
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Området har ett högt kulturhistoriskt värde och det är viktigt att bebyggelsen 
inte förändras. 

Länsstyrelsen arbetar just nu med en översyn av riksintresset för att 
förtydliga riksintressenas motiv och avgränsningarna. Gränsen för 
riksintressena kan därmed komma att justeras under arbetet med aktuell 
fördjupning av översiktsplan. 

Fornlämningar 

 
Värdefulla kulturmiljöer och fornlämningsområden finns utspritt kring hela 
staden vilket man måste vara uppmärksam kring vid planering, 
grävningsarbeten och byggnation. Upplysningar finns i FMIS, 
informationssystemet om fornsök. Fornfynd berättar att trakten kring staden 
varit befolkad sedan yngre stenåldern och bronsåldern. Den medeltida 
stadskärnan är klassad som fast fornlämning. Vid Hällebackavägen, 1,5 
kilometer öster om kyrkan i Vimmerby, finns en stor stenåldersgrav belägen 
på krönet av en ås. Det är en hällkista från omkring 2000 f.Kr. Det största 
gravfältet är Gästgivarehagen i Vimmerby med 295 gravar fördelat på två 
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gravfält från yngre järnåldern. Gästgivarehagen är den plats där det finns 
flest skeppsformade stensättningar av den här typen i Sverige.  

Fornminnen och fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. De är 
skyddade, vare sig de är kända eller okända, synliga eller inte synliga ovan 
mark. Fornlämningar inom ett område behöver inte betyda att området inte 
går att exploatera. Beroende på dess utbredning och skyddsvärde kan 
fornlämningen sparas och ge området ett mervärde. 

Stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark har ett generellt biotopskydd 
enligt miljöbalken (7 kap. 11 §) och förordningen (SFS 1998:1252). 
Åtgärder som skadar biotopskyddade objekt kräver dispens från 
länsstyrelsen.

 
Slutsatser och rekommendationer: 

• Värna om bostadsnära och sammanhängande grönstråk och trevliga 
promenadvägar.  

• Vid utvecklingen av staden är det viktigt att se över hur 
naturområden och parker hänger samman.  

• Reservera mark för idrottshall med plats för utomhusplaner.  
• Se över var ett framtida utvecklingsområde för kommunens 

ridanläggning med beteshagar och ridvägar bäst lokaliseras. 
• Områden med höga naturvärden och jätteträd ska i möjligaste mån 

bevaras. 
• Värna om och lyft fram värdefulla kulturmiljöer. 
• Stenmurar och odlingsrösen bör sparas i så stor omfattning som 

möjligt.  
 
 
 

 
Trafik 

 
 

Stadens gator 
Gator är stadens rum som vi vistas kortare och längre stunder i. Gators 
utformning ger oss signaler om hur vi ska bete oss, om vi ska vistas här eller 
snabbt passera. I de äldsta delarna av staden omsluts gaturummen av fasader 
vilket ger ett intimt och behagligt gaturum. Flera aspekter gör att dessa 
smala gaturum idag inte skapas. Ur trafiksäkerhetsskäl får inte byggnader 
placeras i tomtgräns, även möjligheten att ta hand om snömassor och 
parkering begränsas.  Raka, breda och långa gator känns ofta opersonliga 
och inbjuder till höga hastigheter som vi snabbt tar oss förbi. Smala och 
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krokiga gator med en mänsklig skala skapar en spännande miljö, ger 
automatiskt en lägre hastighet och en miljö vi gärna vistas i.  

Trafiknätet i staden har analyserats utifrån utseende och funktion.  

- Övergripande nät, motsvarar de viktigaste gatorna som bär den 
mesta trafiken. Dessa gator är viktiga för trafik med regionala 
och/eller nationella målpunkter. 

- Huvudnät, motsvarar gator som är viktiga för trafiken inom 
tätorten, ex mellan stadsdelar och till särskilt viktiga målpunkter 
såsom centrum, verksamhetsområden och besöksanläggningar. 

- Lokalnät, utgörs av övriga gator såsom ex. bostadsgator. 

- Riksväg 23/34 och riksväg 40 är regionalt och nationellt viktiga 
vägar. 

 

 
 
Infarter 
Vimmerby ligger vid skärningsknutpunkten av riksväg 40 och 23/34. Från 
riksvägarna finns tre infarter in till staden. Som så många andra svenska 
städer är det industriområden som möter trafikanter vid ankomsten mot 
staden. Flera av de södra industrierna längs med riksvägen har getts en 
omsorgfull gestaltning av byggnader och utemiljö vilket ger ett ordnat 
intryck av staden. God gestaltning av entréer bör råda när det gäller 

Rv 23/34 

Rv 40 
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utformningen av gatu- eller vägrummet och eventuella gröna sidorum såväl 
som utformningen av byggnader i skyltlägen. 

 

 
                                                        Välordnade industriområden längs med Rv 40. 

 
 
Trafikutredning 
En omfattande trafikutredning har under hösten 2013 utförts av 
konsultföretaget Ramböll. Utredningen avser dels nuvarande trafiksituation 
i Vimmerby men även den förväntade trafiksituationen om ca 20 år. Tankar 
finns även att i framtiden binda ihop riksväg 40 och 23/34 med varandra via 
en ringled, trafikutredningen skall visa på vilka trafikomfördelningar och 
förändrade ruttval som kan förväntas till följd av en ny ringled.  Förutom 
planerad bostadsutbyggnad har även förväntad utbyggnad och ökade 
besökstal till Astrid Lindgrens Värld samt Astrid Lindgrens Näs legat som 
grund. 

Trafikutredningen visar på att ringleden främst kommer att avlasta 
Lundgatan och Vimmerbyallén. Trafiken på ringleden består i huvudsak av 
trafik som har mål/startpunkt i nya verksamhetsområdena samt 
genomfartstrafik i nordöstlig riktning. Analyserna av effekterna av att bygga 
en ny infart in mot Astrid Lindgrens Värld från den nya ringleden, visar att 
det resulterar i en trafikomfördelning från Prästgårdsgatan till den nya 
infarten, men även att ruttvalet förändras för besökare som kommer från 
söder/väster. Det innebär att en ny infart även beräknas resultera i en viss 
avlastning av Lundgatan. Med de förväntade besökstalen vid år 2030, 
beräknas den nya infarten trafikeras av i genomsnitt ca 4 600 fordon per 
dygn under sommarmånaderna. 
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Parkering 
Kommunens parkeringsinventering över stadens centrala delar visar på att 
inom 200 m från torget finns det 700 allmänna parkeringsplatser. Inom 400 
m finns det över 1400 platser. Det anses inte råda brist över besöksparkering 
centralt i staden. Kommunen har en antagen parkeringsnorm vilken anger 
hur många parkeringsplatser för respektive användning som krävs. Norm 
inom 200 m från Stora torget: 

 
Funktion/1000 m² Antal parkeringsplatser 
Bostäder 11 
Kontor 12 
Butik 30 
Hotell 15 
Restaurang 35 

 
Vid nybyggnation av bostäder gäller att parkeringsbehovet ska lösas inom 
egen fastighet.  
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Behov har framförts av parkeringsplatser för husbilar och för turistbussar i 
närheten av Astrid Lindgrens Näs. Behov finns även av uppställningsplats 
för tung trafik i anslutning till industrierna kring riksvägarna. 

 
Gång- och cykelvägar  
Det ska vara smidigt och enkelt att cykla i staden, under hela året. Cyklister 
och gående skapar en lugn och säker stad med ett levande stadsrum. Att 
cykla eller gå i vardagen är ett enkelt sätt att tillgodogöra sig motion. 
Möjligheten att cykla är därför en viktig folkhälsofråga. Genhet, lutningar 
och sammanhängande gång- och cykelvägar är sådant som styr valet. I 
Vimmerby bor majoriteten inom en radie av 2,5 km från torget, avstånden är 
inte längre än vad en person kan tänka sig att cykla till olika målpunkter.  
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Vimmerby har ett väl utbyggt gång- och cykelnät, dock finns vissa sträckor 
med brister. Flera av gång- och cykelbanorna är breda trottoarer dit både 
cyklister och gående hänvisas. Längs exempelvis östra delen av Storgatan 
finns en bred trottoar som tillåter både gång och cykel. Gående är dock inte 
beredda på att man ska samsas vilket skapar irritation. Genom 
vägmarkeringar på gång- och cykelbanan skulle man kunna tydliggöra detta. 
I stadskärnan är många gator enkelriktade vilka skulle kunna tillåta 
cykeltrafik i båda riktningarna. 

Länets kommuner tillsammans med KLT, Trafikverket och regionförbundet 
arbetar med att ta fram en cykelstrategi med fokus på turism, regionalt 
cykelnät och cykling i kombination med kollektivtrafik. Idag finns 
möjlighet att cykla till Södra Vi längs gamla Linköpingsvägen och till 
Frödinge längs Bysjövägen.  

 
Resecentrum 
Vimmerbys resecentrum där både busstorg och järnvägsstation finns samlat 
har en bra lokalisering centralt i staden med gångavstånd till centrum, skolor 
och bostäder. Inpendlingen till kommunen har ökat kraftigt senaste 
decenniet och nettoinpendlingen är idag positiv. År 2013 pendlade 1485 
personer till arbete i annan kommun eller annat län och 1729 pendlade in till 
kommunen. Det vanligaste målet för utpendlare är Hultsfred, Västervik, 
Kinda och Eksjö kommuner.  

 
Järnväg 
Stångådalsbanan går i nordsydlig riktning genom staden. Järnvägsbanan 
ligger inom riksintresse för kommunikationer och det är viktigt att så långt 
möjligt skydda mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Vid nyplanering ska ett bebyggelsefritt 
område på minst 30 m hållas från banans mitt.  

Hela länet är idag starkt beroende av Linköping där regionsjukvården är 
placerad. När Ostlänken Stockholm – Linköping blir klar betyder det att 
hela sydöstra Götaland får en snabb och tilltalande trafik till Stockholms-
området men bara om den grenas ut eller kopplas vidare mot andra stråk. 
Järnvägen Kalmar - Linköping är ett helt avgörande sådant stråk. 
 
Den västliga dragningen av höghastighetsbanan genom Småland och inga 
mer stopp än Jönköping i hela Småland ställer ökade krav på upprustning 
och modernisering av de befintliga järnvägarna. En avgörande framtidsfråga 
för Stångådalsbanan för att regionen ska få snabbare kommunikationer mot 
såväl stambanan som de planerade noderna för en eventuell höghastighets-
bana. Det handlar också om åtgärder för industrins möjligheter att frakta 
gods på järnväg.  



46 
 

Kommunerna längs banan har gått samman i ett infrastrukturråd och arbetar 
med att upprusta spåret, att mötesplatser byggs och att plankorsningar 
mellan tåg och bil försvinner.  

Det finns fyra järnvägskorsningar inne i staden där väg och järnväg ligger i 
samma plan s.k. plankorsning. Vid planering av ny bebyggelse eller ny 
verksamhet i närheten av en plankorsning är det viktigt att reflektera över 
hur trafikarbetet påverkas. 

 
Kollektivtrafik 
Inom staden finns anropsstyrd kollektivtrafik vilket innebär att vanlig 
kollektivtrafik avgår på bestämda tider men att man får ringa en timme 
innan om man vill åka. 

 
 
Slutsatser och rekommendationer: 

• Se över gång- och cykelvägarna så att dem är sammanhängande, 
gena och trygga. 

• Vid nyplanering ska fokus läggas på att hitta gena cykelvägar till 
målpunkter. 

• Utforma nya vägar efter hur området ska användas. 
• Tillgängligheten för räddningsfordon måste säkerställas vid 

nybyggnation. 
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Teknisk försörjning 
 
 

Vatten och avlopp 
Kommunen har i samarbete med huvudmannen för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna, Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB), under 
2011 – 2013 utarbetat en VA-plan för hela kommunen med syfte att få en 
heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen. För 
att på sikt uppnå VA-planens mål och syften krävs ett omfattande 
implementeringsarbete beträffande i planen föreslagna åtgärder. Arbetet 
med att implementera VA-planen som ett tematiskt tillägg till ÖP kommer 
påbörjas under 2016. Kommunen arbetar med att färdigställa 
dagvattenstrategin och ska även påbörja en vattenförsörjningsplan vilka 
kommer ingå som bilagor till VA-planen. 

Dricksvattenförsörjningen i kommunen har huvudsakligen sin härstamning 
från grundvatten men i Vimmerby stad förekommer också förstärkning av 
grundvattentillgångarna genom infiltration av ytvatten från Högerumsån. 
Dricksvattenförsörjningen i kommunen är god men man ser på sikt vissa 
orosmoln i och med klimatförändringar med intensiva regn och större 
dagvattenflöden som kan medföra en högre föroreningsbelastning på 
recipienterna. Under perioden 1995 – 2005 byggdes flera dagvattenmagasin 
i Vimmerby tätort vilket har minskat antalet källaröversvämningar. Vid 
höga uttagsflöden av grundvatten i brunnarna vid Skillingarum finns risk för 
inducering av ytvatten från Stångån till vattentäkterna. Undersökning av 
detta ingår i det pågående arbetet för framtagande av nytt 
vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda 
skyddsföreskrifter mot sådana verksamheter och åtgärder som kan påverka 
vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Dricksvattnet i Vimmerby utgörs av 
grundvatten. Vattentäkterna till staden är lokaliserade dels till fastigheten 
Skillingarum 1:21 intill Åbro Bryggeri AB där också Vimmerby vattenverk 
är lokaliserat. Dessutom finns det fyra stycken vattentäkter belägna på 
fastigheten Vimmerby 3:2 i Västra Skogen. På fastigheten Vimmerby 3:2 
finns dessutom infiltrationsdammar anlagda som används för infiltration av 
ytvatten från Korka Damm. På detta sätt kan förstärkning ske av 
grundvattenmagasinets volym i Västra Skogen. Vattnet som tas ut för 
konsumtion är dock att betrakta som ett grundvatten vilket distribueras via 
Vimmerby vattenverk till anslutna hushåll, institutioner och företag. På 
Åbro Bryggeri AB:s fastighet Vimmerby 3:212 har bolaget två stycken 
vattentäkter från vilka man tar ut grundvatten. För Vimmerby Energi & 
Miljö AB:s vattentäkter i Skillingarum och Västra Skogen finns gällande 
vattendomar. Åbro Bryggeri AB har däremot ingen egen vattendom utan 
företagets uttag baseras på en överenskommelse med VEMAB som gör att 
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bolaget kan utnyttja en del av VEMAB:s uttagsrätt enligt gällande 
vattendom för Skillingarumstäkten. 

Vidare finns befintliga vattenledningar mellan vattenverket i Skillingarum 
och Södra Vi vattenverk som gör det möjligt att överföra vatten i båda 
riktningarna mellan Vimmerby vattenverk och Södra vi vattenverk. 
Dessutom sker distibution av dricksvatten från Vimmerby vattenverk till 
Frödinge tätort. 

Med redovisade möjligheter enligt ovan sker vattenuttaget av råvatten för 
närvarande från de tre platserna Södra Vi, Västra Skogen och Skillingarum. 
Tittar man på statistiken under den senast tvåårsperioden, dvs. 2014-2015, 
så ligger totaluttaget mätt i m3/vecka på en volym av ca. 30 000 m3. 
Fördelningen av vattenuttaget i % mellan platserna är ungefär följande 
Skillingarum 43 %, Västra Skogen 33 % och Södra Vi 24 %.  

Beträffande risken för påverkan av dricksvattnet i Skillingarum genom 
infiltration av ytvatten från Stångån har denna problematik hittills hanterats 
på följande sätt. Genom ett antal undersökningar som genomförts med hjälp 
av olika externa konsultföretag har man slagit fast att så länge det totala 
uttaget av grundvatten i brunnarna vid Skillingarum understiger 35 l/s så har 
man inte kunnat påvisa någon inducering av åvatten in mot brunnarna. Av 
denna anledning har VEMAB som va-huvudman beslutat att det totala 
grundvattenuttaget i dessa brunnar skall ligga på en maximal uttagsnivå som 
är under 35 l/s. På så sätt undviks med allra största sannolikhet risken för 
oönskad ytvattenpåverkan av dricksvattnet. 

För övrigt så avser VEMAB att tillsammans med kommunens företrädare 
fortsätta arbetet med VA-planens implementering i den kommunala 
översiktsplanen. Det är också avsikten att en kommunal 
vattenförsörjningsplan skall arbetas fram. I samband med detta arbete får 
arbetsgruppen fördjupa diskussionerna kring skyddet av nuvarande 
vattentäkter samtidigt som man får titta på hur den framtida 
vattenförsörjningen skall tryggas för kommande generationer genom 
utpekande av skyddsvärda områden för framtida vattenuttag.  
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Avloppsreningsverket ligger vid riksväg 23/34, intill staden. Kapaciteten på 
anläggningen anses vara god. Man har under flera år haft problem med 
lukter då verket idag tar emot ett skiftande processpillvatten från flera av de 
större livsmedelsindustrierna. För närvarande pågår förhandlingar mellan 
VEMAB som va-huvudman och industriföretagen Åbro Bryggeri AB samt 
Arla Foods AB om ev. fortsatta industriavtal skall träffas mellan parterna 
när nuvarande industriavtal löper ut dvs. från och med 2020-01-01. Oavsett 
utgången av dessa förhandlingar kommer det nya läge som inträder 2020 att 
påverka den framtida utformningen av reningsverket i Vimmerby tätort. Det 
är i dagsläget inte möjligt att redogöra för vilken den slutliga lösningen blir 
men VEMAB utgår ifrån att reningsverket i samband med kommande 
avtalsöversyn kommer att förbättras vilket också innebär att 
förutsättningarna för bättre kväverening tillskapas. 

 
Dagvatten 
Kommunalt ledningsnät för dagvatten finns utbyggt i staden men vid 
nyexploatering förordas att så långt som möjligt ta hand om sitt eget 
dagvatten inom fastigheten, s.k. LOD.  

Gällande vattenskyddsområde kring Skillingarum, översyn pågår. 
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I det södra industriområdet har man b.la anlagt flera dagvatten-anläggningar 
för att kunna ta hand om och förbättra reningen av dagvattnet innan det 
rinner vidare till kommunens ledningsnät. Anläggningarna är omsorgsfullt 
planerade och bidrar till försköning av de annars ofta sterila och kala 
miljöerna. Vid nyexploatering ska man tidigt i planeringsskeden undersöka 
och säkerställa ytor för dagvattenhantering. Dagvattenanläggningar kan 
bidra till en positiv resurs i stadsmiljön.  

Vimmerby Energi & Miljö AB har arbetat fram en dagvattenstrategi som 
ska ingå som bilaga till VA-planen. VA-planen kommer under 2016 arbetas 
fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
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Renhållning 

 
Avfall 
Vimmerby Energi & Miljö AB, ansvarar för kommuninvånarnas avfall.  
Vimmerby kommun har tillsammans med Hultsfred och Högsby kommun 
beslutat att införa ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl och 
hushållsnära hämtning av åtta olika avfallstyper. Återvinningscentralen norr 
om staden ligger på ett deponiområde som med tiden kommer att sluttäckas. 
Ny plats för återvinningscentral kommer behöva ses över, lämpligen inom 
ett industriområde i närheten av staden. 

 
Energi och informationsteknik 
Vimmerby Energi & Miljö AB driver och utvecklar distributionsnät för el 
och fjärrvärme i Vimmerby. Majoriteten av både bostäder och verksamheter 
är anslutna till kommunens fjärrvärmenät. Nära 100 % av alla lägenheter 
och lokaler som skolor, sjukhus och bilfirmor är anslutna till fjärrvärmen 
och nästan 80 % av villorna. Därutöver är flera industrier anslutna. Stora 
investeringar har gjorts i Vimmerby stad när det gäller utbyggnad av 
fjärrvärmeförsörjningen. Nybyggnation av det nya kraftvärmeverket 
Tallholmen samt det utökade samarbetet med de stora industriföretagen Arla 
och Åbro bryggeri har bidragit till att stora volymer eldningsolja kunnat 
ersättas med energi från förnyelsebart biobränsle. Detta har bidragit till en 

Karta från kommunens risk och sårbarhetsanalys över anlagda dagvattenmagasin. 
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klart bättre luftkvalitet i tätorten Vimmerby till gagn för både miljön, 
kommunens invånare och besökande turister. Tallholmens 65 meter höga 
ackumulatortank är ett nytt landmärke och det första som syns när man 
närmar sig Vimmerby söderifrån.  

Ett regionalt mål inom informationsteknik är att alla ska ha tillgång till 100 
Mbit/s bredband senast 2020. Kanalisation med möjlighet för 
bredbandsutbyggnad pågår över hela kommunen. För att underlätta 
utbyggnaden av fiber läggs numera alltid tomrör ner vid grävningsarbeten.  

 
Kraftvärmeverket vid Tallholmen, foto Vimmerby Energi & Miljö. 

 
 
Vindkraft 
Kommunens antagna vindkraftsplan, från 2011, redovisar områden som är 
lämpliga och mindre lämpliga för prövning. Ännu har inga vindkraftsverk 
byggts i kommunen men Vimmerby energi och miljö AB har fått tillstånd 
för två vindkraftverk i Vennebjörke, ca 5 km norr om Vimmerby.  
Riksdagen har antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig 
produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Under 
2013 producerade svenska vindkraftverk närmare 10 TWh el och 
förutsättningarna för att öka tillförseln är bra.  

Alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 
försvarsmakten. 

 

 

 
 
Slutsatser och rekommendationer: 

• Se dagvattnet som en resurs i stadsmiljön. Dagvattendammar och 
fördröjningsmagasin bidrar till rening av dagvatten, ökad biologisk 
mångfald och ett förskönande inslag i stadsmiljön.   

• Inom vattentäktsområdet bör man vara ytterst restriktiv inför ny 
exploatering. 

• Förtätning av staden ger resurseffektiva infrastruktursatsningar. 
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Miljö- och riskfaktorer 

 
Miljömål 
Riksdagen har lagt fast sexton nationella miljökvalitetsmål: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet   
10.  Hav i balans samt levande kust och 

skärgård  
11.  Myllrande våtmarker  
12.  Levande skogar  
13.  Ett rikt odlingslandskap  
14.  Storslagen fjällmiljö  
15.  God bebyggd miljö  
16.  Ett rikt växt- och djurliv 

 
De regionala miljömålen följer de nationella miljökvalitetsmålen med 
preciseringar och etappmål. Ett litet tillägg finns under Begränsad 
klimatpåverkan, där regionens mer ambitiösa mål för fossilbränslefri region, 
no oil, gäller.  

Relevanta lokala miljömål beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen, del 3. 

  
Miljökvalitetsnormer  
Idag finns miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar 
och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. 
En miljökvalitetsnorm (MKN) är juridiskt bindande för myndigheter. För 
enskilda blir den indirekt bindande exempelvis genom att myndigheterna 
utövar tillsyn, prövar tillstånd eller meddelar föreskrifter. Enligt 5 kap 3§ 
MB ansvarar myndigheter och kommuner för att miljökvalitetsnormer följs. 

Luft 
En förordning om miljökvalitetsnormer finns som reglerar vilka krav som 
ställs på utomhusluft (Förordningen heter idag Luftkvalitetsförordning 
(2010:477). Ett flertal skadliga ämnen som kan förekomma i utomhusluft 
ingår. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta 
miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen 
hand, och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. 
Vimmerby ingår i Kalmar läns luftvårdsförbund som organiserar 
luftkvalitetsmätningar i tätorter för länets kommuner. Vimmerby har deltagit 
2011, 2005/2006 samt 2002/2003. Inte vid något tillfälle har 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskridits. 
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Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller omfattar ljud från större vägar, 
järnvägar och flygplatser. Kommuner och trafikverk är skyldiga att 
kartlägga buller. Från och med den 2 januari 2015 har lagändringar införts i 
PBL och MB gällande omgivningsbuller utomhus. Det ställs nya krav på 
redovisning av bullervärden vid planläggning. Från och med 1 juni 2015 
trädde förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande i kraft. 
Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för utomhusbuller för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen anger 
också vilka kompensationsåtgärder som bör vidtas vid förhöjda 
bullervärden. 

 

 

 

 

Vimmerby har flera närbelägna transportleder som kan uppge höga 
bullervärden. Riksvägarna 40 och 23/34 ligger intill staden likaså järnvägen-
Stångådalsbanan som leder genom staden.  De vägarna i stadskärnan med 
högst trafikidensitet under sommarperioden har en medeldygnstrafik på ca 
2500 fordon/dygn. Utgångspunkten ska alltid vara att Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller inte överskrids.  Det är väsentligt att vid all planering 
vara medveten om trafikens påverkan och planera så att bostäder inte utsätts 
för buller och luftföroreningar.  

Vattenkvalitet 
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna. Huvudregeln är att 
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och att 
statusen inte får försämras. Om prognosen är att statusen kan komma att 
försämras måste åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvaliteten. Sedan 
december 2009 finns miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga 
vattenförekomster i Sverige. MKN för vatten anger vilken vattenstatus som 
ska uppnås vid en särskild tidpunkt. Målet i vattenförvaltningen är att 
vattnet ska uppnå god status. Flertalet av målen ska nås senast 2015. 
Vimmerby ligger i södra Östersjöns vattendistrikt, samtliga 
grundvattenförekomster bedöms ha god kemisk status samt kvantitativ 
status. De ytvattenförekomster som berörs i planområdet är Stångån och 
Nossen. Stångån har god kemisk status och måttlig ekologisk status, 
kvalitetskrav till 2021 är god ekologisk status. Nossen har god ekologisk 
och kemisk status (undantag för kvicksilver). 

 

Riktvärden enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller för spår- och vägtrafik vid 
bostadsbyggande 
 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad för bostad om högst 35 kvm. 
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Klimatförändringar 
Klimatet håller på att förändras vad det gäller höjda temperaturer och mer 
vatten i form av ökad nederbörd. Frekvensen av extrema väderhändelser 
som värmeböljor och skyfall ökar. Områden med stor andel hårdgjord yta 
och få inslag av grönska och vatten är extra utsatta vid värmeböljor. Ytor 
med stora andelar hårdgjorda ytor är känsliga för skyfall. Vid den fysiska 
planeringen i kommunen måste hänsyn tas till ett förändrat klimat och säkra, 
trygga och hälsosamma miljöer ska eftersträvas. Det är viktigt att lokalisera 
ny bebyggelse till mark som är lämpad för ändamålet och planera med 
hänsyn till risker för olyckor och översvämningar. Ett förändrat klimat 
ställer högre krav vid den fysiska planeringen och inför nyexploateringar. 
Vissa åtgärder kan minska skador till följd av klimatförändringar: 

• Kartlägga de geotekniska förutsättningarna.  
• Krav på grundläggningshöjd intill sjöar och vattendrag.  
• Spara gröna korridorer och säkra befintliga.  
• Vatten- och avloppssystem behöver dimensioneras för att klara 

extrema väderlekar för att undvika översvämningar med 
föroreningar med stora kostnader som följd.  

 
Planeringen av staden ska vara klimatsmart. Staden ska byggas så effektivt 
som möjligt för att minimera utsläpp av växthusgaser. Viktiga aspekter är 
stadens struktur och täthet. En splittrad struktur med låg exploateringsgrad 
gör oss bilberoende medan en tät blandad stad främjar cykeltrafik och ger 
bra underlag för kollektivtrafik.  Grönytor behöveras sparas för att ta hand 
om den ökade nederbörden vilka även bidrar till skugga vid värmeböljor.  

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och 
regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. 
Arbetet samordnas i klimatkommissionen. Kalmar län vill vara en 
pionjärregion i arbetet med att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar 
tillväxt uppnås. Målet är att bli fossilbränslefritt 2030 – arbetet är samlat 
under namnet No Oil vilka tre huvudmål är: 

• Bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling. 
• Göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil 

koldioxid. 
• Effektivisera länets energianvändning. 

 
 
Klimatanpassningsåtgärder 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional klimatanpassningsplan vilken ska 
vara vägledande för kommunens fortsatta arbete. Miljö- och 
byggförvaltningen för Vimmerby och Hultsfreds kommun har nyligen 
anställt en Hållbarhetsstrateg som ska arbeta med hållbarhets- och 
klimatanpassningsfrågor i kommunen. Kommunen arbetar med lösningar 
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för att möta klimatförändringar och minska negativa konsekvenser genom 
att: 

• investera i långsiktiga lösningar för att minska energianvändningen.  

• identifiera översvämningsområden. 

• reservera naturmark för att hantera översvämningar. 

• säkerställer grön- och blåstrukturer inom tätbebyggda områden.  

• vid nyplanering säkrar och spara områden för att kunna ta hand om 
dagvatten och möjliggöra skugga. 

• vid nyexploatering kartlägga och undersöka de geotekniska 
förutsättningarna. 

• identifiera ev. riskområden för skred, ras och erosion.  

• identifiera områden med förorenad mark. 

• undvika exploateringar vid vattentäkt. 

• kontinuerligt arbeta kring förbättring av kommunens va-nät. 

• inte planera viktiga samhällsfunktioner inom riskområden. 

• fastställa en lägsta tillåtna grundläggningsnivå för nybyggnation. 

• reservera mark längs vägar och vattendrag som kan verka som 
spridningskorridorer. 

• skydda och förstärka områden med höga naturvärden. 

• säkra rekreationsområden. 

• utreda och kartlägga hantering av dagvatten tidigt i planprocessen. 

• arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor genom ex. 
genomsläppliga ytbeläggningar och reglering av max andel 
hårdgjord yta. 
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 Översvämningskartering 
 

 
 
Under 2012 gjorde SMHI en översvämningskartering längs Stångån. 
Beräknat 100-årsflöde (blått raster) och flöde beräknat enligt riktlinjer för 
dimensionering av flödesklass I-dammar (lilafärgad yta) vilken bygger på en 
systematisk kombination av alla kritiska faktorer som bidrar till ett flöde, 
återkomsttid 10 000 år. Resultaten visar att inom det beräknade 100-
årsflödet så riskerar relativt stora områden att översvämmas sydväst om 
Vimmerby framförallt längs Stångåns västra sida. Delar av Vimmerbys 
industrier som planlades kring 70-talet ligger inom riskområdet. I senare 
detaljplaner har man varit medveten om risken för översvämningar och ställt 
särskilda krav vid grundläggning. Områden som ligger inom 100-års flöde 
(blått raster) är till stora delar undantagna från exploatering och reserverade 
som grönområden. Kontinuerliga åtgärder sker för att minska 
konsekvenserna för befintliga byggnader vid en ev. översvämning: 
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- Uppdatering av befintliga dimensioneringsberäkningar på 
ledningsnätet för spill och dagvatten vilket ger grund för 
förstärkningsåtgärder. 

- Fler och större volymer för utjämningsmagasin. 
- Återkommande rensning av Lillån och Stångån samt diken mot 

Stångån. 
 

Genom att tidigt i den fysiska planeringen identifiera olika risker blir det 
lättare att minska konsekvenserna på människor, egendom och miljö. 
Vimmerby kommun arbetar löpande med riskinventeringar och risk- och 
sårbarhetsanalyser. Inventeringen och analysen visar på vilka områden som 
är utsatta vid extraordinära händelser och ger kommunen ökad kunskap för 
att både förebygga och förbereda sig inför kriser. Analysen är ett 
fortlöpande arbete som ständigt uppdateras och revideras. Uppföljningar 
sker vid krisledningsövningar. Inom riskområden bör man vara ytterst 
vaksam och restriktiv till var och hur man tillåter ny byggnation. För att 
säkerställa att byggnader inte kommer till skada kräver kommunen en lägsta 
grundläggningsnivå vid nybyggnation av bostäder till 1,5 m över 
normalvattenståndet och för samhällsviktig bebyggelse 2,0 m över 
normalvattenståndet. Nivån utgår från normalvattennivån för respektive sjö 
och vattendrag. För enklare komplementbyggnader kan en lägre nivå 
accepteras. Riktlinjerna gäller för områden där lägsta grundläggningsnivån 
inte tidigare är reglerad i detaljplan. En lägre grundläggningsnivå kan 
accepteras om det vid lovansökan finns en teknisk lösning som kan 
säkerställa byggnadens funktion vid höga vattennivåer. 

 
Våtmarksplan 
Vimmerby kommun arbetade fram en våtmarksplan, antagen 2009-09-29, 
med syfte att kartlägga de mest gynnsamma lokalerna för anläggning eller 
restaurering av våtmarker. I våtmarksplan pekas det låglänta området kring 
Stångån ut som ett potentiellt våtmarksområde. Att anlägga våtmarker kan 
vara ett sätt att både förbättra vattenkvaliteten i Stångåsystemet och i 
förlängningen också minska belastningen på Östersjön, men det är också ett 
sätt att styra var översvämningar sker. Historiskt har dessa miljöer varit 
översvämmade strandängsområden. 
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Skyddsavstånd 

 
 
Inom stadens gränser finns flera tillståndspliktiga verksamheter, främst 
lokaliserade längs med riksvägarna. På kartan finns markerat de 
anläggningar som kräver skyddsavstånd till bostäder. Angivna 
skyddsavstånd följer Boverkets rekommendationer ”Bättre plats för arbete”.  
Skyddsavstånden ska vara vägledande vid planering och nylokalisering 
mellan verksamhet och bostad. Riskreducerande åtgärder, befintliga 
terrängförhållanden, skogsridåer och vindriktningar kan möjliggöra en 
minskning av avstånden.  

• Intill riksvägarna och järnvägen bör det alltid vara ett byggnadsfritt 
område på minst 30 m från vägområdesgräns.  

• Från kraftledningar rekommenderas bebyggelsefritt avstånd på minst 
25 m.  

• Bostäder bör ej placeras närmare än 400 m mot mejeri och bryggeri.  

• Mot kraftvärmeverken bör 300 m  

• Reningsverket 1000 m.  
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Farligt gods 
Transporter av farligt gods sker på riksväg 40 och 23/34. Vid lokalisering av 
ny bebyggelse intill vägar där farligt gods transporteras måste 
försiktighetsprincipen råda. Det är lämpligare att lokalisera kontor, industri 
och annan verksamhet nära en transportled där människor vistas dagtid och 
snabbt kan nås med information och då kan söka skydd. Bostäder eller 
byggnader där människor övernattar eller vårdas är inte lämpligt att placera 
nära dessa transportleder. De är svårare att varna för att snabbt kunna söka 
skydd. Flera länsstyrelser i landet har tagit fram riskanalyser och policys 
gällande byggande nära farligt godsled. Länsstyrelsen i Skåne, Stockholms 
och Västra Götalands län har tagit fram en riskpolicy som ska fungera som 
vägledning vid nylokalisering nära transportleder. Hallands läns länsstyrelse 
tog 2011 fram en riskanalys av farligt gods med syfte att öka förståelsen och 
förmågan att hantera händelser med farliga ämnen. Vid nyplanering nära 
större vägar där farligt gods transporteras bör en riskanalys tas fram för att 
kunna bedöma ev. risker, skyddsavstånd och skyddsåtgärder. I dagsläget 
fraktas inget farligt gods på järnväg förbi Vimmerby. Men i framtiden kan det 
bli aktuellt beroende på hur marknaden för järnvägstransporter utvecklas. I 
många fall är det betydligt säkrare att farligt gods transporteras på 
järnvägsvagnar än på lastbil.  Genom Vimmerby tätort fraktas idag inget 
farligt gods på järnvägen, av säkerhetsskäl ska ett bebyggelsefritt avstånd på 
minst 30 m hållas intill banan. Område för uppställningsplats för tunga fordon 
finns föreslagen intill rondellen vid Arla. 
 

 
                                                        Rekommenderade vägar för farligt gods. 
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Kraftledningar 
Inom planområdet har E.ON två regionnätsledningar, 40 kV Vimmerby – 
Gullringen och 130kV Vimmerby – Frödinge. När exploatering sker bör 
kraftledningen markförläggas.   

Förorenade områden 
Ett förorenat område är en plats där det finns ämnen i sådana halter eller 
mängder att de innebär risk för människors hälsa eller miljö.  Kunskapen om 
hur vi påverkar vår miljö har ökat både hos näringslivet och hos 
allmänheten. Tidigare släpptes mängder av miljöfarliga ämnen ut i våra 
marker och vattendrag. Kemikalier som hamnat i miljön blir ofta kvar i 
marken under en lång tid. Vid för höga halter kan människor och natur ta 
skada då föroreningarna sipprar ut i grundvattnet och vattendrag för att 
sedan nå brunnar och vattentäkter. Historiskt har många olika branscher 
funnits i Vimmerby där områden med potentiella föroreningar har 
lokaliserats, det handlar om verksamheter som handelsträdgårdar som 
använd sig av bekämpningsmedel, verkstads- och bensinmackar, kemtvätt 
etc. Vid planering och byggnation inom områden med risk för föroreningar 
ska förekomsten utredas och ev. sanering genomföras.  

 
                             Potentiellt förorenade områden, Länsstyrelsen Webb GIS. 
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Radon 
Hela Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde för radon. 
Vid nybyggnation ställs alltid krav på radonsäker konstruktion för 
byggnader där människor stadvarande vistas. 
 

Hästhållning 
På senare år har det bedrivits forskning kring spridning av hästallergen. 
Studien visade på att höga hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära 
stall och hagar, men efter 50-100 m från källan var halterna mycket låga. 
Dock avgör de naturliga barriärerna i landskapet som skogsridåer, 
nivåförhållanden och vindriktning vilket skyddsavstånd som krävs. Häst- 
och ridanläggningarna i Vimmerby ligger i en södersluttning koncentrerat i 
östra delen av staden. Skogsridåer är möjligt att spara mot en framtida 
bebyggelse dock bör man vid planläggning mer noggrant utreda lämpliga 
skyddsavstånd och avgränsning mot stall, ridvägar och hagar. 

 
 

 
Slutsatser och rekommendationer 
 
• Framtida exploateringar bör undvikas inom: 

- riskområde för översvämning  
- vattentäktsområde  
- skyddsområde för industri, farligt godsleder och annan verksamhet 

 
• Föroreningssituationen måste utredas vid planläggning för områden 

där det tidigare kan ha bedrivits någon form av verksamhet. 
 

• Vid nybyggnation vid sjö eller vattendrag gäller en lägsta 
grundläggningsnivå för bostäder till 1,5 m över normalvattenståndet 
och för samhällsviktig bebyggelse 2,0 m över normalvattenståndet. 
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Riktlinjer för framtiden 
 
Vimmerbys styrkor är den täta staden med närhet till naturen och det rika 
kulturlandskapet. Stadskärnan med dess kulturhistoriska byggnader och 
smala gränder ska förstärkas där naturliga mötesplatser ska förskönas och 
locka till ett rikare folkliv. 

Hållbar utveckling ska genomsyras i utbyggnaden av staden där vi ska 
hushålla med våra resurser och förtäta staden så långt det är möjligt. 
Bostadsområden ska vara trygga och attraktiva med gena och säkra gång- 
och cykelvägar till målpunkter i staden. De kulturhistoriska värdena ska 
lyftas fram och gröna sammanhängande stråk ska säkerställas.  

Vimmerby är en tät småstad med ett väl utbyggt gång- och cykelnät. Staden 
har en öppen struktur med flera stråk att bygga vidare på.  Nya bostäder ska 
planeras inom gång- och cykelavstånd till målpunkterna i staden. Det ska 
vara enkelt att resa med kollektivtrafik. Vimmerbys fortsatta utbyggnad bör 
ske med en stegvis förtätning. Aktuell plan ska ha en tydlighet i var 
kommunen tänker sig utbyggnadsområden så att större 
infrastrukturinvesteringarna kan ses i ett större och långsiktigt sammanhang. 
Sammanhängande grönstråk och korridorer behöver ses över så 
spridningskorridorer för växter och djur möjliggörs. 

Verksamheter med omgivningspåverkan bör även fortsättningsvis ligga i 
särskilda verksamhetsområden intill de större trafiklederna.  

Kvinnor, män, pojkar och flickor med olika bakgrund och erfarenheter ska 
kunna leva bra vardagsliv. Den fysiska planeringen ska skapa miljöer i 
staden som är tillgängliga och estetiskt tilltalande. Miljöer som inbjuder till 
vistelse och rörelse där man känner trygghet, mångfald och trivsel. Staden 
ska ge god livskvalité för alla i samhället. 

Kommunens värdegrunder ska genomsyra den framtida planeringen av 
staden. 
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Sammanfattande rekommendationer: 

• Viktigt att bevara stadskärnans värden: gatunätet, tomtmönstret och 
det ovanligt stora torget med medeltida grunddrag och en 
oregelbunden rutnätsstruktur. 

• Förtätning i centrala lägen skapar underlag till handeln, attraktivare 
stadskärna och en ökad trygghet. 

• Ny- och ombyggnation ska förhålla sig till och samspela med 
stadskärnans historiska strukturer och värden. 

• Nytillskott ska även kunna ges ett modernare intryck som speglar 
dagens arkitektur. 

• Följa kommunens gestaltningsprogram för ”Vackra Vimmerby” 
vilket ger riktlinjer för utformning av den offentliga miljön och 
förstärkning av det genuina i staden. 

• Läk staden genom att fylla igen tomrummen. 
• Koncentrera handeln kring centrumkärnan och Ceos. 
• Trafik och tillgänglighetsfrågor, parkeringsmöjligheter för buss och 

husbilar behöver ses över. 
• Arbeta med trevliga och tydliga stråk som sammanbinder Näs, 

Astrid Lindgrens värld och stadskärnan. 
• Vid planering av nya bostadsområden bör även möjlighet för 

förskolor, grupp- och äldrebostäder ses över. 
• Eftersträva blandad bebyggelseform och upplåtelse vid nya 

bostadsområden. 
• Reservera område för framtida ny skola och idrottshall. 
• Värna om bostadsnära och sammanhängande grönstråk och trevliga 

promenadvägar.  
• Se över hur naturområden och parker hänger samman, spara 

sammanhängande gröna stråk. 
• Områden med höga naturvärden och jätteträd ska i möjligaste mån 

bevaras. 
• Se över var ett framtida utvecklingsområde för kommunens 

ridanläggning med beteshagar och ridvägar bäst lokaliseras. 
• Värna om och lyft fram värdefulla kulturmiljöer. 
• Stenmurar och odlingsrösen bör sparas i så stor omfattning som 

möjligt.  
• Undvik nya bostäder inom skyddsavstånd för industri och större 

vägar. 
• Nya exploateringar bör undvikas inom riskområde för översvämning 

och inom vattenskyddsområdet. 
 

 
 

 
 


