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Förord

FÖRDJUPNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE 
HANDLIGAR

PLANHANTERING
  Kommunfullmäktige antog ett program för 
ar be tet med fördjupningen av över sikts pla nen 
för Små lands ste nar och Skeppshult första 
gång en 1987-09-24. Pro gram met reviderades 
av full mäk ti ge 1992-06-25. Under perioden 
1993 - 1994 var fördjupningen föemål för 
sam råd. Pa ral lellt med för djup ning sar be tet har 
Väg ver ket arbetat fram ett förslag till ar bets -
plan för en förbifart öster om Små lands ste nar 
och Skepps hult. Under 1996 var kom mu nen 
myck et en ga ge rad i ar bets plan ear be tet och 
den efterföljande detaljstudien av centrala 
Små-landsstenar, två ar be ten som nu lig-
ger som grund till för sla get. Sedan sam rå det 
har även lag stift ning en för änd rats avseende 
översikts-pla ne ring ens upp gif ter och innehåll. 
Pla ne rings per spek ti vet är idag förskjutet från 
ex pan sions tän kan de till för val tan de av den 
re dan bygg da miljön. För änd ring en syns i 
för djup ning ens av snitt om fram ti da behov av 
bo stä der och verk sam hets om rå den.

SYFTE
Fördjupningens syfte är 
att vidarutveckla or ter na Smålandsstenar 
      och Skeppshult efter sina respektive 
      förutsättningar genom att klargöra 
      orternas karaktär och re do vi sa en 
      handlingslinje för framtida utseende 
      och ut veck ling.
att klargöra markberedskapen för byggande 
      och reservera mark för grönområden, 
      gång- och cy kel vä gar och gator samt 
      lyfta fram Nissan i tätortsbilderna.
att redovisa en handlingsplan för trafi k-
      systemet.
att utreda hälsa, säkerhets-, och miljö-
      aspekterna.

Följande häften fi nns (upprättade 1993)
1. Allmänt
2. Orternas framväxt
3. Befolkning
4. Bostäder
5. Industri
6. Service

ORGANISATION AV ARBETET
  Kommunstyrelsens arbetsutskott för plane-
ringsfrågor, bestående av KSau och byggnads-
nämndens presidium, utgör led nings grupp för 
arbetet med fördjupningen. En tjäns te man n-
a grupp bestående av kommundirektör Karin 
Gus tafs son, stadsarkitekt Sven-Olof Nilsson 
och planarkitekt Iréne Ljungskog hade fram 
t.o.m.1996 ansvaret förplanarbetet. Från 1997 
har planarktitekt Henrik Haglund och Iréne 
Ljung skog arbetet med planförslaget. Be rör da 
för valt ning ar har läm nat syn punk ter och un-
 der lags ma te ri al.

TIDPLAN FÖR PLANERINGSARBETE
Planprogram 1987
Revidering av planprogram 1992
Planarbete 1993
Samråd 1994
Samrådsredogörelse 1995-04-25
Utställning okt.1998 - jan. 1999
Antagen 19  augusti 1999.

GENOMFÖRANDE
  Planeringsperioden är tio - femton år från 
an ta gan det. Det långsiktiga planeringspers-
pektivet sträcker sig mycket längre.

7.  Teknisk Service
8.  Naturresurser, grön-
     ytor och parker
9.  Trafi k
10. Miljö
11. Smålandsstenars 
     centrum

1. Gemensamma rikt lin jer

2. Små-
 lands ste nar

3. 
Skepps-

 hult
Plankarta
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  Under 1990-talet har de fl esta åldersgrup-
per ökat. Ett undantag är ungdomar samt 
yngre pen si o nä rer. Störst pro cen tu ell ökning 
visar gruppen äld re pen si o nä rer som sett till 
det se nas te de cen niet näs tan fördubblats i  de 
båda tätorterna. An ta let med el ål ders har blivit 
av se värt fl er och sam ma sak gäl ler för förs ko-
le bar nen. Den senare grup pen bör ja de dock 
mins ka kraftigt under 1997.
  De närmaste åren förväntas folk mäng den i 
Små lands ste nar och Skeppshult vara stabil, 
med en svag ökning vissa år. Kring 2005 fi nns 
tecken som ty der på en tyd li ga re ökning av 
be folk ning en. En dast ål ders klas sen för grund-
 skole barn för vän tas öka markant de närmaste 
fem åren. Övriga ål ders grup per kom mer att 
befi nna sig på ungefär nu va ran de nivå eller i 
en sta ka fall mins ka. Ök ning en vid mitten av 
nästa decennium inträder när år gånga rna från 
babyboomen kring 1990 når övre ton år en. 
Strax innan 2010 börjar också de yngre pen-
 si o nä rer na öka kraftigt.

  Både Smålandsstenar och Skeppshult har 
un der 1900-talet haft en positiv be folk nings u-
t veck ling. Den större av de båda orterna 
- Små-landsstenar - dominerar när det gäl-
ler folk-mängdens utveckling. År1940, när 
Skepps hult första gång en pre sen te ras som 
tät ort i sta tis tis ka sam man hang, bodde knappt 
81 % av be folk ning en i området i Små lands -
ste nar. Idag bor ca 92 % av be folk ning en i 
Små lands ste nar. Det är främst under 1950- 
och 1960-talet som Små lands ste nar ökar mer 
pro cen tu ellt än Skepps hult. Båda orterna vi sar 
på myck et stark utveckling un der 1970-talet. 
Un der 1980-talet var folk mäng den i stort sett 
oför änd rad medan en svag ökning av be folk -
ning en åter kunnat skönjas under 1990-talet. 
Vid det se nas te årsskiftet, 1997/-98, uppgick 
den sum me ra de tät orts folk mäng den i om rå det 
till 4.983 per so ner, va rav 4.580 i Små lands -
ste nar.

Befolkningsutveckling
1. Ge men sam ma rikt lin jer 

Folkmängdens utveckling i Smålandsstenar och Skeppshult 1930-1997 prognos t.o.m 2010.
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Na tur re sur ser

Vattenkvalitet
Näringsämnen
  Fosfor är det näringsämne vars mängd i 
söt vatten bestämmer vilka typer av djur och 
växter som fö re kom mer och i vilken om fatt -
ning. Fos for ut släpp kommer från reningsverk, 
jord bruk och vissa industriprocesser. För höga 
halter av fosfor kan ge upphov till över göd -
ning och syrebrist i vattnet.
  Fosforhalterna i Nissan varierar, även i 
för hål lan de till bakgrundshalterna, från ett 
måttligt nä rings rikt till stånd till ett nä rings rikt 
tillstånd. Över en längre tidsperiod har fos for -
på ver kan på Nissan minskat.
  Kväveföreningar är näringsämnen som inte 
bidrar till övergödningen i sötvatten. Däremot 
utgör kväve ett bidrag till övergödningen i ha-
vet. Kvä ve käl lor är biltrafi k, jord- och skogs-
bruk och av lopps re nings verk. Nissan upp-
ströms Små lands ste nar är starkt på ver kad och 
ned ströms Skepps hult mycket starkt påverkad 
av kväveföreningar.

Wallentin damm

VATTEN
Sjöar och vattendrag
  Smålandsstenar-Skeppshultsområdet av-vatt-
nas direkt till Nissan förutom området direkt 
väster om Bananenområdet, där vattnet istället 
rinner västerut till Österån.
  Det ytvatten som sätter sin prägel på Små-
landsstenar och Skeppshult är Nissan. Vat-
 ten dra get är i detta område lugnfl ytande och 
meandrande och några avsnörda korvsjöar 
(även kallade ävjor) fi nns i anslutning till ån.
  Två fördämningar fi nns vid Ågårdsfors 
och Skepps hults Bruk. Båda utgör ett sätt 
att ta tillvara na tur re sur ser na genom kraft-
 pro duk tion sam ti digt som de är ett effektivt 
vand rings hin der för ström le van de öring. 
Ned ströms Skeppshult fi nns en sträcka där 
vat ten has tig he ten är högre vilket tillsammans 
med bottenförhållandena skulle kunna göra 
om rå det värdefullt för strömlevande öring.
  Nissan utgör också recipient för dagvatten 
från tätorterna, utsläpp från industriprocesser 
och för två avloppsreningsverk.
  Hörsjön och Wallentins damm är särskilt 
vär de ful la därför att det inte fi nns så många 
vattendrag.
  Små vattendrag som har kvar delar av sitt 
na tur li ga lopp ger möjligheter att ha högre 
na tur vär den. Bäckar som i hyser olika typer 
av na tur vär den är Hålabäcken vid Ågårdsfors, 
samt Örbäcken söder om Svenshult.



6

  I anslutning till Smålandsstenar och Skepps-
 hult har halterna av kvicksilver och bly 
mins kat under 1990-talet medan halterna av 
kad mi um inte förändrats. Undersökningar av 
metaller i bot ten se di ment från början av 1990-
talet visar på en stark påverkan av kvicksilver 
i Nissan söder om Skeppshult.
  Zinkhalterna i Nissan ökar från en obetydlig 
påverkan uppströms Smålandsstenar till en 
tydlig nedströms Skeppshult vilket tyder på 
att några former av lokala föroreningskällor 
fi nns.

Grundvatten
  Nissans dalgång består av  isälvsavlagringar 
vilka utgörs av grus- och sandförekomster. 
Grus ås ar na är både viktiga naturliga re nings -
verk och ma ga sin för grundvattnet. Området 
längs Nissan har goda grund vatten till gång ar. 
Grusmaterialet i avlagringarna har hög vat-
 ten ge nom släpp lig het, över 10 m/h.
  I anslutning till Nissan genom Små lands -
ste nar består avlagringarna av fi nare material 
som inte har samma kapacitet för grundvatten-
föring.
  På båda sidorna om Nissan mellan Små-
 lands ste nar och Skeppshult fi nns grusavlag-
ringar med mycket god grundvattenförande 
kapacitet och genomströmningsförmåga. Om-
rådet är intressat för att studera möjligheterna 
till en re serv vat ten täkt. Nya uttag av naturgrus 
får inte ske i området och olika verksamheter 
måste prövas noga.

Försurning
  Försurningen utgör ett av våra största mil-
 jö pro blem. Mark och vatten får ta emot av se -
vär da mäng der av försurande luftföroreningar, 
vilket får till följd att alla sjöar och vattendrag 
är mer eller mindre försurningsbelastade.
  I Nissan i höjd med Smålandsstenar och 
Skepps hult bedöms numera motståndskraften 
mot för sur ning (buffertkapaciteten) som god. 
Men vid vår fl ö den visar dock mätningar att 
pH-vär de na kan komma nära nivåer, där käns-
liga arter kan skadas.

Metallföroreningar
  Olika metaller i vatten kan göra stor skada 
på vattenlevande organismer. De kan också 
utgöra en hälsorisk om de lagras i fi sk som 
sedan kon su me ras av människor.
  Utsläppskällor är bl a olika typer av bl a 
in du stri verk sam het, diffusa nerfall, trafi ken 
och direkta utsläpp från exempelvis ytbehand-
lingsindustrin. Industriutsläppen har minskat 
genom utveckling av re nings pro ces ser.

Na tur re sur ser

Mål
-  Utsläppen av zink identifi eras och åtgärdas 
   under planeringsperioden.
-  Mängden kväve i Nissan skall minskas un-
der
   planeringsperioden.
-  Vid om-, till- och nybyggnationer där  
   dagvattenhanteringen påverkas skall en 
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Na tur re sur ser

Vattentäkten
  I åsen norr om Smålandsstenar fi nns den 
kom mu na la grundvattentäkten placerad. 
Ka pa ci te ten är betydligt högre än det uttag 
som sker i dags lä get. Täkten försörjer både 
Små lands ste nar och Skepps hult, ca 5.000 
personer.
  Grävda brunnar i an slut ning till vattenverket 
fungerar som reservvattentäkt. Dessa har en 
ka pa ci tet som väl motsvarar da gens för bruk -
ning. I Fållinge fi nns en gam mal källa, som 
ti di ga re ut gjor de vattentäkt för Små lands -
ste nar. Denna täkt kan vid ett ex tremt nödläge 
ans lu tas.

Grundvattnet i området bedöms  ha en god 
kva li tet men är försurningspåverkat (1997 pH 
6,2-6,9).
  Grundvattnet är känsligt för föroreningar ge-
nom att grusåsarna har ett grovt material där 
främ man de ämnen snabbt kan sprida sig.
  Väg 26 passerar genom vat ten skydd so-
m rå det. Det fi nns behov av att skydda dricks-
vat ten för sörj ning en genom att täta dikena 
utmed väg sträck an genom täkten. Olämpligt 
pla ce ra de verksamheter i anslutning till täkten 
bör på sikt omlokaliseras.
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Grundvattnet i åsen rör sig ner mot 
Nissan. In fi l tra tions has tig he ten i 
området är hela 10m/ timme vilket 
är en hög siffra. Källa Scandiakon-
sult Väst AB, Göteborg 1996.

Västbo Transport AB

Trioplast

Inre skyddsområde
för vattentäkten

N. N
is s

a s
ti g

en

Yttre skydds om rå de
för vattentäkten

Mål
-   Vägområdet genom vattentäkten skall tätas 
    för att minska risken för föroreningar.
-   Området kring vattentäkten utreds i syfte 
    att sä ker stäl la ett  långsiktigt skydd för 
    dricksvattenreserven.
-   Reservvattentäkter säkerställs under 
    planeringsperioden.
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MARK
Allmänt
  Vegetationen i området är allmänt relativt 
artfattig beroende på de förutsättningar som 
berggrund och jordarter ger. Det ytliga grund-
 vatt net i slutt ning ar ner mot Nissan ger dock 
en ökad variation av fl oran samt en ökad 
skogstillväxt.
  Flera områden har sedan länge hållits öppna 
genom kreatursbete och utvecklat hag mar ker 
med trädslag som björk, rönn, ek och en. 
Kant zo ner mellan jordbruksmark och skogs-
 mark ger en  va rie rad fl ora med rester av 
bokbestånd, aspdungar, björk, ek, sälg och 
rönn. Jord bruks mar ken med vanliga inslag av 
sten gär des går dar och odlingsrösen ger för ut -
sätt ning ar för ett ökat insekts- och fågelliv. 
Fållinge utgör kanske det bästa exemplet i 
om rå det på ett sådant jord bruks land skap.  
  Nissans strandvegetation, med den ka rak -
te ris tis ka albården och ävjorna ger en rik 
miljö för fl ora och fauna. Exempelvis fi nns 
uppgifter om både häck an de kungsfi skare och 
forsärla vid Nissan längs sträckan Villstad-
Ågårdsfors.
  Nissan är en viktig vattenkälla för djur li vet i 
området då andra större vattendrag och sjöar 
saknas.

Speciellt värdefulla na tur om rå den
 Områden med speciella, dokumenterade, 
na tur vär den. 

1. Smålandsstenars domarringar
 Domarringarnas naturvärden präglas av män-
 nis kans påverkan. Genom slåtter och tramp 
har en örtrik ljunghed med fö re komst av 
back tim jan, kattfot och jungfrulin utvecklats. 
Hed bloms ter har här sin enda kända lokal i lä-
net. Området utgör klass 1 - högsta be va ran d-
e vär de - i Läns sty rel sens ängs- och hag mark s-
in vente ring en och fi nns  med i  Läns sty rel sens 
be va ran de pro gram för od lings land ska pet.

Nyckelbiotoper
 Skogsvårdsstyrelsen identiferar områden som 
hyser hotade arter. Dessa områden kallas för 
nyckelbiotoper och kan skyddas genom sk 
biotopskydd eller frivilliga överrenskommel-
ser.

2. Sagobäcken-Hålabäcken
 Bäckravin vid Ågårdsfors med olikåldrig al 
och gran men med inslag av björk, tall, rönn 
och lönn.

3. Kärr vid Brudstenarna
  Alkärr vid Nissan norr om lv 153 som ej 
de talj in ven te rats men som bedöms ha höga 
naturvärden och nyckelbiotopstatus.

4. Örbäckens utlopp vid Nissan
  Område längs västra sidan av Nissan söder 
om skjut ba nan vid Örbäckens utlopp har ej 
de talj in ven te rats men hyser höga naturvärden 
och har nyckelbiotopstatus. Örbäcken har 
också i vat ten drag sin vente ring en bedömts 
som ett lämp ligt lekområde för öring.

Na tur re sur ser
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Övriga områden med höga naturvärden

5. Ekbestånd i södra delen av Fållinge.
  Rena ekbestånd är ovanligt i området och 
många andra naturvärden är knutna till träd-
s la get.

6. Bestånd av backsippa vid Fållinge Ågård.
  Backsippan är en fridlyst växt som fö re -
kom mer på magra, torra och öppna marker 
och gynnas av bete.

7. Bäckdal söder om Svenshult
  Bäckdal mellan inägor som domineras av al 
med inslag av gammal björk.

Na tur re sur ser
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  I området, längs Nissan, fi nns grusåsar som 
har varit och är, föremål för mycket om fat -
tan de täkt verk sam het. Några av de täkter 
som fort fa ran de används fi nns i Bölaryd och 
Brän ne. Norr om Små lands ste nar fi nns an sök -
ning ar om att ex plo a te ra ytterligare i täkter 
som lig ger inom skyddsområdet för Små-
 lands sten ars vat ten täkt. Kom mu nen anser att 
det är olämpligt med hänsyn till be ho vet av 
grund vatten skydd.

Na tur re sur ser

Grusförekomster

Mål
-  De naturresurser som fi nns i området skall i 
   största möjliga utsträckning skyddas och 
   bevaras.
-  Vid uttag av naturgrus skall stor hänsyn tas 
   till grundvattenresursen. Områden som kan 
   komma ifråga för dricksvattenförsörjning är 
   särskilt viktiga.
-  Nissan skall lyftas fram i tätortsbilderna.
   Ån och dess stränder skall göras möjliga att 
   använda för friluftsliv och rekreation.
-  Samarbetet med  Skogsvårdsstyrelsen skall 
   utvecklas för att säkerställa skyddsvärda 
   biotoper och andra naturvärden.
-  De kommunala fastigheternas naturvärden 
   skall särskilt uppmärksammas.

  Längs Nissan både norr och söder om Små-
 lands ste nar fi nns avlagringar  med grövre ma-
 te ri al, na tur grus. 
  Behovet av grusmaterial  är stort då an vänd -
nings om rå de na är många bl a väg bygg nad, 
väg un der håll, byggnation mm. Naturgruset 
har ta gits ut i så stor omfattning att det i denna 
re gi on börjar bli en bristvara. Grusåsarna är en 
mycket viktig naturresurs, då de utgör grund-
vattenmagasin.
  För att spara på naturgruset fi nns därför nu 
en strävan att övergå till ned kross ning av 
berg ma te ri al.
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LUFT
Allmänt
  Luftföroreningar är gränsöverskridande och 
utgör ofta internationella och storskaliga mil-
 jö pro blem. I denna region av Sverige har det 
ut länd ska till skot tet mycket stor betydelse för 
miljöpåverkan. Även lokala ut släpps käl lor har 
dock betydelse för den lokala situation. 

  I höga kon cen tra tio ner är de skadliga att 
an das in. VOC släpps ut vid ofullständig för-
 brän ning, vid användningen av färg, lack och 
lös nings me del samt vid hanteringen av pet ro -
le um pro duk ter. Utomhus bildar de mark nä ra 
ozon tillsammans med kväveoxider under in-
verkan av värme och solljus.
  I slutet av 1980-talet påtalades utsläppen av 
VOC i Små lands ste nar om rå det där framförallt 
lösningsmedel uppmärksammades. Sedan dess 
har åtgärder gjorts på ett antal områden.
  Totalutsläppen av VOC i området ligger på 
knappt 600 ton om året och där nästan hälften 
utgörs av utsläpp från punktkällor, dvs in du -
stri er och bensinstationer. Punktutsläppen har 
minskat med 27 ton per år mellan 1994 och 
1997.        

Utsläpp av kväveoxider i Smålandsstenar-
Skeppshultsområdet
  Kväveoxider bildas vid förbränning och i 
höga halter skadar de växtlighet och männis-
kors häl sa.

  Den största delen av kvä ve ox i de rna kommer 
från ut länd ska källor. Av utsläppen av kväve-
oxider på cirka 265 ton om året i om rå det 
kom mer tre fjär de de lar från väg tra fi  ken. 
Utsläppen är så stora att luften i centrala Små-
 lands ste nar nästan inte upp fyl ler kraven för 
god luftkvalitet enligt Naturvårdsverket.

Utsläpp av VOC i Smålandsstenar-Skepps-
 hults om rå det
Flyktiga organiska kolväten, VOC, är en sam-
 lings be teck ning för en mängd olika ämnen 
med olika kemiska egenskaper.

  Den näst största utsläppskällan i området 
ut görs av uppvärmning, ca 30%. Den småska-
liga vedeldningen är ett förnyelsebart energi-
slag men om inte rätt utrustning fi nns och eld-
ningen inte sker på rätt sätt utgör den en stor 
utsläppskälla av VOC. Åtgärder som mins kar 
ut släp pen från ved eld ning är an vänd ning av 
ack u mu la tor tan kar och miljögodkända ved-
pannor. 

Na tur re sur ser
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  I Smålandsstenar-Skeppshultsområdet do-
 mi ne ras koldioxidutsläppen helt av tillskottet 
från vägtrafi ken, som svarar för ca 56%. All 
kol di ox id från trafi ken kommer från fossila 
bränslen. 
Näst största källan utgörs av koldioxid från 
upp värm ning med ca 20%. Drygt en tredjedel 
av till skot tet från uppvärmning utgörs av bio-
 bräns le.  

Koldioxidutsläpp i Smålandsstenar-
Skeppshultsområdet
  Koldioxid bildas vid fullständig förbränning 
och är den mest förekommande växt husga sen.

 

Svavelutsläpp
  Svavelutsläpp kommer från olika förbrän-
ningsprocesser då sva vel di ox id bidas. Den 
över vä gan de delen av svavelföroreningarna 
kom mer från främst ut länd ska källor. Ut-
 släp pen i om rå det på 3-4 ton per år är endast 
en bråk del jäm fört med nedfallet från de ut-
 länd ska käl lor na. Av det totala lokala ut släp pet 
ut gör uppvärmningen av bostädet och lo ka ler 
50%.

Na tur re sur ser

Mål
- Utsläppen av organiska kolväten, VOC, skall
  minska under planeringsperioden.
- Vid investeringar i biobränslebaserade 
  uppvärmningssystem skall om möjligt 
  ackumulatortank och miljögodkänd panna 
  installeras.
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Kulturmiljöer

  Svenshult, mellan Smålandsstenar och 
Skeppshult, består av en rad gårdar. Land-
 ska pet öppnar sig mot söder och slutar inte 
förrän söder om Stor ga tan i Skeppshult.
  Utmed Nissans stränder fi nns en rad läm-
 ning ar som bör uppmärksammas. Framförallt 
är det dammarna med sina kraftverk och 
kvarnar i Ågårdsfors och Skeppshult som 
fortfarande märks.
  Det äldsta tydliga kulturminnet i området är 
domarringarna i Smålandsstenar.  Fornläm-
ningen ligger i en unik biotop och gränsar till 
hem bygd spar ken

TÄTORTERNA
  Smålandssternar/ Skepps hults om rå det är ett 
område där tätortsbebyggelsen är ung. Större 
delen av de båda orterna har vuxit upp efter 
det att järnvägen drogs fram. Traktens historia 
och fl era av kulturvärdena är dock be tyd ligt 
äldre.
  Emilias stuga i södra delen av Små lands -
ste nar har bevarats. Stugan ligger i gräns-
 zo nen mellan ett av grönstråken och bostads-
bebyggelsen.

KULTURLANDSKAPET
  Landskapet innehåller både ängs- och hag-
 mar ker, mark för aktiv jordbruksproduktion, 
sten gär des går dar och vattendrag.  Fållinge och 
Haghult är exempel på oldingslandskap med 
olika för ut sätt ning ar. Fållinge i ett sydvästläge 
med milsvidd utsikt och Haghult i österläge 
inbäddat i skogs- och  våtmarker. Haghult är 
ett populärt ströv om rå de som breder ut sig 
längs den gamla häradsvägen. Fållinge an-
vänds av många för aktivt friluftsliv. Båda od-
 lings land ska pen ligger högre än tät or ten Små-
 lands ste nar. Fåll in ge är in tres sant för framtida 
ex plo a te ring. Det befi ntliga kul tur land ska pet 
tål viss etablering av ytterligare bostäder.

Mål
-  Kulturlandskapet i området tillhör ortenas 
   identitet och bevaras i största möjliga 
   utsträckning.
-  Kulturmiljöerna skall göras tillgängligare 
   och marknadsföras för besökare.

Haghultsområdet
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Kulturmiljöer
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Kartan visar kända forn läm ning ar i området enligt Fornlämningsregistret, 1984. Siffror i rött visar läm-
 ning ar som kan komma i konfl ikt med framtida expansionsplaner eller riktlinjer i fördjupningen.

FORNLÄMNINGAR
  I Smålandsstenarområdet fi nns det gott om 
läm ning ar från tidigare generationer. Forn min -
ne na talar om hur människor levt och verkat i 
bygden under århundradena. Slutt ning ar na mot 
Nissan innehåller en mängd intressanta läm-
ningar. Do mar ringa rna i Små lands ste nar är de 
mest kända.
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Kulturmiljöer

Övriga fornminnen inom planområdet                                 
44           Offerkälla, förstörd
45           Grop                                                                                         
53           Domarringar                                                                             
54           Högar. Fyndplats  fl inta                                                            
60           Gravfält
68           Hällkista (borttagen)
69           Stensättning (borttagen)                                                           
71           Rösen                                                                                       
88           Bebyggelselämningar Hultet                                                    
91           Bebyggelselämningar Alkvists                                                 
92           Bebyggelselämningar Bygget
94           Kvarnplats                                                                                
96           Bebyggelselämningar Agnetaryd                                             
98           Röjningsrösen                                                                          
99           Röjningsrösen                                                                          
100         Väghållningssten                                                                      
103         Röjningsrösen                                                                          
106         Bebyggelselämningar Liden                                                    
107         Bebyggelselämningar Svinåsen                                               
108         Fyndplats för mynt                                                                   
112         Röjningsrösen                                                                          
113         Kvarnplats                                                                                
114         Fyndplats för lösfynd                                                               
121         Väghållningssten
122         Bebyggelse lämningar torpställe                                              
124         Gravfält                                                                                    
127         Väghållningssten                                                                      
196         Bebyggelselämningar
197         Väghållningssten
198         Bebyggelse
204         Brofäste
206         Torpställe
214         Bebyggelselämningar. Lösfynd                                               
215         Fyndplats för fl intskärvor. Lösfynd                                         
271         Bebyggelselämningar Branten                                                 
272         Bebyggelselämningar                                                               
273         Fyndplats för stenyxa. Lösfynd                                               
283         Lösfynd                                                                                    
284         Fångstgrop                                                                               
285         Tjärbränningsplats. Gropar med traditioner
286         Fyndplats för fl intayxa
296         Hålväg
304         Bebyggelseplats
305         Fyndplats

Mål
-  Fornminnena skyddas enligt fornminnes-
   lagen.
-  När tillgängligheten till fornminnena kan 
   ökas skall så ske. 

Fornminnen som kan kom ma att
påverkas av fördjupningens rikt lin jer
Nr.         Typ 
46        Gravfält 
50        Rest sten, borttagen 
51        Högliknande bildning 
52        Gravfält 
55        Domarringar 
61        Borttagen rygg ås stu ga 
62        Gravfält
70        Milstolpe 
72        Klockstapel, bort ta gen 
77        Domarringar, bort tag na 
78        Lommabacken, gravfält
79        Borttaget röse 
126      Röjningsrösen, kol bot ten 
128      Bebyggelselämningar, sentida 
153      Högliknande läm ning ar 
154      Minnessten 
155      Minnessten 
179      F.D Gästgivargård 
199      Väghållningssten 
200      Hembygdsgård, lösfynd, mil stol pe,
            väghållningssten 
212      Bebyggelselämningar, sentida torpställe 
291      Högliknande lämningar 
295      Takhäll till borttagen hällkista 
297      Hålvägar 
298      Fyndplats fl inta, lösfynd
305      Fyndplats
307      Fyndplats, lösfynd 
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Tra fi k sys tem

ALLMÄNT
  Smålandsstenar är uppbyggt kring olika 
kom mu ni ka tions le der. Nis sa sti gen är som 
kom mu ni ka tions led ett kul tur min ne. Stråket 
an vän des fl itigt redan under tidig medeltid och 
tro li gen ännu mycket tidigare.
  Nissastigen av idag har ut veck lats till ett 
vik tigt kom mu ni ka tions stråk genom södra 
Sverige. Myck et tung trafi k lämnar och angör 
lan det via hamnarna i Varberg, Halm stad, 
Hel sing borg och Trel le borg. Små lands ste nar 
är i detta per spek tiv en fl ask hals för ge nom -
farts tra fi  ken och ge nom farts tra fi  ken är en stor 
bar ri är för Smålandsstenarborna. Dis kus sio ner 
om en för bi fart har förts sedan 1950-talet. 
Re dan då an såg Vill stads kom mun att tra fi k in -
ten si te ten var för hög.
 Vägverket har arbetat fram ett för slag till ar-
 bets plan för ett östligt läge.

Mål
-  Målsättningen är att un der planerings-
   perioden skapa ett tra fi k sys tem som skyd-
   dar de oskyddade tra fi  kante rna, mins kar 
   barriäreffekter och emis si o ner, ökar triv sel 
   och tillgänglighet samt stär ker re gi o nens 
   konkurrenskraft. Nyck eln till trafi ksyste-
   met i Smålandsstenar- och Skeppshults-
   området är en för bi fart.
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  Från Isberga, norr om Villstad, till Boarp, 
sö der om Skepps hult, ska förbifarten passera 
Små lands ste nar och Skeppshult öster om or-
 ter na. Vä gen kom mer att passera över Nissan 
söder om Villstad och kom ma tillbaka till väs-
 tra sidan söder om Östra Kal set. Totalt är väg-
 sträck an 16 km plus an slut ning av väg 153 ca 
1,5 km. Huvudinfart till Små lands ste nar skall 
i för sta hand vara väg 153, Värnamovägen.

Mål
-  Förbifarten skall börja byggas under 
   planeringsperioden.
-  Infartsvägarna förskönas för att ge ett 
   positivt in tryck av Smålandsstenar och 
   Skeppshult.

Tra fi k sys tem

FÖRBIFART SMÅLANDSSTENAR/
SKEPPS HULT
  Kommunen har vid val av sträck ning, i sam-
 ar be te med Vägverket, kom mit fram till att ett 
östligt al ter na tiv är att fö re dra. Detta med hän-
 syn till att kopp ling ar na till mel lan väg 26 och 
väg 153 samt att tra fi  ken ge nom vattentäkten 
kommer att mins ka  Al ter na ti vet för bätt rar 
även möj lig he ter na att ex pan de ra de väst li ga 
de larna av Små lands ste nar. 
  Det föreslagna al ter na ti vet krä ver ändå 
skydds åt gär der vid vattentäkten ut med nu va -
ran de sträck ning av Nissastigen, eftersom den 
kom mer att vara en av infarterna.
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  Godstransporter på järnväg är problematiska 
i regionen då stora delar är styckegods. Det 
fi nns utvecklingsmöjligheter för godshan-
tering på östra sidan av stations-området i 
Smålandsstenar.
  För att persontrafi ken långsiktigt skall över-
leva behöver standarden på banan och kom-
forten i resandet höjas. Banan är ett regionalt 
intresse när det gäller persontrafi k och både 
ett regionalt och nationellt intresse avseende 
godstrafi k. Kommunen kommer att fortsätta 
medverka i diskussionen med berörda parter 
avseende banans framtid.
  Stationsområdet i Smålandsstenar kommer 
under planeringsperioden utvecklas för att öka 
kom for ten i resandet. Kopplingen mellan buss 
och tåg skall underlättas och angöringsmöjlig-
heten för bilar och cyklar skall för bätt ras. Det 
skall fi nnas vä der skydd för väntande i an slut -
ning till stationen.

JÄRNVÄGEN
  Halmstad - Nässjö järnväg invigde sin sta-
tion i området 1877. Stationsläget var det som 
skapade förutsättningarna för både Smålands-
stenar och Skeppshult. Den västra bebyggelse-
gruppen i Skeppshult och centrala delen av 
Smålandsstenar har tecken som visar att de är 
uppbyggda efter normer för hur ett stations-
samhälle skulle byggas.
  Banan knyter samman Västkustbanan och 
Södra stambanan. Den utgör en avlastning i 
fråga om godstransporter genom södra delen 
av landet.
  Underlaget för persontrafi k har under en 
längre tid varit varierande. I dagsläget, 1998, 
trafi keras banan av länstrafi kbolagen i Jönkö-
pings och Hallands län. Stationen i Smålands-
stenar  försörjer hela området. Hållplatsen i 
Skeppshult avvecklades under 1996.
  Banan utgör en av komminikationsmöjlig-
heterna för näringsliv och allmänhet i.

Centrumplan mot
Järnvägsstation.

Tra fi k sys tem

Mål
-  Trafi ken på järnvägen bevaras och ut veck las 
   under planeringsperioden. Kom for ten kring 
   stationen i Smålandsstenar ökas. Den östra 
   sidan av järn vä gen, i anslutning till Östra 
   Järnvägsgatan, utvecklas för gods han te ring.
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  I Skepps hult är det framförallt Skepps hults -
sko lan, Trivargården, Missionskyrkan och 
Idrotts plat sen som är att betrakta som skydds-
 ob jekt.
  Andra skyddsvärda objekt är bl a Nissan 
och  grundvattentillgångarna. Skyddet av 
grund vatt net, som fi nns under stora delar av 
Små lands ste nar, kan ska pas genom att med-
 ve ten he ten kring pro ble ma ti ken upp märk -
sam mas i sam häl let. Särskilt viktigt är skyddet 
av grundvattentäkten norr om Smålandsstenar 
då den försörjer båda tätorterna med dricks-
 vat ten

Hälsa och säkerhet

RÄDDNINGSSTATION I SMÅ LANDS -
STE NAR
  Stationen ligger i ett villaområde, vilket kan 
med fö ra konfl ikter med utryckning. In sats -
ti der na till större riskobjekt blir långa. Under 
planeringsperioden bör ett ställningstagande om 
lokalisering av räddningsstation i Små lands -
ste nar göras. 

SKYDDSOBJEKT
  I samhället fi nns objekt där så mycket män-
 nis kor vistas att åtskilliga kan skadas eller 
om kom ma vid en olycka. Dit hör Ha ga går den, 
Mariagården, sim hal len, Torghuset, Villstads-, 
Åtterås- och Nord in sko lan, övriga sam lings -
lo ka ler samt de stör re affärerna.

Rädd nings -
sta tio nen  i 
Små lands -
ste nar
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Hälsa och säkerhet

Mål.
- Gasoltanken vid Burserydsvägen skall 
  avvecklas under första delen av planerings-
  perioden.
- Dricksvattenförsörjningen skall säkras under 
  planeringsperioden.

RISKOBJEKT
  Det fi nns verksamhet som medför risker 
för om giv ning en. Omfattande trafi k med 
farligt gods på väg 26, väg 153 och väg 576 
(Burserydsvägen) medför risk för allvarlig 
olycka, där de personella och /eller materi-
ella förlusterna kan bli stora. Störst risk för 
män nis ko liv är den gasol som trans por te ras 
till och från ga sol cis ter nen på För råds ga tan. 
San no lik he ten för en olycka är liten, men 
kon se kven ser na kan bli för ö dan de för en del 
av sam häl let.

  Under planeringsperioden löper tillståndet 
som fi nns för gasoltanken ut. Om inte ett na-
 tur gas nät fi nns eta ble rat i Små lands ste nar vid 
till stån dets utgång, skall gasoltanken lo ka -
li se ras till södra in du stri om rå det.

Objekt                                                 Risk                                                     Konsekvenser                                     
Gasoltanken                                         Gasexplosion                                       Person- och egendomsskador              
Weland AB                                           Gasexplosion                                       Person- och egendomsskador              
Bilspedition                                          Gummirök                                           Egendomsskador                                  
Trioplast norra                                     Gasexplosion, rök (polyeten)              Per son- och egendomsskador              
Varmförzinkningen                              Gasexplosion                                       Person- och egendomsskador              
Trioplast, Ö. industriomr.                     Rök (polyeten)                                     Egendomsskador                                  
Simhallen                                             Klorgas                                                Person- och egendomsskador              
Järnkarl                                                Gasfl askor                                            Person- och egendomsskador              
EAB                                                     Gasexplosion                                       Person- och egendomsskador
Järnvägen                                             Kollisionsolyckor,                                                                                               
Olyckor med farligt gods,                    Person- och egendomsskador              
                                                             buller och vibrationer. 
Väg 26                                                 Tra fi k o lyck or och                               Person- och egendomsskador
                                                             utsläpp av farliga ämnen.                    Mark- och vattenföroreningar.              
Västbo Galvan                                     Brand                                                   Mark- och vattenföroreningar.
Statoil, väg 26 Skeppshult                   Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar.             
Shell, väg 26 Smålandsstenar              Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar               
Ulf Karlsson Bilservice Uno X            Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar               
Skjutbanor                                                                                                         Personskador, markföroreningar          
Finnvedens Bil AB                              Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar
Smålandsstenars Bilservice Pump       Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar
Svenstigs Bil AB                                 Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar
Skeppshults Bensin o Livs AB            Drivmedelsleveranser, brand               Mark- och vattenföroreningar
Vägverket                                            Drivmedel, brand                                Mark- och vattenföroreningar
Västbo Lastbilscentral                         Drivmedel, brand                                Mark- och vattenföroreningar
Västbo Transport AB                           Drivmedel, brand                                Mark- och vattenföroreningar
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Mellankommunala intressen

Intresse                                   Berörd kom mun                      Frågor                                       
Nissan                                     Hylte, Halmstad                         Vattenkvalitet, turism.
Skol- och barnomsorgsfrågor Hylte                                          Inpendling till Smålandsstenar/   
                                                Skeppshult                                 Järn vä gen                                   
Hylte, Halmstad, Värnamo     Stan dard, sta tus, säkerhet          
Kollektivtrafi k                         Hylte, Fal ken berg, Värnamo      Trafi kering på järnväg och/ eller buss. 
“Inlandsvägen syd“, väg 26    Hylte, Halmstad, Jönköping      Mark nads fö ring, standard         
Förbifart Smålandsstenar        Hylte                                          
Väg 153                                   Falkenberg, Värnamo                Standard
Energi                                      Hylte, Värnamo                         Naturgasintroduktion                 
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