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Vägtrafiksystem

Allmänt
Det övergripande vägnätet består av
väg 26 Nissastigen, väg 588, väg 592,
väg 593 och väg 594. Genom Hestra
passerar ett stort antal tunga fordon,
lastbilar och bussar. Den största
målpunkten är Flodala industriom-
råde i norra delen av samhället. En
ansenlig mängd av trafik-
belastningen i Hestra är genomfarts-
trafik på väg 151, väg 592 och väg
588 mellan Gnosjö och Grimsås.
Antalet tunga fordon genom Hestra
uppgår på Mogatan till 250 st/ dygn
och förväntas att öka. Kommunen
anser att belastningen är hög.

Mål
- Genom en långsiktigt hållbar

vägtrafikstruktur skapa förutsätt-
ningar för högre trafiksäkerhet,
lägre miljöbelastning och en vack-
rare genomfart av centrala Hestra.

- Förenkla godstransporterna till
Flodala industriområde.

- Lösa järnvägsövergångarna enligt
intentionerna i avtalet med Ban-
verket.

A.Stängning av Ringvägen
B.Planskild korsning vid Byvägen -

Skolgatan.
C.En förbindelselänk mellan väg 593

och Flodalavägen.

Förslag till övergripande
vägtrafiksystem
Målsättningen är att drastiskt
minska antalet
tunga fordon i det
centrala stråket
Mogatan - Skol-
gatan. Bland flera
viktiga punkter
kan området fram-
för Isabergskolan
nämnas. Färre tunga
fordon leder till högre
trafiksäkerhet och lägre miljö-
belastning i samhället.

Åtgärderna
Nyckeln till det övergripande trafik-
systemet ligger i korsningen mellan
järnvägen och Byvägen/Skolgatan.
Som en del i avtalet mellan Gislaveds
kommun och Banverket ska säkerhe-
ten höjas där. För att uppnå maximal
säkerhet anser kommunen att en
planskild korsning måste byggas.
Plankorsningen är motiverad för att
säkerställa fri passage av järnvägen.
Den skall utformas så att räddnings-
tjänstens fordon kommer under, 3,6
meters höjd.

Den tunga trafiken till Flodala indu-
striområde ska i största möjliga mån
trafikera en ny väg från vägen till
Äspås, väg 593.

Vid Äspåsövergången skall det att
byggas en bomreglerad korsning för
att höja trafiksäkerheten i järnvägs-
korsningen.

Söderifrån kommande tung trafik till
Flodala industriområde och vidare
mot Grimsås skall genom skyltning
vid �vägporten�, korsningen väg 26/
väg 151, och ombyggnad av Mogatan
hänvisas att köra norrut till Nissa-
stigens, väg 26:s, korsningen med väg
588. Södergående trafik från Grimsås
hänvisas på samma sätt till Nissa-
stigen från korsningen väg 593/ väg
588/ väg 594.
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- Cirka 150 oskyddande trafikanter/
daghänvisas till undergången vid
stationen istället för passagen vid
Ringvägen.
Genomförandet bygger på ett
samarbete mellan Gislaveds kom-
mun, Vägverket, Banverket och
Hestraborna.

Korsningen väg 593/ väg 588/ väg 594
bör byggas om så att trafiken inte
leds in i Hestra.

Järnvägsövergången vid Ringvägen
skall stängas då överfarten ligger
inom bangårdsområdet och utgör en
stor säkerhetsrisk för både boende
och tågtrafiken.

En möjlighet för en eventuell gång-
bro vid nuvarande Ringvägs över-
gången skall säkerställas för att
garantera rörelsefrihet för boende
och trafiksäker väg till arbetsplatser
på båda sidor om järnvägen.

Konsekvenser
- Trafikbelastningen i centrala

Hestra kommer att minska.
- Trafiksäkerheten höjs och miljö

belastningen sänks utmed Mogatan
och Skolgatan.

- Transportvägen för tunga fordon
till Flodala industriområde kom-
mer enligt förslaget att bli längre
än dagens.

- Trafikemissionerna kommer att öka
i området kring Hestra.

- Fastigheterna kring den föreslagna
�bilporten� i Byvägen/ Skolgatan
påverkas endast i mindre omfatt-
ning.

- Korsningen Mogatan/ Skolgatan
måste göras trafiksäkrare.

- Järnvägsövergången vid Ringvägen
skall prövas i ett detaljplaneför-
farande.

- Ringvägsövergången kan inte
stängas förrän �bilporten� i
Byvägen/ Skolgatan är byggd.

- Stängningen av Ringvägsöver-
gången medför att ca 600 fordon/
dygn flyttas från Ringvägen till
Mogatan.

HestraFlodala
indu-
stri-
område

Rv 26



23
Fördjupning av översiktsplanen,
Hestra

Övriga gator

Det interna gatunätet i Hestra ägs av
Vägföreningen men förvaltas av
Gislaveds kommun. Mogatan (v.592)
Skolgatan (v.588) och Järnvägsgatan
har Vägverket som huvudman.
Gatusystemet fungerar i huvudsak
bra. Länken Terrassvägen/ Järnvägs-
gatan kommer att bli viktigare i fram-
tiden om järnvägsövergången vid
Ringvägen stängs. Idag ligger gatorna
parallella i plan och passagen över
HEAB:s parkering och lastningsytor
kommer bli allt mer komplicerad vid
ökade trafikmängder. Framkomlighe-
ten måste förbättras.

Mål
- Förbättra framkomligheten och

trafiksäkerheten i länken Järnvägs-
gatan/Terrassvägen för att avlasta
de norra delarna av Ringvägen.

Konsekvenser
- Länken Terrassvägen/Järnvägs-

gatan blir en tydligare och trafik-
säkrare del i gatunätet på västra
sidan av järnvägen som underlät-
tar trafikflödet på Kyrkobol.
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Befintlig GC-väg
Cykelstråk på gata
Planerad separat GC-väg

Konsekvenser
- Fler får möjligheten att välja cykeln

framför bilen. Åtgärderna leder till
en trafiksäkrare miljö för oskyddade
trafikanter. Kommunen visar att
kretsloppsperspektivet använts i pla-
neringen av det framtida trafiksys-
temet

- Den befintliga vägen söderut utmed
banvallen skall vara kvar men kom-
mer att ha lägre standard.

GC-vägar

Allmänt
De befintliga gång- och cykelvägarna i
Hestra ligger i natursköna stråk vil-
ket gör att de är flitigt utnyttjade. Pro-
blemet är att de inte ligger där folk
behöver dem för sina dagliga transpor-
ter. Cykeltrafiken är en betydande del
av trafiken på Mogatan och Skolgatan.
Kommunen inser problemet och anser
att cykelvägar ska byggas utmed Mo-
gatan och Skolgatan till Isamons
idrottsplats. Kommunen anser vidare
att om fler ställer bilen hemma och cyk-
lar till jobbet bidrar det till högre tra-
fiksäkerhet och lägre miljöbelast-
ningar.

Under senhösten 1995 byggdes cykel-
väg mellan Båraryd och Hestra på den
gamla banvallen. Den nya cykelvägen
är den första länken i ett cykelsystem
där Hestra ska knytas till Gislaved,
stugbyn vid Isaberg och golfbanan vid
Nissafors. Problemen är att både Kust
- Kustbanan och Nissastigen (v.26)
måste korsas ifall hela systemet ska
fungera. Banvallen går att passera där
Hylteån rinner genom banvallen och
Nissastigen kan passeras vid under-
gången  för rastplatsen vid Isaberg.

Kommunen anser att ett utbyggt cykel-
system i och kring Hestra positivt bi-
drar till ett rörligare friluftsliv, säkrare
framkom

Mål
- Separat cykelväg skall byggas ut-

med Mogatan och Skolgatan.
- Hela GC-systemet Gislaved - Hestra

- Stugbyn - Golfbanan skall byggas.

lighet för oskyddade trafikanter, tyd-
ligare kontakt mellan turistanläg-
gningarna kring Isaberg och Hestra
samt ger boende och besökare möjlig-
heten att uppleva den vackra naturen
i omgivningarna.

Förslag till cykelvägssystem
Från Gislavedshållet ansluet ny gc-väg
till östra sidan av infarten till Hestra
genom en passage av järnvägen där
Hylteån rinner under banvallen. En
plankorsning med farthinder leder gc-
trafiken över infarten, väg 592. Från
stugbyn kommer gc-vägen längs ber-
gets sluttning. Cykelvägen fortsätter
därefter mot Hestra på den befintliga
vägen parallellt med infarten. En bit
behöver nyanläggas innan gc-vägen
når Mogatan vid uppfarten till Isaberg.
Vid det slutliga valet av lösning skall
även möjligheten att använda Metall-
gatan tillsammans med ny väg till hå-
let i banvallen studeras. Genom cen-
trala Hestra ligger gc-bana på båda si-
dor av Mogatan. I korsningen med
Skolgatan möter den en gc-väg från
Kyrkobol. Fram till Isabergsskolan och
sedan över till norra sidan av Skol-
gatan. Från Skolgatan-Baldersvägen
till Isamon på nordvästra sidan av vä-
gen till Grimsås.
Under 1997 kommer ett första steg
med åtgärder utmed Mogatan att ge-
nomföras.
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Grönstruktur, parker, grönområden, skogspartier

Allmänt
Hela Hylteåns dalgång sjuder av grön-
ska. Skogen och bergssluttningarna do-
minerar landskapsbilden tillsammans
med Kroksjön och Agnsjön. Med
kretsloppsperspektivet i planeringen är
grönstrukturen en mycket viktig del i
helheten.

Grönstrukturen tilldelas i huvudsak
tre uppgifter.
- Vara en plats för socialt umgänge

med rekreation, upplevelser och fri-
luftsliv.

- Klara de ekologiska värdena med
biologisk mångfald för att den stän-
digt pågående, och nödvändiga, bio-
logiska nedbrytningsprocessen inte
ska äventyras.

- Visa den kulturhistoriska utveck-
lingen i området.

I Hestra utgörs den kulturhistoriska
aspekten av kyrkogården och det är de
två övriga aspekterna som framträder
tydligast i resten av tätorten. Kommu-
nen anser att grönstrukturen är en
resurs som inte går att ersätta i ett
samhälle som siktar på att nå en bär-
kraftig utveckling. Därför är
grönstråken från Sandbäckens dal-
gång, utmed Hylteån, norrifrån genom
bostadsområdena på Jutabäcken och
österifrån med Isaberg som utgångs-
punkt mycket viktiga att värna om.

Mål
- Skogspartierna skall ges möjlighet

att i sammanhängande stråk leta
sig in i de centrala delarna av
Hestra.

- Hylteåns sträckning genom Hestra
skall vara det största sammanhäng-
ande stråket genom tätorten.

- Ny bebyggelse skall inte lokaliseras
så att kontakten mellan den nuva-
rande bebyggelsen och omliggande
skogsområden skärs av.

- Grönområden skall finnas kring
hela Agnsjön.

Konsekvenser
- Hylteåns sträckning måste säkras i

både befintliga och kommande
detaljplaner.

- Området kring Sandbäcken avförs
helt från framtida exploatering.

- Det måste finnas sammanhängande
grönstråk genom begyggelsen. Dessa
kan finnas både på kommunal mark
och hos privata fastighetsägare.

- Den kommunala hanteringen av
grönytor måste tilldelas resurser så
att tillräcklig kvalitet uppnås.

- Stationsplan, centrum och sträckan
utmed Mogatan måste bli grönare.

Parker
Människan mår bra av att uppleva
grönska. Hestra med omgivning har
stora kvaliteter och fyller nästan helt
behovet redan idag. Vissa förändringar
och satsningar sätter dit �pricken över
i:et�. En utveckling av Åparken i syfte
att knyta ihop ett parkstråk mellan
Mogatan och Isabergsskolan med sä-
ker gångväg till bibliotek och god kon-
takt med Agnsjön. En liten terrass i
södra änden av Agnsjön för att
Hestragårdens patienter skall kunna
ta del av omgivningarna. En mindre
plats i anslutning till det upprustade
torget och kommunikationscentrat på
stationsplan för att erbjuda en stunds
vila.

Sociala mål
- Hestra skall kunna erbjuda attrak-

tiva områden för lek, rekreation och
friluftsliv.

- I Hestra skall det finnas grön-
områden av hög kvalitet med god
tillgänglighet för alla grupper i sam-
hället.
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Biologisk mångfald
Mängden av olika djur och växter är
av avgörande betydelse för hur väl na-
turen kan ta emot och bryta ner biolo-
giskt material från naturen och sam-
hällets produktion. En förutsättning
för att skapa livsmiljöer för olika arter
är att det finns olika typer av levnads-
platser för dem. Exempelvis olika
skogstyper, ängar, hagar, åraviner,
villa-trädgårdar, kommunala parker
och vattenområden. Äldre villa-
trädgårdar innehåller ofta väldigt
många olika arter varför de är av sär-
skild vikt. Hestras villaträdgårdar upp-
visar en växtprakt som ger ett bra un-
derlag för den biologiska mångfalden.
Det viktiga är att det finns ett rikt ut-
bud av olika växter och djur samt olika
typer av livsmiljöer för dem. I det av-
seendet är Hestras villaträdgårdar en
resurs som bör bevaras.

Ekologiska mål
- Kommunen skall utveckla förvalt-

ningen av grönytorna så att den bio-
logiska mångfalden utvecklas.

- Åparken och grönstråket kring
Hylteån skall vara högst prioriterat
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Mål
- Vattenkvaliteten skall förbättras ge-

nom både förebyggande verksamhet
och kontrollarbete. Ansvaret ligger
hos alla aktörer i området, såväl
kommun, enskilda hushåll som fö-
retag och organsiationer.

- Kommunen ska föregå med gott
exempel genom att minska utsläp-
pen av miljöbelastande ämnen från
de kommunaltekniska systemen.
(Se vidare �Dagvatten� och �Spill-
vatten�.)

- Insatserna skall  samordnas med
Tranemo kommun och övriga in-
tressenter för att de skall ge maxi-
mal effekt.

Konsekvenser
- Dagvattensystemet måste byggas

om, kvävefixeringsdammar måste
byggas vid reningsverket.

- Utredningen om dagvatten-
infiltrationsmöjligheter måste förfi-
nas.

- Större resurser till förebyggande ar-
bete för att säkra vattenkvaliteten.

Allmänt
Hylteån, Agnsjön, Kroksjön och Sand-
bäcken är tillsammans med grund-
vattenförekomsten de viktigaste
vattenområdena i Hestra.

Ytvattenkvaliteten i systemet är
tillfredsställande. Hylteån är mycket
näringsrik. Utsläpp sker från renings-
verken i Grimsås och Hestra, metall-
industrin och från det kommunala
dagvattennätet. Kväve och fosfor-
halterna stiger konstant sedan lång tid
tillbaka. De syretärande ämnena har
gett upphov till en svag syresituation i
ån. Vattnets försurningsmotstånds-
kraft är relativt god. Tungmetaller fö-
rekommer i ån. Högst är halterna av
nickel, bly, koppar, kadmium och zink.
Olika orkidéarter och öring finns i sys-
temet dock inte inom tätortsgränserna.

Den kommunala badplatsen vid Krok-
sjön är en viktig målpunkt i Hestra.
Badvattnet håller hög bakteriologisk
kvatitet men är inte Hestrabornas
förstaval som badplats. Öreryd ger to-
talt en större upplevelse.

Vattenområdena är en mycket viktig
del i landskapsbilden i Hestra med
omnejd. Det är av största vikt att
vattenytorna hålls öppna för att det
visuella intrycket ska vara

tilltalande. Det näringsrika vattnet gör
att vattenväxter hotar att ta över de
öppna vattenytorna. Ett näringsrikt
vatten är ett hot mot landskapsbilden.

Hög vattenkvaliteten i Hylteån är
mycket viktigt. Utan ett bra vatten
minskar den biologiska mångfalden,
antalet fiskar, fåglar och växter samt
vattnets attraktion som badvatten och
visuellt inslag i landskapsbilden.

Strandskydd
Inom detaljplanelagda områden är
strandskyddet upphävt. Inom icke
detaljplanelagda områden gäller 100
meter med utökat strandskydd till 200
meter runt Kroksjön. Konflikt mellan
strandskydd och ny bebyggelse kan
uppstå kring Kroksjön och på östra
sidan av Agnsjön.

Grundvattenförande lager finns i bot-
ten på Hylteåns dalgång. Ström-
riktningen är söderut mot Nissadalen.
Hela Hestra, med undantag för bebyg-
gelsen på Kyrkobol, ligger på
grundvattenförande lager.

Vattenområden
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Grundvattnets utbredning

Strandskyddsområden runt Kroksjön
är 200m, Hylteån 100m, Agnsjön
100m och  Jutabäcksgölen 100m.
Detta gäller inte detaljplanelagda
områden.

Grunvattnet rinner genom Hylteåns
dalgång och buktar ut kring Sand-
bäcken.

HESTRA

Agn-
sjön

Kroksjön

Strandskydd

HESTRA

Agn-
sjön

Kroksjön



29
Fördjupning av översiktsplanen,
Hestra

1

Vatten i den kommunala infrastrukturen

som syftar till att säkerställa
dricksvattentillgången ska bli
motiverade. Detta gäller väg 593
mot Äspås, väg 592 och angörings-
vägen till skidanläggningen på
Isaberg.

Vattenförsörjningen
Hestra försörjs med grundvatten som
rinner i hela Hylteåns dalgång. Vatten-
kvaliteten är god och endast mindre
justeringar behöver göras innan det
når abonnenterna. Vattenverket ligger
söder om Isabergsgatan och skyddsom-
rådet för huvud-vattentäkten sträcker
sig upp mot skidan-läggningen och dess
parkering. Kring reservvattentäkten
vid Blåbärs- och Lingonstigen finns
inget skyddsområde. Ett skyddsområde
för framtida behov finns söder om v.
593 med avgränsning i järnvägsvallen
och Kroksjön.

Riktlinjer för vattentäkter i
kommunomfattande översikts-
planen som berör Hestra.
- I områden med grundvatten-

tillgångar skall lokalisering av olika
verksamheter noggrant prövas, så
att eventuella effekter på grund-
vattnet undviks.

- Områden med vattentäkter
undantags från bebyggelse och an-
dra anläggningar.

- Oljedepåer, bensinstationer, lager
av kemikalier, industriell verksam-
het m m skall inte lokaliseras inom
områden som är särskilt känsliga
för föroreningar.

Ledningsnätet
Under 1995 har omfattande ledning-
sarbeten genomförts i Hestra för att
vattenkvaliteten skall säkras. Ett yt-
terligare led i arbetet är en ny reser-
voar vid vattenverket för att kunna
hålla jämn vattenkvalitet i nätet.
Ledningskapaciteten täcker inte beho-
ven för att driva större sprintler-
anläggningar i ortens industrianlägg-
ningar. Dessa behov skall säkerställas
i detaljplan.

Kommunen anser att en säker
dricksvattenförsörjning av hög kvali-
tet är en grundförutsättning i samhäl-
let.

Mål
- Säkerställa en tillräcklig dricksvat-

tentillgång av hög kvalitet.
- Kommunen skall bilda skyddsom-

råde kring nuvarande reserv-
vattentäkt.

Konsekvenser
- Delar av det detaljplanelagda om-

rådet intill Isabergs AB väster om
v.592 kan inte bebyggas.

- Vägar som i dag gränsar till
vattenskyddsområden måste
inkluderas i skyddsområdena för
att skyddsåtgärder

Yttre
skyddsområde

Inre skydds-
område

123456
123456
123456
123456
123456
123456

Skyddsom-
råde skall
utredas
vidare

Reserv-
vattentäkt
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vattnet i våtmarksdammar för att
minska utsläppen av kväve och fosfor
i Hylteån. Slammet kommer att om-
händertas lokalt och återföras till jord-
bruksproduktion eller bilda biomull.

Kommunen anser att slammet från
reningsverket i Hestra är en resurs
som skall omhändertas lokalt och åter-
föras till marker där näringsämnena
kan gödsla jorden. För att minska mil-
jöpåverkan på Hylteån anser kommu-
nen att en sk. kvävefixeringsdamm ska
anläggas söder om reningsverket där
stora delar av kvävet och fosforn binds
i växter och delar av det återstående
kvävet återförs till luften.

Mål
- Genom ombyggnader i spillvatten-

hanteringssystemet skall den kom-
munala verksamheten minimera
dess miljöpåverkan på Hylteån.

- Slammet skall återföras till marker
så nära reningsverket som möjligt
för att minimera transporterna.

- Problemkällan skall angripas ge-
nom att utreda möjligheterna att
efter sekelskiftet förbjuda vatten-
toaletter i nyproduktionen.

Spillvatten

Avloppsvatten kallas för spillvatten.
Spillvattnet rinner i ett separat system
vilket ger höga föroreningshalter i för-
hållandevis liten volym. Det gör att
goda förutsättningar finns för en effek-
tiv rening i liten vattenvolym. Renings-
verket som ligger söder om Isabergs
AB, renar vattnet med konventionell
metod, mekanisk, kemisk och biologisk
rening. Vattnet som blir kvar efter
reningsprocessen släpps ut i Hylteån.
Ledningsnätet är i gott skick och kla-
rar en fördubbling av spillvatten-
mängderna. Reningsverket är byggt för
2600 personer och utnyttjas i dagslä-
get av ca 1500.

Spillvattnet innehåller stora mängder
näringsämnen som idag slängs på
tippen istället för att förs tillbaka till
de naturliga kretsloppen. Överskotts-
vattnet som släpps ut i Hylteån inne-
håller kväve och fosfor som ger höga
halter av näringsämnen i vattnet och
försämrar syretillgången i Hylteån och
därmed förutsättningarna för liv i
vattendraget. Med siktet inställt på ett
ekologiskt hållbart Hestra är hante-
ringen inte tillfredsställande.

Reningsverket är under utveckling mot
en effektivare rening av spillvattnet
från Hestra. I arbetet ingår optimering
av de traditionella funktionerna samt
polering av

1

Reningsverket

Kvävefixerings-
damm

Isabergs
AB

Hestra
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Dagvatten

Förslag
Tekniska nämnden har tagit fram ett
förslag till framtida hantering av dag-
vattnet i Hestra. Den bygger på en in-
delning av orten i mindre delar samt
ett betydande samarbete mellan kom-
munen och fasighets-ägarna. Om samt-
liga fastihetsägare kopplas bort från
dagvattennätet och om händertar regn-
vattnet reduceras vattvolymen med
50% i dagvatttennätet. Förorenings-
halterna minskas därmed radikalt. Un-
der 1997 skall försöksanläggningar för
infiltration byggas på några platser i
Hestra.

Konsekvenser
- Innan planen antagits av kommun-

fullmäktige utarbeta en handlings-
plan för all dagvattenhantering i
Hestra.

- Samarbete med de privata fastighet-
sägarna är mycket viktigt.

- Kommunen måste vara förebild och
omhänderta dagvatten från sina
fastigheter.

- Med genomfört förslag kommer be-
lastningen på Hylteån att minska
betydligt.

Regnvattnet som faller på tak och an-
dra hårdgjorda ytor kallas dagvatten.
Vattnet förs i eget ledningsnät och
släpps ut i Sandbäcken, Kroksjön,
Hylteån och Agnsjön. Inga över-
svämningsproblem är kända.

Med regnvattnet spolas tungmetaller,
svavel- och kväveföreningar samt en
mängd närsalter ut i vattendragen när
det regnar.
Dessa kommer från partikelnedfall
från luften och från förbränningen av
fossila bränslen i fordon. Vid kraftigare
regn, efter en tids torka, kan chockver-
kan uppstå då förhållandevis stora
mängder föroreningar kommer ut i
Hylteån samtidigt. Genom att dela upp
vattnet i mindre flöden, uppehålla det
i fördröjningsmagasin och låta det in-
filtreras innan det når recipienten nås
en naturlig reningseffekt. Kommunen
anser att den successiva försämring av
Hylteåns vattenkvalitet som dagens
dagvattenhantering innebär strider
mot kretsloppsprincipens idé och hör
inte hemma i det ekologiskt uthålliga
samhället

Mål
- Allt dagvatten skall infiltreras

innan det når recipient.
- Infiltrationen skall ske så nära den

plats det regnar som möjligt.
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Avfallshantering

Industriavfall
Avfallet från industrin kan innehålla
produkter av hög kvalitet. Ett special-
fall är träavfallet från den lokala indu-
strin i Hestra. Det kan utgöra en grund
för värmeenergi till industri och en-
skilda fastighetsägare.

Mål
- Organiskt avfall skall inte läggas på

tippen.
- Återvinningsanläggningar skall

smälta in i bebyggelsemiljön.
- Kommunen skall erbjuda råd och

information om returhanterings-
system och återvinningsföretag i
landet.

- Den lokala tippen i Hestra skall
hållas öppen till ett alternativt
system finns tillgängligt.

Konsekvenser
- Kommunen måste hitta en lämplig

lokaliseringsplats för retur-
systemen.

Hushållsavfall
Den 15 april 1996 bytte Gislaveds
kommun avfallshanteringssystem.
Veckohämtning blev fjortondagars-
hämtning och sortering av hushåll-
savfallet har pågått sedan dess.
Systemet är fortfarande under upp-
byggnad och en mängd detaljer är
kvar att lösa. Många delar är fortfa-
rande osäkra kring hur framtidens
avfallshantering skall se ut. Dock
framstår det som klart att det orga-
niska avfallet kommer att bli mycket
dyrt att deponera. Skatter och avgif-
ter kommer att påföras från EU.

Det är hög tid att redan nu börja
kompostera för att på sikt spara
pengar.

Överblickbart är att Hestra ska ha en
centralt placerad återlämningsan-
läggning för sorterat hushållsavfall.
Under en övergångsperiod kommer
trädgårdsavfall att få deponeras på
den gamla tippen. Under de närmsta
åren kommer ett antal insamlings-
tillfällen att arrangeras i samarbete
med berörda parter.

Biologiskt avfall från trädgårdar och
parkmark är resurser som bör omhän-
dertas lokalt i Hestra.
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Energi

Små åtgärder i hemmet och på ar-
betsplatsen kan sammantaget ge gan-
ska stora effekter i energi-
omsättningen.

Mål
- Kommun, företag och allmänhet
skall verka för ett resurssnålare
utnyttjande av energi i Hestra.

- Lokalisering och utformning av
bebyggelse skall göras så att tran-
sport- och arbetspendlingsavstånd
hålls nere.

- Uppvärmningen av bostäder och
industrilokaler bör på sikt ske med
värme från förnyelsebara energi-
källor.

- Kommunen skall vara föregångare i
sitt fastighetsbestånd

Konsekvenser
- Eluppvärmningen av hus bör på sikt
försvinna alternativt bör elenergin
framställas ur förnyelsebara energi-
källor.

- En utredning bör göras som beskri-
ver möjligheterna för att utveckla ett
fjärrvärmenät i Hestra.

- Fastighetsnämnden bör utreda olika
värmeförsörjningssystem för de
kommunala fastigheterna.

- Kommunen bör bli aktivare inom
energirådgivning och information.

Energi
Energiomsättningen i ett samhälle
består av en rad olika delar. Fordons-
trafiken, industrierna och hushållen
står alla för delar av energi-
omsättningen. I många fall kommer
energin ursprungligen från en fossil
energikälla, exempelvis bensin och
disel i fallet med fordonstrafiken.
Elenergi framställs dels ur fossila
bränslen men framförallt ur kärn-
kraft, där uran är en viktig bestånds-
del, samt ur vattenkraft.

Fördjupningens övergripande inrikt-
ning är att nå fram till ett ekologiskt
hållbart Hestra. Det medför att sam-
hället i stort bör bli resurssnålare och
att energislag som inte faller inom
ramen för målsättningen på sikt bör
bytas ut. De ovan nämnda energi-
slagen är alla ifrågasatta av olika själ
i diskussioner där värnandet av mil-
jön satts främst. Den övergripande
målsättningen ger utrymme för ett
flertal lokala lösningar. Lösningar
som på senare tid vuxit sig allt star-
kare.

Inom området för uppvärmning av
bostäder är det klart dominerande
systemet i Hestra direktverkande el,
som huvudsakligen har sitt ursprung
i vatten- och kärnkraft. För att nå
den övergripande målsättningen bör
på sikt antingen energins

ursprung ändras eller så bör
uppvärmningssystemet konverteras
till ett som stämmer bättre med mål-
sättningen.

Det finns en rad olika lösningar som
i nuläget har olika nivå av lönsam-
het. Vid tiden för genomförandet får
gällande regler och platsens specifika
förutsättningar ligga till grund för
val av lösning. Gislaveds kommun
förordar ingen av lösningarna men
lämnar exempel på tänkbara alterna-
tiv.

NIAB har en fastbränslepanna som i
dagsläget även försörjer Hestra
Inredningar med värme. Systemet
har utvecklingsmöjligheter.

Sedan flera år försörjs Isabergs-
skolan med en värmepump. Glykol-
ledningar ligger på botten av Agn-
sjön. Systemet bör kunna byggas ut
så att fler får tillgång på lokal produ-
cerad värme.

Det blir allt populärare med jord-
värme/ bergvärme. Olika delar av
Hestra är olika lämpade för borrning
av exempelvis bergvärme.

Mindre fastbränslepannor går idag
att installera i enskilda hushåll.
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Bostadsbehov och lokalisering

Konsekvenser
- De framtida bostadsområdena står

i konflikt med strandskyddet och
kan komma att påverka riksintres-
set Isaberg.

Det finns ca 600 lägenheter i Hestra.
445 i småhus och omkring 150 i flerfa-
miljshus. Gislavedshus är största fast-
ighetsägare. Hisstillgång finns i drygt
50 lägenheter. God tillgänglighet finns
också i marklägenheter i det nyare de-
larna av bostadsbeståndet.
För närvarande finns det drygt 40 av-
styckade småhustomter i Hestra som
inte är sålda. Kommunen äger 21 av
dessa. Ett reservområde för framtida
flerfamiljshus finns med plats för 26
lägenheter i Åparken. Kommunen har
ingen reserv för flerfamiljshus.

Behov
Med hänsyn tagen till hushålls-
sammansättning, flyttningsströmmar,
pendlingsrörelser, industriexpansion,
markförsäljningstakten och befolk-
ningsprognos kommer den nuvarande
bostadsreserven att räcka i minst 30
år. Det behov som framkommer är
äldrevårdsplatser i Hestra. Mellan 10
och 20 nya platser kommer att behö-
vas efter sekelskiftet.

Framtida bostadsområden
Hestra har växt stötvis under sitt för-
sta sekel. Det kan uppstå efterfrågan
som i dagsläget inte går att förutsäga
och då behöver kommunen vara förbe-
redd. I ett sådant läge anser kommu-
nen att i första hand de obebyggda tom-
terna i Hestra skall användas. I andra
hand, som reservområde, området ös-
ter om Agnsjön, med utbredning upp
mot Isaberg. Jutabäcken skall avsät-
tas för eventuell framtida tätorts-
expansion. Ur kretsloppsperspektiv är
det av största vikt att bebyggelse-
strukturen hålls ihop varför Hestra
Inredningars fastighet vid Agnsjön
också är intressant för framtida bostad-
slokalisering.

- Lokalisering och utformning skall
göras så att energiomsättning och
transportbehov minimeras.

- Dagvattenhanteringen skall lösas
lokalt.

- Utformningen skall göras så att god
arkitektonisk kvalitet uppnås för att
byggnaderna skall passa in i Hest-
ras byggnadstradition.

- Kommunen måste vara mycket res-
triktiv med att släppa fram enstaka
bygglov inom ovan nämda
expansionsområden.

- Prioriteringen måste enligt
lokaliserings- och utformningsmålet
bli:
1. Befintliga småhustomter i tätor-

ten.
2. Öster om Agnsjön.
3. Hestra inredningars fastighet vid

Agnsjön.
4. Jutabäcken

Agn-
sjön

4.

1.

2.

3.
Mål
- Hestra skall erbjuda ett varierat

bostadsutbud som erbjuder alla
grupper ett attraktivt boende.

- Äldreboendet skall lösas i Hestra.
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Verksamhetsområden

Befintl igt verksamhetsomr.

Framti da verksamhetsomr.

Omvandl as ti ll Bostäder

U pphävas

Verksamhets- och industrilokalisering

Lundins Snickerier ligger etablerade
på mark avsedd för bostadsbebyggelse.
Inom nuvarande tomtmark går det inte
att bygga ut verksamheten varför fö-
retaget bör omlo-kaliseras om utbygg-
nad blir aktuellt. De mindre transpor-
terna till/från företaget går idag genom
bostadsbebyggelsen på Kyrkobol. Det
är inte bra. Kommunen tycker att
transporterna skall trafikera väg 588
till Kyrkbyn.

Verksamheterna i Hestra är i huvud-
sak lokaliserade till Flodala industri-
område. Undantagen är Isabergs AB,
delar av Hestra Inredningar AB:s verk-
samhet samt mindre detaljister och
Lundins Snickerier AB på Kyrkobol.
De större industriföretagen är inne i
expansionsskeden. I dagsläget finns ca
7 hektar outnyttjad industrimark på
Flodala och ytterligare ca 5 hektar tills-
kapas på Flodala med hjälp av det över-
gripande trafikförslaget. Utan tillskott
av ett nytt reservområde är det ont om
industrimark i Hestra.

Mål
- Hestra skall ha en bred näringslivs-

struktur.
- Det skall finnas god tillgång på

industrimark i Hestra.
- Flodala industriområde skall ut-

vecklas mot norr.
- Olämpligt placerade verksamheter

skall på sikt omlokaliseras.
- Dagvattnet skall omhändertas på

fastigheten där verksamheten är lo-
kaliserad.

- De hårdgjorda ytorna kring anlägg-
ningarna skall minimeras.

- Processvatten från produktion skall
omhändertas av företaget.

Förslag
Mindre, icke störande verksamheter
med relativt få transporter kan inte-
greras i bebyggelsen för att ge liv åt
orten.

Området mellan Isabergs AB och
reningsverket är reserveras för företa-
get. Annan verksamhet eller bebyg-
gelse kan inte komma i fråga.

Hestra Inredningars fastighet vid Agn-
sjön är på längre sikt intressant att för-
lägga bostadsbebyggelse på. Angörings-
trafiken till anläggningen via Brogatan
är olycklig.

- Byggnaderna skall vara av god ar-
kitektonisk kvalitet

- Industribyggnader skall på sikt
värmas med energi från förnyelse-
bara energikällor.

Agnsjön

KroksjönFlodala

Isabergs AB
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Konsekvenser
- Förslaget ger mycket god mark-

reserv. 12
hektar på Flodala och >30 hektar
�Norr om väg 593�.

- Området �Norr om väg 593� berörs
av det utökade strandskyddet, 200
meter, kring Kroksjön.

- Området �Norr om väg 593� strider
mot översiktsplanens riktlinjer för
vattentäkter.

- Avståndet mellan bostäder och
området �Norr om väg 593� gör att
energiomsättningen i
arbetspendlingen ökar.

- Samtliga områden ligger utmed
föreslaget övergripande trafiksys-
tem och har utifrån det bra skylt-
lägen.

Reservområden
Arbetet med fördjupningen har givit att området �Norr om väg 593� mot Äspås
skall avsättas som framtida verksamhetsområde.

Norr om väg 593
Positiva aspekter Negativa aspekter
* Nära till anslutningsvägar * Svårt att försörja med kollektivtrafik
* Nära till järnvägen * Ligger på grundvattenförande lager
* Relativt plan mark * Dyra anläggningskostnader för att
skydda * Nära till värmekälla    grundvattnet
* Kan etappindelas

Mellan Isabergs AB och reningsverket
Positiva aspekter Negativa aspekter
* Ligger intill tidigare industriområde * Begränsat med utrymme
* Kort anslutning till huvudvägnätet * Kan leda till högre olycksrisker vid
  som inte behöver belasta centrala    reningsverket
  delarna av Hestra
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Riksintressen, mellankommunala intressen
och hälsa och säkerhet

Hälsa och Säkerhet
De enskilt största säkerhetsriskerna i
Hestra ligger i de tunga farligt-
godstransporterna genom tätorten. En
del farligt gods går till kabel-
tillverkaren ALCATEL i Grimsås.

Hestras struktur, med orten delad av

räddningstjänstens fordon kan pas-
sera.

Räddningstjänsten arbetar med en
kommunomfattande riskanalys där bl
a sannolikheten för olika olyckor
studeras varför ingen angivelse gjorts
i förslaget.

järnvägen kräver god tillgång av
snabba transporter över eller under
järnvägen. Kommunen anser att den
planerade bilporten i Byvägen/Skol-
gatan skall uppföras så att

Gränserna till naturreservatet Isaberg och riksintresse-
området skall sammanfalla i naturereservatsgränsen på
västra sidan av berget.

Intresse Aspekt
Isaberg Det rörliga friluftslivet
Väg 26, Nissastigen Stamväg
Kust- till Kustbanan Stambana för järnvägstrafiken

Mellankommunala intressen
Intresse Berörd kommun Frågor
Järnvägen Tranemo och Gnosjö Standard, status, godshantering, säkerhet
Kollektivtrafiken Tranemo, Gnosjö och Jönköping Utbud, kvalitet
Vandringsleder
och skidspårsystem Tranemo Järnvägspassage, spårsammanbind-

ning Grimsås
Hylteån Tranemo Vattenkvalitet
Räddningstjänsten Tranemo Grimsås brandförsvar
Turismen Gnosjö Turistpolitiskt program
Vägtransporter Tranemo, Gnosjö och Jönköping Trafikstråk, vägkvalitet, vägskylt-

ning, miljöfarligtgodstransporter
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Radonförekomst
Hestra ligger inom ett lågriskområde
avseende radonhalter. Rastreringen
visar lågriskområdets utbredning.

HESTRA

Algus-
torpasjön

Agnsjön

Kroksjön

Mål
- Farligt godstransporter skall hän-

visas till väg 26 och väg 588.
- Järnvägspassagen skall säkerstäl-

las på minst två ställen i eller i di-
rekt anslutning till Hestra.

- Den maximala bullernivån nattetid
från järnvägen skall inte överstiga
45dBA och den genomsnittliga ni-
vån (ekvivalentnivån) skall inte
överstiga 55 dBA.

Konsekvenser
- Sammanfattningsvis bedöms ris-

kerna för påverkan på hälsa och sä-
kerhet som låga i Hestra.

-  Banverket och kommunen måste be-
gränsa bullerutbredningen längs
järnvägen i Hestra.
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Risksobjekt Risk Konsekvens
Järnväg Olyckor med farligt Omfattande, sömn

gods, buller, vibra- störning, egendomsskador,
tioner, elekriska och säkerhetsavstånd.
elektromagnetiska
fält

NIAB Brand, immissioner Egendomsskador, luftpåverkan
Hestra Inredningar AB Brand Egendomsskador
Lundins Snickerier AB Brand Egendomsskador
Bensinstation, Texaco Brand Egendomsskador
Rapid Isaberg AB Brand, transporter av Egendomsskador, miljöpåverkan

farligt gods från ytbehandlingsprocessen på
Hylteån

Parkeringen till Fordonsolycka Påverkan på dricksvatten-
skidanläggningen på Isaberg med läckage försörjningen.

Skyddsobjekt Risk Konsekvens
Hestragården, Furuhill Brand Betydande person- och
och Linneagården. egendomsskador på

Linneagården och Furu-
hill, Hestragården inne-
håller brandceller varför

person- och egendoms
skador kan minimeras.

Isabergskolan Brand Egendomsskador

Sporthall Brand Egendomsskador
Medborgarhus, kyrkor Brand Egendomsskador

Hestra Inredningar
AB
Sporthall
Medborgarhuset
Bensinstation
Missionskyrkan
Linnéagården
Furuhill
Hestragården
Lundins
Snickerifabrik
Hestra AB
Isaberg Rapid
AB
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