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Innehållsförteckning

1. Läge och omland					

s. 3

Ortsanalyserna är en del i underlaget till översiktsplanen, men de utgör också underlag
för annan samhällsplanering och för beslut i enskilda ärenden som har med byggande och annan mark- och vattenanvändning att göra. De kan också ligga till grund för
dialog med och mellan medborgare och företag om hur orten bör utvecklas. De ger den
systematisering och sammanställning av baskunskaper som politiker, allmänhet och
planerare behöver för att kunna förstå platsens historia, dagens situation och framtidsmöjligheter och därmed konstruktivt kunna forma en lokalt utvecklingsinriktad planeringsprocess. De är ”levande” i den meningen att de regelbundet ses över och hålls
uppdaterade.
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5. Övergripande grönstruktur				
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Syftet med ortsanalyserna är:
1. Att synliggöra och skapa förståelse dels för kvaliteter, säregenskaper och traditioner
att värna, ta tillvara och utveckla, dels för brister och problem att åtgärda,

6. Trafik och vägnät					

s. 22-25

2. att stimulera diskussionen om och arbetet för en utveckling av orten som både är hållbar och innebär ökad livskraft, och

7. Teknisk försörjning					s. 26
8. Befolkning, bostäder och arbetstillfällen

s. 27-28

9. Sammanfattande slutsatser				

s. 29-32

3. att vara underlag för fysisk samhällsplanering av olika slag - särskilt översiktsplaneringen - och för beslut om bygglov och andra tillståndspliktiga åtgärder.
Analyserna innehåller bedömningar och slutsatser, men innehåller inga politiska ställningstaganden. Dessa finns i stället i översiktsplanen.
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1. Läge och omland
Lammhult är kommundelscentrum för nordvästra delen av Växjö kommun. Orten tjänar även angränsande delar av Alvesta och Sävsjö kommuner.
Lammhult har goda förbindelser genom riksväg 30 som går mellan Växjö och
Jönköping och med en hållplats för tåg på södra stambanan. Från Lammhult är
det 39 km till Växjö, 34 km till Alvesta, 38 km till Sävsjö och 80 km till Jönköping.
Restider i minuter mellan Lammhult och några orter i omlandet:
		
		
Tåg
		
Buss
		
Bil

Alvesta
20
60
30

Växjö
40
55
35

Sävsjö
17
45
30

Nässjö
33
45

Jönköping
70
65
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2. Landskapet

Landskapet i och kring Lammhult utmärks av uppodlade och bebyggda höjdryggar med omgivande låglänta skogs- och mossmarker samt sjöar. Höjdryggarna,
och sänkorna däremellan, är landformer bildade av inlandsisen. När isen drog
sig tillbaka hängde sjöarna i området samman, med en betydligt mer omfattande
utbredning än idag.
Tusentals år av landhöjning har därefter gjort att det som tidigare var sjöbotten
idag är låglänta mossmarker. De väldränerade höjdryggarna blev lämpliga boplatser, och så småningom odlingsmarker, för stenålderns generationer av jägare
och bönder. I anslutning till odlingsmarken växte bosättningarna i Grevaryd och
Lammhult fram.
Delvis på grund av läget i utkanten av Värends centralbygd, omgivet av vida
områden med skogsmarker, bestod Lammhultstrakten länge av mindre byar
dominerade av de två gårdarna Lammhult och Grevaryd.
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Förutom av naturgeografin med dess höjdryggar, sjöar och mossmarker och de
två gårdarna har Lammhult präglats av två saker: järnvägen och möbelindustrin.
Det som 1952 blev Lammhults kommun hade år 1810 cirka 3 000 invånare.
Folkmängden ökade stadigt till 4300 på 1880-talet då toppen nåddes. Idag bor
drygt 2 800 personer i samma område.
Orten Lammhult började ta form i början av 1900-talet. Som störst var folkmängden kring år 1980 då strax över 2 000 personer bodde i tätorten. I början
av 2000-talet hade den sjunkit med nästan 500 personer. De senaste åren har
invandringen medfört en viss återhämtning. Idag har Lammhults tätort (inklusive Björnö) cirka 1 700 invånare.

Före 1900-talet
Lammhults gård

Gårdarna Lammhult och Grevaryd har anor från medeltiden och mitten på 1600-talet gavs båda säterivärdighet. Herrgårdarnas stora odlingar sköttes av dagsverkare
som bodde i säteriernas torp runt om i bygden. Även relativt stora gårdar som
Ljungsberg ingick i herrgårdens domäner. Bygdens centrum var emellertid Aneboda där sockenkyrkan byggdes på 1340-talet. Boo, vid södra spetsen av sjön
Värmen var en annan viktig by med gästgiveri, affär, smedja och marknadsplats.
Under medeltiden gick gränsen mellan Växjö och Linköpings stift rakt genom
den centrala delen av dagens samhälle. Den dåtida landsvägen hade i stora delar
samma sträckning som nuvarande riksväg 30 genom Lammhult.
När södra stambanan invigdes 1864 och en station anlades på Lammhult herrgårds ägor lades grunden till det som skulle bli Lammhults samhälle. All mark i
trakten tillhörde då herrgården. Trots stationen dröjde det dock till några år in på
1900-talet innan orten började växa fram på allvar. Vid sekelskiftet fanns endast
några få hus i det som idag är de centrala delarna av samhället, vilka herrgården
hyrde ut till handlare och järnvägsfolk. Här fanns då förutom stationshuset bl.a. en
krog, en smedja, en speceriaffär och tre magasinsbyggnader.
Från tiden före förra sekelskiftet finns endast ett fåtal hus kvar. Hit hör det
röda godsmagasinet som är mycket välbevarat och Lammhults bästa exempel på
stationssamhällenas dåvarande stilideal, den s.k. schweizerstilen. Andra kvarvarande byggnader från den här tiden är Lammhults herrgård (idag skola), Malinsbo
(Järnvägsgatan 5), Ljungsbergs gård, de f.d. torpen Oxliden och Liljekullen (norr
om sjön Lången), samt några av byggnaderna vid Köpmannagatan 25-27 nordväst
om godsmagasinet.

Grevaryds gård

UTDRAG GENERALSTABSKARTA 1873
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1901–1940
År 1905 inleddes en ny epok genom att herrgårdens arrendatorer, torpare och
hyresgäster fick friköpa sina gårdar, tomter och hus. Herrgården började också
stycka av tomter för egna hem. Det är nu som samhället så sakteliga börjar ta
form. Den första ångsågen lade tillsammans med järnvägen grunden för den möbelindustri som snart skulle komma att prägla Lammhult. Inom kort fanns fyra
ångsågar i samhället och allt fler snickare började bosätta sig här.
År 1910 fanns fyra affärer, hotell, bageri och konditori. År 1919 grundades så
den första möbelfabriken. Bebyggelsen lades framför allt utmed Järnvägsgatan
och Köpmannagatan på ömse sidor om järnvägen. Möbelfabriken och en toffelfabrik byggdes vid Värnamovägen.
Till de mer välbevarade byggnaderna som är kvar från den här tiden hör den
gamla telegrafstationen (Järnvägsgatan 1) samt byggnaderna på Järnvägsgatan 7,
Borgargränd 1, Bokvägen 9 och Värnamovägen 6.
På 1920-talet tar byggandet fart på allvar. Ytterligare sex möbelfabriker etableras, de flesta väster om järnvägen och i sluttningen upp mot Ljungsberg. Den
största och viktigaste blev Lammhults stol- och snickerifabrik, ”Stolfabriken”,
vilken dock låg utmed Växjövägen mitt emot dagens utomhusbad. Under den här
perioden bebyggdes stora delar av området vid Värendsgatan mellan Växjövägen
(riksväg 30) och järnvägen, strax norr om Stolfabriken. Här ligger flera praktfulla
och välbevarade villor. Även Ljungsåsaområdet (Värnamovägen/Sturegatan) började bebyggas med bostadshus.
Längs Köpmannagatan etablerades allt fler butiker, kaféer, restauranger och
verkstäder. Sänkan mellan järnvägen och Ljungsbergshöjden blev ortens och hela
bygdens handelscentrum. På 1930-talet byggdes också viadukten över järnvägen,
med hjälp av s.k. AK-arbetare, en form av statligt finansierade nödhjälpsarbete.
Därmed fick den medeltida landsvägen en delvis ny sträckning genom centrala
Lammhult.

UTDRAG GENERALSTABSKARTA 1931
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1941–1960
En ny våg av möbelfabriker etablerades på 1940-talet. Kooperativa Förbundet
köpte Stolfabriken som successivt byggdes ut. I början på 40-talet stod den långa
vita längan utmed Växjövägen klar. Där huserar idag möbelföretaget Norrgavel.
Stolfabrikens grundare Edwin och Eric Ståhl startade 1950 i stället Lammhults
mekaniska verkstad som bl.a. tillverkade tillbehör till möbelindustrin och så småningom även metallstolar. Fabriksbyggnaden vid Norra Fabriksgatan är kvar i
välbevarat skick. Företaget ombildades senare till Lammhults Möbler AB.
År 1945 startades också en syfabrik som gav jobb till kvinnorna. Ett par år
senare startade slakteri- och charkuteriföretaget Ello sin verksamhet i industriområdet utmed Värnamovägen.
Centrumhuset utmed Centrumgatan byggdes i början av 1940-talet. Såväl området vid Värendsgatan som Ljungsåsaområdet utvidgades med villabebyggelse.
År 1952 slogs socknarna Aneboda (där Lammhult ligger), Asa och Berg ihop
till Lammhults kommun. Tre år senare förvärvade kommunen Lammhults
herrgård och behovet av mark för samhällets expansion tryggades för lång tid
framåt.

UTDRAG GENERALSTABSKARTA 1958
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1961–1980
Lammhult växte som snabbast på 1960- och 1970-talen. Under 1960-talet
bebyggdes åkrarna mellan herrgården och Asavägen, till stor del med radhus och flerbostadshus. Även många av villorna i ”Fiskdammsområdet”
byggdes under detta årtionde. År 1964 stod den nya moderna kyrkan färdig.
Den 1 januari 1971 blev Lammhult en del av Växjö kommun. På 1970-talet växte Björnös villaområde fram lite för sig själv vid sjön Lammens
nordöstra strand. Under samma period uppfördes också radhusen vid Ejdervägen. I samhällets västra del växte villabebyggelsen längs Långgatan.

KARTA
BEBYGGELSEUTVECKLING
Bebyggelse
-1900
Bebyggelse 1901-1940
Bebyggelse 1941-1960
Bebyggelse 1961-1980

UTDRAG EKONOMISKA KARTAN 1950
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3. Historisk utveckling
1981–2000
Under de sista två årtiondena på 1900-talet sjönk utbyggnadstakten drastiskt. Den
största förändringen under denna tid var centrumförnyelsen, då värdshusbyggnaden och några flerbostadshus uppfördes.

KARTA
BEBYGGELSEUTVECKLING
Bebyggelse
-1900
Bebyggelse 1901-1940
Bebyggelse 1941-1960
Bebyggelse 1961-1980
Bebyggelse 1981-2000

UTDRAG EKONOMISKA KARTAN 1990
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2001–
Hittills under 2000-talet har nybyggandet i Lammhult i stort sett varit obefintligt.
ICA har byggt ut sin dagligvarubutik, medan Konsum lagt ned sin. Lammhultsbadet rustades upp 2014 och en ny samlingslokal byggdes då i anslutning till badet.
Ny skola och förskola ska uppföras.

KARTA
BEBYGGELSEUTVECKLING
Bebyggelse
-1900
Bebyggelse 1901-1940
Bebyggelse 1941-1960
Bebyggelse 1961-1980
Bebyggelse 1981-2000
Bebyggelse 2001-

UTDRAG ÖVERSIKTSKARTA 2017
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4. Struktur och karaktär
I struktur- och karaktärsanalysen identifieras stråk, barriärer, målpunkter,
landmärken, utblickar och karaktärsområden. Strukturerna är grundelement i
samhället som har stor påverkan på hur man rör sig, möts och lever sitt vardagsliv
i orten.
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Värnamovägen

Värnamovägen är ett stråk för alla transportslag genom samhället som förbinder
centrum, bostäder och arbetsplatsområden. En del tung trafik trafikerar stråket.
Mellan Växjövägen/Jönköpingsvägen och Larmvägen går gång- och cykelväg i
direkt anslutning till gatan. Stråket har tydlig karaktär av att vara ett vägrum.

Stråk

Köpmannagatan (centrum - järnvägsstationen)

Ett långsträckt område eller sträckning där många rör sig eller vistas och som
fungerar som förbindelse mellan olika målpunkter eller områden. Ofta finns också
målpunkter längs med stråket. Rörelsen kan ske såväl till fots och cykel som med
t.ex. bil eller varutransporter. Det finns stråk som samlar olika transportslag och
det finns stråk som nyttjas för endast ett transportslag.

Köpmannagatan är ett stråk genom centrum som förbinder centrums olika målpunkter i form av bl.a. butiker, service och tåg- och busstation. I sin förlängning
har det också en övergripande funktion genom att förbinda bostadsområdena som
ligger öster, väster och söder om centrum. Brett gaturum med trottoarer på båda
sidor gatan.

Växjövägen/Jönköpingsvägen

Stråk för alla transportslag som förbinder skolområdet med ortens huvudstråk
längs Växjövägen följer längs Lammengatan, Järnvägsgatan och Herrgårdsgatan.
Koppling finns också längs Lammengatan till vårdcentralen och äldreboende.
Trottoar för gång- och cykel finns längs gatans ena sida. För gång- och cykel finns
också alternativa gång- och cykelvägar genom park- och naturmiljö beroende på
vart man ska inom skolområdet.

Skolområdet - Växjövägen

Växjövägen/Jönköpingsvägen, som också utgör riksväg, är ett viktigt övergripande stråk för alla transportslag genom samhället. En stor andel tunga transporter på
genomfart trafikerar vägen. Längs vägen går cykel- och gångvägar, delvis separerat från gatan med trädplantering och gräsytor delvis som trottoar. Stråket förbinder större målområden som centrum, bostadsområden och områden med många
arbetsplatser. Det ansluter också till stråket som passerar skolområdet. Längs stråket finns också enskilda målpunkter i form av bl.a. sällanköpshandel, busshållplatser och Lammhultsbadet. Stråket har tydlig karaktär av att vara ett vägrum.

Björnö - Herrgårdsområdet

Gång- och cykelstråk som förbinder Björnö med skolområdet och Herrgårdsområdet. I öster leder stråket genom park- och naturområden längs Lammens strand.
I väster finns det alternativa sträckningar, dels längs villagator dels genom grönområden. Höjdskillnader bidrar till att gång- respektive cykelstråk leder i olika
sträckningar. Huvuddelen av stråket är belyst och asfalterad. Stråket används både
för transport till skola m.m. och som ett rekreativt promenadstråk.

Björnö - Asavägen - Järnvägsstationen

Stråk längs Asavägen som förbinder Björnö med andra bostadsområden, järnvägsstationen och vidare mot centrum. Mellan Björnö och Idrottsgatan har stråket
tydlig karaktär av landsväg utan belysning och markerad plats för fotgängare och
cyklister. Trottoar finns på norra sidan från Idrottsgatan till Järnvägsgatan och
separat gång- och cykelväg finns mellan Gärdesvägen och Järnvägsgatan.
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Barriärer

Målpunkter

En barriär är ett hinder i landskapet eller den fysiska strukturen som helt hindrar
eller tydligt begränsar rörelser eller visuell kontakt mellan olika områden. En del
barriärer är ett hinder för alla rörelser, t.ex. järnväg och vattendrag medan andra
kan vara mer eller mindre begränsande som t.ex. kraftiga höjdskillnader. Barriären utgör ofta också gräns mellan områden.

En målpunkt är en enskild plats eller ett avgränsat område som är viktig för möten
eller aktiviteter för många invånare och besökare. Ofta möts flera stråk på platsen
eller så erbjuds många aktiviteter och funktioner. Målpunkter som identifierats är
knutna till handel, service, fritid, kommunikationer och offentlig service.

Järnvägen

Service och handel med bl.a. livsmedelsbutik, värdshus och kafé. Tyngdpunkten i
centrum. Här finns också en del arbetsplatser.

Köpmannagatan-Centrumgatan

Mycket tydlig barriär som delar samhället i öster och väster. Inne i samhället går
det att passera järnvägen på två ställen; en biltunnel vid stationen och bron längs
väg 30. Längst i söder går det att passera järnvägen via en tunnel vid Grevaryd.

Korsningen Växjövägen-Värnamovägen

Service och handel med bl.a. sällanvaruhandel och pizzeria samt arbetsplatser i
korsningspunkten mellan flera övergripande stråk. Det finns mindre torgbildningar och platser i gaturummet som ger möjlighet till att stanna upp.

Väg 30-Växjövägen/Jönköpingsvägen

Tydlig barriär i form av större väg. Möjlighet till passager finns via övergångsställen på två ställen i centrum, vid Lammengatan och vid Lammhultsbadet. En
gång- och cykeltunnel finns mellan Herrgårdsgatan och Värendsgatan.

Växjövägen, södra Lammhult
Service och handel med flera företag som bedriver sällanvaruhandel. I området finns också en hel del arbetsplatser.

Värnamovägen

Tydlig barriär mellan bostadsområden och Lynnenområdet.

Skolområdet

Offentlig service i form av förskola, skola, äldreboende och vårdcentral finns samlat inom Herrgårdsområdet. Inom området finns också Lammhults kyrka. Området är ortens största arbetsplatsområde. Flera övergripande stråk möts här.

Järnvägsgatan/Asavägen

Tydlig barriär mellan bostadsområden. Vägen tillsammans med järnvägen och
höjdskillnader förstärker barriäreffekten.

Stationen

Topografi vid Herrgårdsområdet

Buss- och tågstation som utgör en målpunkt för resande och pendling.

Höjdskillnaderna mellan Herrgårdsgatan och Järnvägsgatan samt mellan Herrgårdsområdet och strandzonen längs Lammen ger en barriäreffekt som begränsar
rörelsen genom samhället.

Norrvalla

Målpunkt knuten till fritidsaktiviteter i form av idrottsplats.

Lammhultsbadet och Ekegärdsudden

Uddamaden

Flera målpunkter knutna till fritidsaktiviteter.

Den skogbevuxna Uddamaden blir med sin omfattning samt brist på variation
och målpunkter längs Asavägen respektive längs GC-vägen tvärs området till en
barriär. Barriäreffekten förstärks kvälls- och vintertid.

Allgunnens fritidsområde

Samling av målpunkter knutna till fritidsaktiviteter med badplats, båtplatser och
tennisbanor.
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Landmärken
Betydelsefulla objekt som kan användas som referenspunkter. Syns ofta på långt
håll eller står ut från sin omgivning. Bidrar tydligt till platsens, och ibland hela
ortens, karaktär och identitet.

Godsmagasinet vid järnvägsstationen

Byggnaden markerar platsen och ortens historia som blomstrande stationssamhälle.

Lammhults kyrka

Tidstypisk och arkitektoniskt intressant byggnad vid Herrgårdsgatan.

Ekarna vid korsningen väg 30/Järnvägsgatan

Träden ger gaturummet och korsningen karaktär och berättar om platsens historia
genom kopplingen till den gamla Herrgårdsparken.

Lammhults vandrarhem

Karaktärsfull byggnad i utmärkande läge i centrum vid väg 30. Ger karaktär till
platsen.

Norrgavel

Karaktärsfull byggnad i utmärkande läge vid väg 30. Ger karaktär till platsen och
är ett kännetecken för Lammhult och möbelriket.

Grevarydsgatan

Raden av tidstypiska småhus längs Grevarydsgatan utgör ett karaktäristiskt inslag
som fungerar som entré till orten.

Utblickar
Betydelsefulla och iögonfallande utblickar som kan användas som referenspunkter och berätta om ortens sammanhang. Bidrar tydligt till platsens, och ibland
också hela ortens, karaktär och identitet.

Utblick Stora Värmen

Vy över öppet kulturlandskap och Stora Värmen.
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Karaktärsområden

Friliggande småhusbebyggelse

Järnvägsgatan
Rester av det gamla Lammhults bebyggelse längs järnvägen och de tidigare huvudvägarna genom samhället. I huvudsak friliggande hus i två våningar med varierad stil, arkitektur och tillhörande uthus. Lummiga tomter med en hel del stora
träd. Omdragningar av vägar, och på sina ställen stora höjdskillnader, har bidragit
till att området ligger avskilt från övrigt vägnät.

Ett karaktärsområde är ett naturligt avgränsat område som uppfattas som en sammanhängande helhet. Området har ett likartat innehåll som bidrar till enhetlig
karaktär och gemensamt uttryck.

Centrum

Lammhults centrum
Spretigt centrum med en variation av karaktär, stil och ålder. Tegel som fasadmaterial, i olika utförande, är gemensam nämnare. Längs Centrumgatan och kring
korsningen Värnamovägen – Växjövägen finns ett tydligt gaturum genom att
byggnaderna möter gatan. I bottenplan finns inslag av service och handel.
Köpmannagatan karaktäriseras av ett vidare gaturum då flerfamiljshus i större
volymer ligger indragna en bit från gatan Målpunkter finns spritt i centrum med
relativt stora avstånd – framförallt längs Centrumgatan och Köpmannagatan. Området längs Bäckgatan, mot järnvägsområdet och Järnvägsparken, utgör en tydlig
baksida. Lekplatsen i parken är värdefull för lek men de öppna gräsytorna och
grusplanen är framförallt en passage. Området kring järnvägen är vidsträckt och
saknar tydliga gränser. Utöver anslutande gator utgörs området i huvudsak av
öppna hårdgjorda ytor samt gräs- och grusytor. Det gamla godsmagasinet utgör
en karaktärsfull byggnad i området.

Köpmannagatan
Rester av det gamla Lammhults bebyggelse längs järnvägen och de tidigare huvudvägarna genom samhället. I huvudsak friliggande hus i två våningar med varierad stil, arkitektur och tillhörande uthus. Lummiga tomter med en hel del stora
träd.
Värendsgatan
Småhusbebyggelse med friliggande hus, i en till två våningar. Väl anpassat till
topografin. Stora lövträd, mestadels ek, bidrar med grönska och karaktär till området. Naturmiljöer finns som skyddszon mot närliggande verksamheter. Ligger
längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator.
Ljungsbergsområdet
Övervägande småhusbebyggelse med friliggande hus, i en till två våningar. Vid
Paradisgatan finns ett par flerfamiljshus i två våningar från 1970-talet, väl anpassat till det övriga området. Bebyggelsen är väl anpassad till topografin och särskilt
i området vid Paradisgatan finns stora höjdskillnader och grönska inom de privata
tomterna som bidrar med karaktär till området. Ligger längs kvartersgator som
ansluter väl till omgivande gator. Värnamovägen delar av området. Ansluter till
större naturområden som bidrar med lummig karaktär.

Offentlig service

Herrgårdsområdet
Område där bl.a. skola, förskola, äldreboende, vårdcentral, bibliotek och kyrka
ligger samlat i anslutning till den tidigare huvudbyggnaden för Lammhults herrgård. Området ligger i östsluttning, mot Lammen. Skolbyggnaderna har ett flertal
byggnadsstilar från olika tidsepoker. Flera av byggnaderna har byggts för annan
användning men omvandlats till skola. Skolgården utgörs i huvudsak av öppna
ytor med grus-, gräs- och asfaltplaner bortsett från en del trädmiljöer som är de
sista spåren av den tidigare Herrgårdsparken. Huvudbyggnaden för Lammhults
herrgård som idag är skola liksom de omgivande resterna av Herrgårdsparken
bidrar med karaktär och identitet. Lammhults kyrka har ett arkitektoniskt värde.

Pilgatan
Småhusbebyggelse med friliggande hus, i en till två våningar. Väl anpassat till topografin. Naturmiljöer finns som skyddszon mot närliggande verksamheter. Ligger längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator.
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Grevarydsgatan
Friliggande småhusbebyggelse i en till två våningar. Grönyta med björkar och
odlingslotter finns som avgränsning och skyddszon mot Industrigatan och bidrar
med karaktär. Ligger längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator.
Södra Grevaryd
Mindre grupp med friliggande hus i en till två våningar på båda sidor väg 30 vid
infarten till Lammhult. Ligger där skogen övergår i öppet kulturlandskap, avsides
själva samhället.
Idrottsgatan
Övervägande småhusbebyggelse med friliggande hus, i en till två våningar. Ligger längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator men Asavägens utformning bidrar till en viss barriäreffekt. Inom kvarteret finns inslag av såväl äldre
som nyare bebyggelse som visar att kvarteret successivt förtätats och föryngrats.
Fiskdammsområdet
Småhusbebyggelse med mestadels friliggande hus i en till två våningar. Mindre
garage/carports, både fristående och sammanbyggda med bostadshuset. Ligger
längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator. Väl anpassat till topografin. Små grönområden med park- eller naturkaraktär och lekmiljöer är integrerade i kvarteren. Ansluter till större naturområden som bidrar till lummig karaktär.
Björnö
Övervägande friliggande hus i en till en och halv våning. Mindre garage/carports,
både fristående och sammanbyggda med bostadshuset. Ligger längs återvändsgator utan genomfartstrafik och avskilt från Lammhult i övrigt. Små grönområden
med park- eller naturkaraktär och lekmiljöer ligger integrerat i kvarteren. Ansluter
till större naturområden som bidrar till lummig karaktär.

KARTA
KARAKTÄRSOMRÅDEN
Större natur-fritidsområde
Karaktärsgivande park
Öppet kulturlandskap
Centrum
Flerbostadshus
Gruppbyggda småhus
Friliggande småhus
Småskalig verksamhet
Storskalig verksamhet
Offentlig service
Kulturhistorisk bebyggelse

Ekegärdsgatan
Övervägande friliggande hus i en till en och halv våning. Mindre garage/carports,
både fristående och sammanbyggda med bostadshuset. Ligger längs återvändsgator utan genomfartstrafik och avskilt från omgivande bebyggelse. Små grönområden med park- eller naturkaraktär och lekmiljöer ligger integrerat i kvarteren.
Ansluter till större naturområden som bidrar till lummig karaktär.
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Gruppbyggd småhusbebyggelse

Abstracta
Abstractas relativt stora och arkitektoniskt utmärkande tegelbyggnad ligger som
en solitär, indraget från vägen omgiven av klippta gräsytor och trädmiljöer. Läget
intill det huvudstråk som Växjövägen utgör och centralt i orten gör den till en karaktärsbyggnad för orten. Träd rad längs vägen och äldre ekar framförallt i söder
minskar byggnadens storskaliga intryck. GC-stråk passerar väster om området.
I byggnaden finns en sporthall som används offentligt. Området upplevs relativt
offentligt. Vegetation finns i mötet med omgivande bostadsbebyggelse.

Tärnvägen
Radhus i två våningar som ligger i en sänka. Höjdskillnader och stråk med äldre
ekar avskiljer mot bebyggelse i väster. Ligger längs återvändsgata utan genomfartstrafik och avskilt från omgivande bebyggelse. Gröning med parkkaraktär och
lekmiljöer ligger integrerat i kvarteret. Anslutande grön- och naturområden bidrar
till lummig karaktär.
Herrgårdsområdet
Småhusbebyggelse med en variation av radhus, kedjehus och fristående hus i en
till två våningar. Vid Herrgårdsgatan finns också några flerfamiljshus i två våningar och en förskola. Ligger längs kvartersgator som ansluter väl till omgivande
gator. Väl anpassat till topografi. Parkstråk med öppna gräsytor och fina trädmiljöer utgör en enhet tillsammans med bebyggelsen. Delar av Herrgårdsområdet har
särskilda arkitektoniska värden – både i byggnader och som stadsplan.

Värendsgatan/Grevaryd
Småskaligt verksamhetsområde i anslutning till bostadsbebyggelse och Växjövägen med en blandning av verksamheter och sällanköpshandel. Låga byggnader i
anslutning till gator men också en hel del uppställnings- och parkeringsytor. En
hel del vegetation finns sparat på kvartersmark och naturmark finns i mötet med
omgivande bostadsbebyggelse. En del karaktäristiska byggnader med arkitekturvärde, såsom Norrgavel och Lammhults möbel.

Flerbostadshus

Ejdervägen
Flerbostads i två våningar. Ligger längs återvändsgator utan genomfartstrafik och
avskilt från omgivande bebyggelse. Gröningar med parkkaraktär och lekmiljöer
ligger integrerat på kvartersmark. Ansluter till större naturområden som bidrar till
lummig karaktär.

Norra Fabriksgatan
Småskaligt verksamhetsområde i anslutning till centrum och bostadsbebyggelse
med en blandning av verksamheter och sällanköpshandel. Låga byggnader i anslutning till gator men också en hel del uppställnings- och parkeringsytor. En del
sparad vegetation på kvartersmark i mötet med omgivande bostadsbebyggelse.

Småskaligt verksamhetsområde

Storskaligt verksamhetsområde

Värnamovägen
Småskaligt verksamhetsområde i anslutning till Värnamovägen med en blandning av verksamheter och målpunkter för fritid som t.ex. gym. Låga byggnader i
anslutning till gator men också en hel del uppställnings- och parkeringsytor. Vegetation finns sparat på kvartersmark och naturmark finns i mötet med omgivande
bostadsbebyggelse.

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Oxliden
Storskaliga byggnader och hårdgjorda och utjämnade ytor anpassade till tunga
transporter och logistikverksamhet. Placerat som en enklav, avskilt från det övriga
samhället. Järnvägsanslutning.

Asavägen
Verksamhetsområde för teknisk service som reningsverk, pumpstation, räddningstjänsten etc. Mindre byggnader men också uppställnings- och parkeringsytor. Placerat som en enklav i naturmark, fristående från övriga samhället.

Lammhults hembygdspark
Hembygdspark intill bostadsbebyggelse och Värnamovägen i Lammhults utkant
med flera äldre byggnader som flyttats till platsen. En park med klippta gräsytor
och solitära buskar och träd omger. Bokskog i brant sluttning i öster och söder
ger en fin inramning. Hembygdsparken ansluter till naturområdet kring Lynnen.
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finns runt sjön. Bitvis öppnar området upp sig och ger god vattenkontakt men
möjligheterna att nå ända fram till vattnet är få då stora delar av sjön omges av
sankmark. Området går att nå från flera håll. ”Huvudentrén” finns längs Växjövägen i höjd med centrum. Området är värdefullt som frilufts- och aktivitetsområde.

Herrgårdsparken och omgivande park- och trädmiljöer
Område med värdefulla trädmiljöer, blomrika marker och en del öppna gräsmattor. Både vägar och GC-vägar korsar området men det upplevs ändå som en helhet. Äldre ekar bidrar med karaktär både till området och till Lammhult som ort.
Delar av området har tidigare tillhört parken till Lammhult herrgård. Området
närmast skolan har använts som lekmiljö men de gamla träden upplevs som en
risk med att vistas i området. Klippta gräsytor utgör inramning till Abstracta.

Lejonbacken
Ett kuperat område med en hel del bokskog. Har tidigare använts som skidbacke.
Idag används området mest för terränglöpning och backträning. Området ligger
avskilt från samhället och nås lättast via Värnamovägen.

Större natur- och/eller fritidsområden

Ljungsberget
Ett kuperat bokskogsområde i östsluttning ned mot bostadsbebyggelsen. Finns en
del värdefulla äldre lindar. Ett populärt promenadområde med upptrampade stigar
i alla väderstreck som förbinder bebyggelsen i öster med kulturlandskapet i väster.
En lekplats ligger i anslutning till området vid Paradisgatan.

Hälsoarenan och Ekegärdsudden
Varierat skogsområde för friluftsliv i sluttning mot Lammen med elljusspår och
flera stigar. Området angörs vid Hälsoarena Lammhult med Lammhultsbadet och
orienteringsklubben. Möjlighet att ta sig ner till vattnet finns framförallt vid grillplatsen längst ut på Ekegärdsudden samt vid Granudden. Uppställningsplatser och
servicebyggnader från en tidigare camping samt boulebana finns mitt i området.

Grevaryds äng
Halvöppen betesmark dominerad av äldre ekar med värdefull flora framförallt i de
östra delarna. Mindre stig leder genom området och Värendsgatan korsar området. Besöks i sig självt men kanske framförallt som en del av en längre promenad.

Strandstråket längs Lammen
Ett rekreationstråk längs sjön Lammen i direkt anslutning till bostäder, skola och
äldreboende. Det går att nå strandstråket på flera ställen. En gångväg leder längs
hela stråket, i väster som grusad gångstig men i norr, mellan bollplanen och Björnö, är GC-vägen asfalterad. Vegetationen varierar mellan halvöppen betesmark
dominerad av lövträd varav en hel del äldre ekar, tätare vass- och salixpartier, triviallövsskog och tallskog. Framförallt i väster finns en del iordningställda platser
längs stråket som bryggor, grillplats och bollplan.

Öppet kulturlandskap

Grevaryd
Öppet landskapsrum med framförallt åker. Har tidigare varit del av ett större öppet
landskapsrum längs höjden vid Lammen. Skog och trädvegetation avslutar landskapet. Räta linjer i form av gränser, markvägar, träd- och buskridåer bidrar till
karaktär. Enstaka gårdar med en del trädmiljöer. Delas av väg 30. Värden i form
av landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria, promenadstråk och odlingsmark.

Allgunnens fritidsområde
Natur- och fritidsområde precis vid Allgunnen med badplats, båtplatser, föreningsstuga och tennisbanor. Äldre ekar och vida utblickar över Allgunnen bidrar
med karaktär. Ligger avsides men med nära anslutning till Asavägen och Björnö.

Ljungsberg
Öppet landskapsrum med åker- och betesmarker. Ligger på höjdryggen som
sträcker sig i nordsydlig riktning väster om Lammhult. Skog och trädvegetation
avslutar landskapet. Räta linjer i form av gränser, markvägar, träd- och buskridåer
bidrar till karaktär. Enstaka gårdar med en del trädmiljöer i anslutning. Delas av
väg 30. Värden i form av landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria, promenadstråk längs markvägar, odlingsmark. I den norra delen en mycket vacker utblick
över Stora Värmen.

Norrvalla
Lammhults idrottsplats med flera fotbollsplaner.
Lynnen-området
Ett låglänt men variationsrikt skogsområde kring Lynnen (lokalt kallad Lygnen) i
direkt anslutning till Lammhults centrum. En stig med spänger över blöta partier
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Lammhults direkta närhet till en grön bostadsmiljö, parker, naturområden, öppet
kulturlandskap och sjöar är en av ortens största kvaliteter, både som bostadsort
och som ett samhälle robust mot klimat och klimatförändringar.

Rekreation och friluftsliv
Ortens viktigaste områden för rekreation och friluftsliv är lekparkerna som ligger
integrerade i bostadsområdena, bokskogen vid Ljungsåsa, området kring Lynnen,
Grevaryds äng, Lejonbacken, Norrvalla, Ekegärdsudden och strandstråket kring
Lammen samt friluftsområdet vid Allgunnen.
Så gott som alla som bor i Lammhult har mindre än 300 m till en park eller
naturområde med rekreativt värde som är större än 1 ha, vilket är en riktlinje ur
grönstrukturprogrammet. Även från skolor och förskolor har man direkt närhet
till grönområden.
För en del bostadsområden begränsas emellertid tillgängligheten till grönområden av barriärer. Det gäller bostadsområdet Värendsgatan där järnvägen och
Växjövägen starkt begränsar tillgängligheten till såväl området kring Lynnen som
till Järnvägsparken, Herrgårdsparken och strandstråket längs Lammen. Det gör att
skogen vid Värendsgatan är särskilt värdefull. För att minska barriäreffekten bör
enkla, trygga och säkra passager skapas tvärs Växjövägen.
Även närheten till större naturområden och promenadstråk i det omgivande
landskapet är god, men tillgängligheten i form av gröna stråk är bristfällig till
Allgunnens fritidsområde, Lejonbacken, till Ljungsberget från Fiskdammsområdet och när det gäller kopplingen mellan Grevaryds äng och Lammen. De gröna
stråken behöver utvecklas som förbindelser mellan bostadsområden och större naturområden liksom mellan större naturområden och kopplas ihop till ett sammanhang av gröna miljöer. Det vore också värdefullt att utveckla ett sammanhängande
strandnära stråk runt hela Lammen. Prioriterat är att utveckla stråken till sjöarna
och i närheten av dem.
Generellt behöver Lammhults parker och natur- och friluftsområden utvecklas
avseende kvalitet, upplevelsevärden och tillgänglighet. Prioriterat är utveckling
av Järnvägsparken, strandstråket kring Lammen och Ekegärdsudden, fritidsområdet vid Allgunnen samt Lejonbacken.
En del värdefulla grönområden är inte kommunal mark, t.ex. Ljungsberget, naturområdet kring Lynnen och grönområdet inom Abstractas fastighet.
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Biologisk mångfald
I Lammhult finns en rik biologisk mångfald och många områden med höga naturvärden där sju av Växjö kommuns tretton prioriterade naturtyper har identifierats.
Naturtyperna är blomrika marker, äldre ädellövträd, äldre barrskog, äldre bokskog, triviallövskog, brynmiljöer, myrmarker/kärr. Särskilt äldre ädellövträd är en
viktig naturtyp i Lammhult. Även äldre bokskog är särskilt intressant då Lammhults bokskogar ligger i den norra delen av bokens naturliga utbredningsområde.
Särskilt värdefulla områden är Grevaryds äng som har naturvärden som är av
reservatsklass, bokskogen vid Ljungsberget och hembygdsgården, trädmiljöerna
i Herrgårdsparken och inom Herrgårdsområdet och strandstråket längs Lammen.
För att bevara och utveckla ortens biologiska mångfald är det viktigt att stärka
spridningskorridorerna som finns mellan områdena.

Klimatutjämning
Trädmiljöer i anslutning till skolor, förskolor, äldreboenden är värdefulla för ett
gott och hälsosamt lokalklimat. Vid utveckling av utemiljöer inom skolområdet
och i anslutning till förskolor och äldreboendet bör det vara en prioriterad fråga
att bidra till ett gott och hälsosamt lokalklimat genom träd och annan vegetation.

Kulturhistoriska värden
Parker och naturområden med särskilt intressanta kulturvärden är Grevaryds äng,
Lammens nordvästra strand, Herrgårdsparkens trädmiljöer, hembygdsparken,
äldre ädellövträd samt bokskogen och de öppna odlingsmarkerna kring Ljungsberget.

Odling och betesmark
De få odlings-, slåtter- och betesmarker som finns kring orten utgör en stor kvalitet
i form av landskapsbild, möjlighet till rekreation och odling. De är betydelsefulla
för Lammhults historia och identitet och bör därför bevaras. Ett mindre område
med odlingslotter finns vid Grevaryds äng men möjlighet till odling i olika former
bör kunna utvecklas på fler platser i samhället, t.ex. inom Herrgårdsområdet.
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Gång- och cykeltrafik
Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta i Lammhult. Anlagd gång- och cykelväg finns på Växjövägen och Jönköpingsvägen, Köpmannagatan, Tunnelgatan
och Järnvägsgatan. I övrigt gäller principen att det är möjligt att cykla i blandtrafik
om hastigheten inte är högre än 30 km/h.
Gång- och cykelvägnätet behöver emellertid förbättras och byggas ut. Särskilt
viktig är att bygga ut ett övergripande huvudcykelnät. I Cykelvägplanen från 2009
identifieras följande behov av utbyggnad av gång- och cykelvägarna i Lammhult:
• GC-väg utmed väg 884 mellan Lammhult och Björnö.
• GC-passage på norra infarten vid korsningen mellan riksväg 30 och Ljungsbergsgatan.
• GC-väg utmed Värnamovägen
• Förlängning av GC-vägen utmed Växjövägen (riksväg 30) söderut från Grevarydsgatan
• Standardhöjning av GC-vägen utmed Jönköpingsvägen (riksväg 30) väster
om Värnamovägen.
• Åtgärder för att öka tryggheten på GC-vägen utmed Lammens strand mellan
Björnö och Ejdervägen.
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Gångavstånd inom 5, 10 respektive 15 min

Cykelavstånd inom 5, 10 respektive 15 min
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Kollektivtrafik
Med Krösatågen har Lammhult på vardagar tio förbindelser söderut mot Moheda/Alvesta/Växjö, och lika många norrut mot Sävsjö/Nässjö/Jönköping. Bussar
går mellan Lammhult och Växjö 13 gånger i vardera riktningen på vardagar, och
mellan Lammhult och Sävsjö tre gånger per vardag. En gång om dagen går det
dessutom en buss mellan Lammhult och Ör via Lädja, Berg och Åby.
Totalt finns det tre busshållplatser i Lammhults tätort plus en i anslutning till
Björnö, vilken bara har två avgångar på vardagar, och ytterligare tre i utkanten av
tätorten.

Väg- och gatunätet
Stommen i väg- och gatunätet i Lammhult utgörs av genomfarterna, det vill säga
riksväg 30/Växjövägen/Jönköpingsvägen, Värnamovägen och Järnvägsgatan/Asavägen.
På riksväg 30/Växjövägen/Jönköpingsvägen går 3 500 - 4 000 fordon/dygn,
varav 15-20% utgör tung trafik. Stor trafikmängd innebär alltid ökad olycksrisk.
Det är också vanligt med alltför höga hastigheter på genomfarten. Det är därför
angeläget att korsande trafik (inte minst gång- och cykeltrafik) styrs till trafiksäkra
korsningspunkter som också utformas så att hastigheterna dämpas genom samhället. Särskilt känsliga platser med behov av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten är riksvägens korsning med Ljungsbergsgatan, och området där riksvägen,
Järnvägsgatan, Herrgårdsvägen och Lammengatan strålar samman och där många
oskyddade trafikanter rör sig.
Trafiksituationen på Herrgårdsgatan vid skolan och förskolorna behöver också
ses över. Här korsar ofta skolbarn gatan på väg mellan skola, gymnastiksal och
matsal. Situationen är extra rörig på morgnar och eftermiddagar när skol- och förskolebarnen slutar och många föräldrar ska lämna och hämta sina barn.

Trafikbuller

KARTA
KOLLEKTIVTRAFIK
Busshållplats
Avstånd 800 m
Busslinje

Både järnvägen och riksväg 30 ger upphov till betydande trafikbuller, som bl.a.
påverkar möjligheterna att bygga bostäder i närheten av dem.
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7. Vatten- och avloppsförsörjning
Lammhult får sitt dricksvatten från sjön Stora Värmen. Vattenverket ligger norr
om orten och har en reservkapacitet på ytterligare cirka 2 000 personekvivalenter.
Dock saknas reservvattentäkt för Lammhult. En sådan bör prioriteras om orten
expanderar. Den fysiska planeringen måste ta hänsyn till de föreskrifter som gäller för Stora Värmens vattentäkt.
Lammhults reningsverk ligger längs Asavägen och är dimensionerat för 4500
personekvivalenter och hade 2015 en årsbelastning motsvarande 2 031 personekvivalenter. Det innebär att det finns en reservkapacitet på ca 2 400 personekvivalenter. Lammhults vatten- och avloppssystem klarar med andra ord en fördubbling av dagens invånarantal.
I vissa områden av Lammhult tar ledningsnätet emot stora mängder tillskottsvatten i samband med nederbörd och/eller höga grundvattennivåer. För 2015 bedömdes ca 50 % av vattnet in till avloppsreningsverket vara tillskottsvatten. För
att minimera problem i samband med en utbyggnad av Lammhult behöver ortens
utbyggnad och sanering av tillskottsvatten planeras i samverkan.
Vid kraftigare regn finns risk för översvämning i några områden i Lammhult.
Störst är risken kring järnvägen, kring befintliga vattendrag och sjön Lynnen samt
i nordvästra delen av Lammhult. Grönstrukturprogrammet pekar ut områden för
framtida dagvattenhantering i Köpmannagatans förlängning samt inom strandstråket längs Lammen vilket bör utredas vidare och ev. tryggas från framtida exploatering.
Dagvattnet i Lammhult avleds till sjöarna Kalven, Lynnen och Lammen. I
Dagvattenhandboken bedöms Lynnen som mycket känslig mot näringsämnen och
föroreningar medan Kalven och Lammen bedöms som mindre känsliga. Endast
Lammen är statusklassad. Status (nuläget) för Lammen är:
• Ekologisk status – God
• Kemisk status utan överallt överskridande ämnen – Ej klassad
Miljökvalitetsnorm (målet som eftersträvas) för Lammen är:
• God ekologisk status
• God kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav PBDE och kvicksilver.
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Befolkning

20–29 åringar måste betraktas som naturlig för landsbygdsorter som Lammhult.
Avgörande för en positiv befolkningsutveckling är i sin tur avhängig om tätortens
bostadsmarknad kan erbjuda en efter efterfrågebilden passande uppsättning bostäder.

Alla kommundelscentra i Växjö kommun har haft en svag befolkningsökning
mellan 2010–2016, undantaget Åryd som har haft en liten minskning av sin befolkning. Lammhult är den tätort som har haft den största ökningen, främst beroende på invandring.
Enligt aktuell befolkningsprognos 2017-2025 kommer befolkningen att öka i
samtliga kommundelscentra.
		Lammhults tätort 		

Lammhults församling

Växjö kommun

2 912			

89 500

Folkmängd

1 983 			

Medelålder

39,4			41,2			39,8

Andel barn
0–16 år

25,8 %			23,7 %			20,4 %

Andel personer
65 år-		20,5

%			22,1 %			18,7 %

Källa: SCB

Mellan 2005 och 2016 har det fötts i genomsnitt 31,6 barn per år. Under samma
period har i genomsnitt 36,4 personer avlidit per år. Från ett underskott första
hälften av perioden har genomsnittet av födelsenettot andra halvan av perioden
och de senaste tre åren legat nära noll. Antalet inflyttade har på senare år ökat och
uppgår 2017 till genomsnitt 299 personer per år.
Utflyttarna har i medeltal varit 279 personer per år. Flyttningsnettot har varierat
från att varit positivt i början av perioden till att bli negativt i mitten till att åter bli
positivt andra halvan av perioden. Folkökningen har varit stark i andra halvan av
perioden beroende på en omfattande flyktinginvandring.
Generellt väntas födelsetalen vara fortsatt låga de närmaste åren. Om invandringen fortsätter kommer befolkningen att öka något. Befolkningsprognosen har
tagit hänsyn till den kraftiga invandringen till Sverige under 2015.
Åldersstrukturen är normal med något fler barn och tonåringar, färre i eftergymnasial ålder och något fler äldre än kommunens genomsnitt. Den lägre andelen
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Bostäder
År 2016 fanns det i Lammhult 921 bostäder, varav 56 % i småhus och 35 % i
flerbostadshus. Här finns nästan lika många hyresrätter som äganderätter, medan
bostadsrätter saknas helt. Hälften av samtliga bostadshus är byggda på 1960- och
1970-talen. Andelsmässigt har Lammhult fler större lägenheter än kommunens
genomsnitt.

Arbetstillfällen
Lammhult har fler arbetstillfällen än invånare i förvärvsarbete. År 2015 fanns
1 006 arbetstillfällen (dagbefolkning) medan antalet förvärvsarbetande boende
(nattbefolkning) var 763, vilket ger en s.k. självförsörjningsgrad på 132 %. För
tio år sedan var självförsörjningsgraden 118 %.
Drygt 60 % av arbetstillfällena återfinns inom möbelanknuten tillverkning eller
försäljning, såsom tillverkning av kontors- och butiksmöbler (38,2 %), specialiserad butikshandel med möbler för hemmet (17,6 %) och tillverkning av andra
möbler (5,6 %). Ungefär en fjärdedel arbetar inom metallindustri (24,4 %).
Den största arbetsplatsen är Lammens vårdboende med mer än 100 anställda.
Andra större företag är Abstracta AB, Lammhults
möbler, Svenssons i Lammhult och Lammhults
skola med mellan 50 och 99 anställda.
Ello i Lammhult AB, Norrgavel AB, Tyco building Services Products AB, Ackurat Industriplast
AB och Steelform Scandinavia AB är företag med
mellan 20 och 49 anställda.

KARTA
ARBETSTILLFÄLLEN
20 - 49 anställda
50 - 99 anställda
100 - 199 anställda
200 och fler anställda
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Styrkor - att ta till vara och förstärka

Brister och utmaningar - att övervinna eller beakta

• Järnvägen och riksväg 30 bidrar till goda kommunikationer med omgivande
orter.
• Läget relativt långt från Växjö och andra större städer ger ett stort omland och
därmed förutsättningar för ett relativt stort serviceutbud.
• Gång- och cykelavstånd till allt inom orten ger goda förutsättningar för hållbara transporter.
• Närhet till varierad och fin natur med många sjöar ger möjlighet till rekreation
och friluftsliv samtidigt som det bidrar till en god boendemiljö.
• Många arbetsplatser, en god företagsanda samt ett kluster av möbelföretag
med lång tradition.
• Flera bostadsområden med kulturhistoriska värden samt särpräglad karaktär
och arkitektur.
• Växjö kommuns enda bassängbad utomhus gör Lammhult till ett besöksmål
för hela kommunen under utebadssässongen.

• Det är en allmän och långsiktig trend att orter av Lammhults storlek och typ
förlorar invånare, framför allt i åldersgruppen 20–30 år. Befolkningsprognosen pekar emellertid på en svag befolkningsökning relaterad till de senaste
årens invandring till kommunen .
• Ett generellt lågt marknadsvärdet på småhus i orten gör att få kan bygga nytt
eftersom bankerna ofta inte ställer upp med lån.
• Centrum är splittrat och upplevs inte som en sammanhållen centrummiljö.
Gaturummen är otydliga och vida. De målpunkter som finns i centrum är utspridda utan tydligt samband och det finns inte några tydliga stråk. De platser
som finns i och längs gaturummet fungerar inte som mötes- eller pausplatser
och hänger inte ihop. Miljön utmed Bäckgatan upplevs som en baksida.
• Det finns få funktioner, målpunkter och stråk för aktiviteter i strandzonerna
och i andra tätortsnära naturområden. Skick och underhåll på anläggningarna
varierar. Kontakt och möjligheter till utblickar över sjöarna saknas.
• Stora centralt belägna områden består av våtmarker vilket gör att det är brist
på byggbar mark i anslutning till befintlig bebyggelse. Det har också medfört
en relativt utspridd bebyggelse. Även buller från järnvägen och riksvägen
begränsar möjligheten att bygga nya bostäder i vissa lägen.
• Järnvägen är en barriär genom samhället som försvårar och förlänger förflyttningar mellan samhällets östra och västra delar. Dessutom är den en källa till
buller.
• Riksväg 30, med höga hastigheter och mycket tung trafik, utgör också en
barriär och en bullerkälla. Den stora mängden trafik genom samhället innebär dessutom en förhöjd risk för trafikolyckor.
• Kapacitetsproblem på stambanan bidrar till att det i dagsläget inte finns plats
för fler tågavgångar.
• Ett sammanhängande huvudcykelvägnät saknas. Befintliga GC-stråk behöver
knytas ihop bättre, bli tydligare och sammanföra fler målpunkter. Bitvis upplevs GC-stråken som osäkra.
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Värna!
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Karaktärsgivande park- och/eller trädmiljö

• Herrgårdsparken
Område med stora biologiska värden, knutet till träd och flora. Bidrar med
karaktär till området i sig och till Lammhult i stort

Område, plats eller stråk med särskilda kvaliteter att bevara, ta tillvara och bygga vidare på.

Öppet kulturlandskap

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Odlingslandskap med värden i form av landskapsbild, kulturhistoria och möjlighet till rekreation. Värdena kan bestå om områdena fortsätter att odlas och/eller
betas. Kan utgöra potential för närodlat.
• Ljungsberg
Åker och betesmarker på höjdryggen mellan Ljungsåsa och Boo.
• Grevaryd
Åker- och betesmarker. Här låg en gång i tiden Grevaryds säteri.

Bebyggt område med tydliga spår från ortens tidigare utveckling, såsom tidstypiska och välbevarade byggnader och gatunät från den tiden, eller område med på
annat sätt särpräglad och karaktärsfull gestaltning.
• Ljungsbergsområdet
Bebyggelseområde som växte fram under första hälften av1900-talet.
• Värendsgatan
Bebyggelseområde i huvudsak från 1930- och 40-talen. Skogsdungen som
skiljer bostadsområdet från Grevaryds industriområde är viktig att bevara.
• Herrgårdsområdet
Särpräglad radhus- och grupphusbebyggelse från 1960-talet.

Förbättra!
Område, plats eller stråk där särskilda insatser behövs för att stärka deras funktion, utveckla dess potential eller förbättra den fysiska miljön.

Större natur- eller fritidsområde

Större område som används för rekreation och friluftsaktiviteter av ortens invånare, och vars kvaliteter kan upprätthållas med nuvarande skötsel och användning
om detta fortsätter att göras med hänsyn till områdenas specifika värden.
• Ljungsberget
Bokskog som används för promenader och lek.
• Lynnenområdet
Våtmarksområde med promenadstig runt sjön och anslutande stigar till större
skogsområden.
• Grevaryds äng
Betat eklandskap, med stora biologiska värden. Bildande av naturreservat har
tidigare föreslagits
• Lejonbacken
Tidigare skidbacke med lift. Bör kunna utvecklas som fritidsanläggning och
bättre knytas ihop med samhället genom en GC-väg och genom promenadstråket runt Lynnen.
• Norrvalla
Idrottsplats med stora värden som aktivitets- och mötesplats i samhället.

Blandad bebyggelse

Områden med bostäder och icke störande verksamheter, som behöver rustas upp,
kompletteras eller utvecklas.
• Lammhults centrum
Behöver knytas ihop bättre och stärkas som vistelse- och mötesplats. Gaturummet bör bli tydligare och området vid Järnvägsparken och Bäckgatan
behöver rustas upp och utvecklas till en attraktiv parkmiljö, eventuellt kombinerat med ny bebyggelse. Möjligheter till förtätningar finns också på andra
platser i och i närheten av centrum. Möjligheten att dämpa bullret från järnvägen och överbrygga dess barriäreffekt bör utredas.
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Verksamheter

Grönstråk

Områden med verksamheter som inte kan eller bör blandas med bostäder och som
behöver rustas upp, kompletteras eller utvecklas.

Rekreativa förbindelser i grön miljö avsides intensiv gatutrafik som målpunkter,
bostadsområden och grönområden men som idag saknas, inte är sammanhängande eller behöver förbättras.
• Lammen runt
Promenad- och motionsstråket runt Lammen. Fler målpunkter och platser
vid sjön behövs på västra sidan, och tillgängligheten behöver förbättras längs
strandnära stigar på södra delen.
• Lynnen - Grevaryd - Lammen
De två större grön- och rekreationsområdena Lammenområdet och Lynnenområdet binds i viss mån samman via det öppna odlingslandskapet och ekängen vid Grevaryd. Idag finns dock inget tydligt stråk genom detta landskap för
den som vill röra sig mellan områdena kring Lammen och Lynnen.
• Lejonbacken - Värnamovägen och Lynnenområdet
Stärka kopplingen till samhället med grönstråk tillgängligt för fotgängare och
cyklister.

• Värendsgatan - Grevaryd

Flera karaktärsfulla industribyggnader men området upplevs dock som delvis
nedgånget. Möjlighet till omvandling och utökning finns.

Barriärer

Järnväg, hårt trafikerade vägar, stora höjdskillnader, m.m. som förhindrar eller
försvårar passage, och där det är angeläget med åtgärder för att överbrygga eller
mildra barriäreffekten.
• Riksväg 30 - Växjövägen - Jönköpingsvägen
Åtgärder för att underlätta passage för gående och cyklister behövs bl.a. vid
korsningen Ljungsbergsgatan-Värnamovägen-Köpmannagatan samt utmed
bostadsområdet vid Värendsgatan.
• Värnamovägen
Åtgärder för att underlätta passage för gående och cyklister och minska barriäreffekten.

Större natur- eller fritidsområde

Grönområden, tätortsnära natur och fritidsanläggningar för utomhusaktiviteter
vars potential inte tillvaratas fullt ut eller där skötsel och underhåll eftersatts.
• Hälsoarenan, Ekegärdsudden och Strandstråket
Mycket värdefullt närrekreationsområde, med betydande utvecklingspotential. Tillgängligheten bör förbättras och många av anläggningarna (grillplatser
och liknande) är i behov av upprustning. Nya målpunkter och mötesplatser
kan behöva skapas. Stråket runt södra delen av Lammen behöver förstärkas.
• Allgunnens fritidsområde
Upprustning av hela området runt badplatsen, inklusive befintliga anordningar. Förbättra kopplingen till tätorten.

Stråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter men som idag saknas,
inte är sammanhängande eller behöver förbättras.
• Ljungsåsa - Centrum - Björnö - Allgunnens fritidsområde
Ett sammanhängande GC-stråk bör skapas mellan Ljungsåsa industriområde
och Björnö via centrum. Idag saknas GC-väg såväl längs med Värnamovägen som längs med Asavägen. Rörelsestråket genom centrum behöver tydliggöras. Den barriär som järnvägen utgör bör
om möjligt överbryggas för gång- och cykel i ett centralt läge mellan bron och tunneln. Gång- och
cykelvägen utmed Lammens norra strand upplevs av en del som otrygg.
• Utmed riksväg 30
Öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.
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Utred!
Område, plats eller stråk som bör utredas för annan användning än idag.

Blandad bebyggelse

Område som bedöms vara lämpligt för nya bostäder och icke störande verksamheter eller där lämpligheten för sådan bebyggelse bör utredas.
• Området norr om Pilgatan och Norra Fabriksgatan
Tänkbart utbyggnadsområde, för bostäder och icke störande verksamhet.
Mycket bra läge nära centrum och tåghållplatsen, men markens byggbarhet
bör utredas närmare. Sanka markförhållanden och risk för översvämningar.
• Gamla campingplatsen, Ekegärdsudden
Utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge i gällande
översiktsplan.

Verksamheter

Område som bedöms lämpligt för verksamheter eller där lämpligheten för ett
verksamhetsområde bör utredas.
• Oxlidenområdet
Område med mycket bra transportläge och därför särskilt lämpligt för industri, lager och logistisk verksamhet. Till stor del redan planlagt för verksamheter, men detaljplanen kan behöva ses över. Möjligheten att utvidga området
norrut bör utredas.

Barriärer

Järnväg, hårt trafikerade vägar, stora höjdskillnader, m.m. som förhindrar eller
försvårar passage, och där det är angeläget med åtgärder för att överbrygga eller
mildra barriäreffekten.
• Järnvägen/Järnvägsgatan
Öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister längs
befintlig bro utmed Växjövägen. Utred möjlighet till att överbrygga järnvägen
vid centrum.
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