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Nya strategier 
Fördjupad översiktsplan 

De centrala delarna förtätas med•
nya bostäder och lokaler för handel
och service.

Ny bostadsbebyggelse i de•
centrala delarna ska utformas som
flerbostadshus.

De centrala delarna ska utformas•
med ett grönt stråk från Kyrk-
parken t o m gågatan. 

På gågatan ska de oskyddade•
trafikanterna prioriteras.

För att få ett sammanhållet•
område upprättas ett gestaltnings-
program för de centrala delarna. 
Lekplatser, mötesplatser och gröns-
struktur ska beaktas vid upprät-
tandet av gestaltningsprogrammet.

Området i anslutning till lands-•
tingets vårdcentral ska ses som
utredningsområde med inriktning
mot allmän användning, dock inte
handel eller bostäder. Parkerings-
frågorna ska beaktas.

Parkeringsplatser som tas i•
anspråk för bebyggelse ersätts med
parkeringsgarage.

Järnvägsgatan utvecklas till en•
handels- och bostadsgata.

I de centrala delarna utvecklas•
aktivitetsmöjligheter för alla åldrar.

Möjligheter ges att dela stora•
tomter i de centrala delarna för att
skapa ytterligare tomter. Områdets
historiska struktur ska beaktas.

Torggatan förstärks med gc-väg•
som koppling till Trastenområdet.

Sambandet  mellan Gisle och de•
centrala delarna stärks.

Johan Orre och kommunparke-•
ringen är utredningsområde för
bostäder/skola/förskola/
verksamheter; dock inte industri.

Kyrkogatan öppnas i sin helhet•
som gata.

Möjlighet att skapa en gångför-•
bindelse mellan Sofiagatan och
Järnvägsgatan ska eftersträvas.

CENTRALA DELARNA

Avgränsning -de centrala delarna.

I de centrala delarna utgör Köpmangatan/Torggatan en mittnerv. 
Det utgör en del av stråket som leder via Dalenparken till Glas-
bruksområdet. Inom avgränsningen finns bostäder , handel och 
administration samt olika servicenäringar.

En tilltalande miljö och en mångfald av aktiviteter är viktigt 
för att locka människor till de centrala delarna, något som i sin 
tur är viktigt för handels- och servicenäringen. För att skapa ett 
mer tilltalande miljö bör ett gestaltningsprogram tas fram som 
behandlar utformningen och det offentliga rummets möblering. 
I gestaltningsprogrammet utreds också frågor som behovet av 
en scen i centrum, lekmöjligheter, samlingsplatser för vuxna och 
unga och ett grönare centrum med fler träd och gröna oaser.

För att de centrala delarna ska bli levande måste den fysiska 
miljön utformas så att sambandet till Gisle, Glasbruksområdet, 
Smålandia och Trasten blir tydligt.

Kopplingen mellan Gisle och de centrala delarna är viktig och 
måste förstärkas genom  skyltning, fysiska visuella åtgärder i 
gång- och cykelvägsystem och informationsmaterial m m.

Torggatan förstärks som stråk mellan centrum och Trasten. Kopp-
lingen mellan gågatan (Köpmangatan) och Torggatan görs tydlig 
genom att korsningen över Storgatan byggs om.

Nya mål 
Fördjupad översiktsplan

De centrala delarna i Gislaved•
ska vara ett vardagsrum där det är
självklart att handla i affärer, gå på
restaurang, café eller andra nöjen
samt utnyttja det offentliga rummet
i form av parker och torg i större
omfattning än i dagsläget.
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De centrala delarna av tätorten är attraktiva för nya flerbo-
stadshus med närhet till kollektivtrafik och dagligvaruhandel. 
Kommunhusparkeringen och Johan Orre utreds med inriktning 
bostäder/skola/förskola/verksamheter; dock inte industri.
Handel i kombination med bostäder kan tillkomma på 
Köpmangatan bredvid Swedbank och på Storgatan bredvid Lindex 
samt på Konsumfastigheten. 
I samband med att parkeringar tas i anspråk för bebyggelse är 
det viktigt att parkeringsbehovet löses på annat vis till exempel 
genom parkering i garage under byggnaderna. Möjligheter finns 
också att dela stora tomter i centrum för att tillskapa ytterligare 
tomter. Detta bör ske med hänsyn till områdes historiska struktur 
och uppbyggnad. 
Det är också viktigt att befintliga parkeringsplatser effektiviseras 
och att de förses med tydlig skyltning för att det ska bli lättare 
att hitta parkeringsplats. I dag finns runt 1000 parkeringsplatser 
i de centrala delarna och ungefär hälften är utnyttjade en vanlig 
vardag.

Södergatan mot gågatan som den ser ut i dag. Torggatan i dag.

Gågatan

CENTRALA DELARNA

Nya riktlinjer Fördjupad 
översiktsplan
• Vägvisningsskyltning sker från
Gisle till de centrala delarna och
från de centrala delarna till Gisle.
• Informationsmaterial ska finnas
om centrum i Gisle och om Gisle i
centrum.
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Gisle är ett unikt område där det finns en blandning av olika  
lokaler och platser för många aktiviteter. Det är attraktivt 
för både ortens invånare och besökande. Här finns bibliotek, 
gymnasieskola, högstadieskola, förskola, sim- och sporthall, 
ishall, nöjespark, idrottsplats och ett frekventerat grönområde. 
Intentionen är att hela området Gisle skall betraktas som en 
helhet. Gisleparken skall utvecklas till ett kulturellt centrum. 
Parkområdet ska bli attraktivare och mer lättillgängligt. Området 
ska användas för boende, utbildning, kultur, friluftsområde och 
idrott. Gångstråken stärks så att dessa blir tydligare, dels för att 
öka trafiksäkerheten men även för att synliggöra entréer och stråk 
i området. Biltrafiken och parkeringarna inom området förändras 
och förbättras. Biltrafiken skall underordnas gång- och cykeltra-
fiken.
Kopplingen mellan Gisle och de centrala delarna av Gislaved är 
mycket viktiga..

GISLe

Planprogram för 
Gisleområdet 
antaget av 
kommunfullmäk-
tige

Gislaveds bibliotek

Musikskolan

Lundåkerskolan

Parkgården

Gislaveds 
gymnasium

Gisleparken

Ishallen

Gisle sportcenter

Gisle sportcenter

Gislaveds gymnasium

Konsertsalen

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan
• Utvecklingsprogram och detalj-
planer tas fram för att klargöra vad
olika  delar ska kunna förändras.
• Gisleparken ska utvecklas till ett
multikulturellt centrum som blir en
mötesplats för hela kommunen.
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Kommunens fastigheter, anlägg-•

ningar, gator och platser ska göras
tillgängliga för funktionshindrade
så långt det är möjligt.

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan

Goda möjligheter skapas till lek•
och utveckling i barnens utemil-
jöer på skolor och förskolor.

Skola och barnomsorg 
I Gislaveds tätort finns tre skolområden med låg- , mellanstadie- 
och förskolor: Sörgården, Gullvivan och Gyllenfors. Dessutom 
finns Montessorifriskolan Galaxen. I Gislaved finns även Lundå-
kerskolan, högstadieskola samt Gislaveds gymnasium.  
Under kommande år minskar elevunderlaget. Förändringar med 
fler friskolor eller t ex en ökad flyktingmottagning kan förändra 
bilden av behovet av skollokaler. När det gäller förskolorna ökar 
inte antalet barn men däremot ökar antalet timmar varje barn i snitt 
nyttjar förskolan. Av den anledningen finns ett utökat lokalbehov.

Ett problem som uppmärksammats under de senaste åren är ökad 
trafik i anslutning till skolorna då fler och fler föräldrar skjutsar 
sina barn till skolan. Den ökade trafiken blir ett trafiksäkerhets-
problem för de barn som går och cyklar till skolan.

Social service 
Många äldre bor kvar i sina vanliga bostäder och får stöd och 
hjälp via hemtjänsten. Särskilda boende för äldre finns på 
Vitsippan, Hemgården och Gislow. Del av gamla Hemgården 
har byggts om till Blomstervägens demenscentrum. För att möta  
behovet av bostäder till den äldre befolkningen bör trygghetsbo-
städer övervägas. Dessa bör lokaliseras i centrala lägen.

För individ- och familjeomsorgen finns särskilda lokaler, 
missbruksbehandling, socialmedicinsk behandlingscentral, 
arbetsmarknadsenhet och ungdomsmottagning. Särskilda 
omsorgen har gruppbostäder, ett korttidshem och dagverksamhet. 
Socialpsykiatrin  har en samlad verksamhet i Gislowska villan. 
Fler gruppbostäder för särskilda omsorger kommer att behövas. 
Dessa bör integreras i olika bostadsområden.  
Organisationen Hela Människan arbetar med att stödja och 
motivera människor som befinner sig i svåra situationer och har 
lokaler i tätorten. 
I Gislaved finns tre vårdcentraler och flera tandläkarmottag-
ningar. Närmaste sjukhus finns i Värnamo. 

Tillgänglighet 
Ett av de prioriterade områdena är tillgänglighet och av Plan- och 
bygglagen framgår att enkelt avhjälpta hinder i den offentliga 
miljön ska åtgärdas. För Gislaveds kommun har en inventering 
av enkelt avhjälpta hinder i kommunens publika lokaler samt 
allmänna platser utförts under 2007. Ett antal andra åtgärder som 
ledstänger, skyltar, förändrade markbeläggningar och kontrast-
markeringar för att förbättra tillgängligheten, har genomförts i 
kommunens lokaler och offentliga utomhusytor. En tillgänglig-
hetsstrategi har antagits av kommunfullmäktige.

OffeNTLIG ServIce

Gislow

Blomstervägen

Nya riktlinjer Fördjupad 
översiktsplan
• Vid om- och nybyggnation i
offentliga miljöer ska alltid fysiska
hinder för funktionsnedsatta
beaktas.
• Vid bygglovsgivning ska tillgäng-
lighet alltid prövas.
• Vid upprättande och genomför-
ande planer ska säkerhet på gator,
torg och i parker beaktas.
• Skyltar och skyltning ska
utformas så att tillgänglighet för
funktionsnedsatta förbättras.

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Vid nybyggnation och nyan-•

läggningar tas alltid hänsyn till
tillgänglighetsfaktorn.



20

Riktlinjer Översiktsplan ÖP 06
Tätorternas närströvområden ska•

beaktas i fördjupningar av över-
siktsplanen för respektive tätort.

Nya strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Sammanhängande grönområdes-•
stråk ska eftersträvas.

Strövstigar i området mellan•
Trasten och väg 26 förstärks.

Natur- och kulturstig utvecklas•
utmed Nissan.

Det tätortsnära skogsbruket ska•
bedrivas med särskild hänsyn till
rekreation, friluftsliv och biologisk
mångfald.

Stigar i strövområden ska tydlig-•
göras och utvecklas.

Området vid ridskolan och nya•
koloniområdet fortsätter användas
för fritidsaktiviteter.

Stora träd inne i tätorten bör om•
möjligt bevaras.

Mindre ytor utvecklas till små•
gröna oaser.

En utvecklings- och skötselplan•
för Seths hage tas fram.

Kyrkparken ska bibehålla sin•
karaktär som ”finpark”.

GröNSTrUkTUr

Inspirationsbild, naturlekplats.

Ekhage i Henja.

Grönområden och stråk 
I tätortens grönstruktur finns en rad olika värden sociala, ekolo-
giska, kulturhistoriska, estetiska och ekonomiska. Grönska i 
tätorterna har stor vikt för människors hälsa, för ortens klimat 
och som spridningskorridorer för djur- och växter samt för dess 
kulturella värden. Gröna områden i tätorten kan även ta hand 
om mycket av tätortens dagvatten. Det är viktigt att parker och 
grönområden  är lättillgängliga för alla.

Viktiga gröna stråk både för friluftslivet och den biologiska 
mångfalden är: Nissan, stråket utmed 26:an, söder om Sörgården 
och området vid reningsdammarna, söder om Gyllenfors kapell, 
norr om Henja samt vid ridskolan och koloniområdet. Nissan 
utgör bitvis ett rekreations- och aktivitetsstråk med gångstråk, 
elljusspår och andra aktivitetsmöjligheter. Parkstråket genom de 
centrala delarna som består av kyrkogården, Kyrkparken, ”Johan 
Orre parken”, Torgparken och gågatan till och med Dalenparken 
är viktigt för de centrala delarnas attraktivitet. Det har stor 
betydelse för människors aktiviteter samt för växt- och djurliv. 
Olika åtgärder som förstärker stråket är önskvärt. För att stärka 
grönstrukturen bör också mindre ytor utvecklas till små gröna 
oaser.

Promenadstigar, befintliga och planerade.

Befintliga

Planerade



21

Gislaveds grönstruktur

GröNSTrUkTUr

I anslutning till planområdet ligger också Anderstorps Stormosse 
som är ett 20 km2 stort naturreservat. I reservatet planeras 
fågeltorn, cykelväg, parkeringsplats och spångar.
Seths hage är en gammal hagmark som idag är igenvuxen. 
Området har ett stort värde som rekreationsområde och för 
biologiundervisningen på gymnasiet och högstadieskolan.

Träd är en viktig del av grönstrukturen och i centrum är det 
önskvärt med fler träd. Det är också viktigt att de grova träd som 
finns i tätorten om möjligt bevaras. 

För Gislaveds tätort arbetades en grönstrukturplan fram 
sommaren 2007.
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Nissan 
Nissan är central i Gislaveds utveckling. Vattnet har genom sin 
kraft gett förutsättningar för industrins framväxt och därmed 
ortens utveckling. Den är recipient för rening av tätortens fram-
kallade föroreningar. Vattnet har  i olika tidsepoker varit färdväg 
och transportled vilket bidragit till att det finns kulturlämningar 
i anslutning till ån. Idag har vattnet i tätorten stor betydelse för 
rekreation, naturupplevelser, biologiska mångfalden och den 
estetiska utformningen. Det finns många önskemål om att få 
uppleva vattnet genom att kunna ströva intill åkanten eller att få 
ha sin bostad i anslutning till ån.

För Nissan norr och söder om tätorten finns också restriktioner 
genom att den är ett riksintresse i ett geologiskt perspektiv enligt 
beslut i Statens Naturvårdsverk 1988.09.19 (N36). Det råder 
strandskydd på 100 meter, risk för översvämning finns på vissa 
delar och ån är också klassad som nationellt värdefullt vatten.

Målet är att förstärka Nissan och göra den mer synlig i tätorten 
och utveckla de historiska miljöerna samt i vissa delar göra 
det möjligt att bygga bostäder. Detta ska kombineras med att 
bibehålla en god vattenkvalitet, biologisk mångfald och säker-
ställa det geologiska skeendet i de delar som idag är opåverkade.

Nya strategier Fördjupad 
översiktsplan
• Strövstigar i anslutning till ån ska
förstärkas.
• Kulturlämningar i närheten av ån
ska synliggöras.
• Bostadsbebyggelse kan
tillkomma i anslutning till Bruks-
villan.
• Området runt Industrimuseet
och Gamla gummifabriken
kan utvecklas till centrum för
kultur- och fritidsaktiviteter samt
föreningsverksamhet, som blir ett
tillskott till besöksnäringen.
• Direkta dagvattenutsläpp till ån
ska undvikas.

Dalen vid Nissan.

GröNSTrUkTUr

Riktlinjer Översiktsplan ÖP 06
Det är förbjudet att bygga eller•

utföra anläggningar eller vidta
åtgärder som strider mot strand-
skyddets syfte. Om det finns
särskilda skäl kan dispens från
strandskyddet ges.
Nissan nedströms Nissasjöarna:• 

Ravinens sidor och botten med
åfåra, meandrar och korvsjöar får
inte förändras genom bebyggelse,
schaktning, eller fyllning. Mindre
markarbeten som syftar till att
främja det rörliga friluftslivet som
t. ex. båthus, bryggor och bankar
för gångstigar kan accepteras.
Eventuella åtgärder kräver samråd
med länsstyrelsen. Skadade partier
ska om möjligt återställas.

Karta enligt beslut 
Statens Naturvårdsverk 1988.09.19
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Lekplatser 
Tillgång till grönytor är oöverträffliga miljöer för lek där barn 
hela tiden finner ny stimulans och prövningar. Det är viktigt 
att de speciella lekplatser som skapas med redskap också tar in 
naturen. Lekplatser för alla generationer är viktiga som mötes-
platser.  
Det finns åtta närlekplatser för barn placerade i olika villaom-
råden. Skolgårdar och förskolegårdar kan också fungera som 
lekplatser för barn som bor i närheten. I dagsläget fattas ”utflykts-
lekplatser” i tätorten. Den typen av platser för lek och rekreation 
kan lokaliseras i Gisleparken och i ”Johan Orreparken” samt i 
närområdet till Trasten. Dessa ska utformas på ett sådant sätt att 
barn, ungdomar och vuxna kan attraheras.

Nya strategier Fördjupad 
översiktsplan

Goda möjligheter till lek i såväl•
naturmark som på lekplats efter-
strävas.
• Plats för lek och rekreation ska
beaktas i nya planer för bostads-
områden.
• Närlekplatser för mindre barn ska
finnas på ett tiotal platser i orten.
• Utflyktslekplatserna utformas för
barn, ungdomar och vuxna
-”Johan Orreparken” ska utvecklas
till ett aktivt uthusområde med
t ex spontanidrottsplats, lekplats
för alla generationer, utställnings-
park mm.
- En naturlekplats lokaliseras i
anslutning till Trastenområdet.
- Gisleparken utvecklas till
stadspark som bl. a innehåller
olika funktioner för lek

Befintliga lekplatser som kommunen sköter.

Lekplatsen vid Karl-Johansgatan

GröNSTrUkTUr
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Riktlinjer Översiktsplan ÖP 06
Verksamheter eller åtgärder som•

kan skada naturmiljön får inte
bedrivas eller vidtas inom områden
som omfattas av generellt biotop-
skydd. Följande biotoper i jord-
bruksmark är alltid skyddade s.k.
generellt biotopskydd:
· Alléer
· Källor med omgivande våtmark
· Odlingsrösen
· Småvatten och våtmarker
· Stenmurar
· Åkerholmar

GröNSTrUkTUr

Nya strategier 
Fördjupad översiktsplan

Intrång i och påverkan på redovi-•
sade värdefulla naturområden ska
undvikas (förutom åtgärder som
krävs för skötsel och utveckling
av naturvärden). Undantaget är
reningsdammarna där reningsverk-
samhetens intressen prioriteras
före naturvårdens i de fall dessa
kommer i konflikt med varandra.
 Anderstorps stormosse skyddas•

genom naturreservat. Reservatet 
kompletteras med anläggningar för 
friluftsliv och besöksnäringen.

Naturreservatet Anderstorps1.
Stormosse som utgör både
riksintresse för naturvården och
Natura 2000 objekt.
Seths hage, lövskogsområde2.
och igenväxande betesmarker.
I anslutning till reningsdam-3.
marna har ett rikt fågelliv
utvecklats.
Skogsområde väster om Fridens4.
väg.
Lövskogsområde på ömse sidor5.
av Nissan.
Betat lövskogsområde väster6.
om Nissan.

Henja by har biologiska värden7.
knutna till grova träd och
jordbrukslandskap.
Lövskogsdominerad blandskog.8.
Naturområde i Gisle. Gammal9.
jordbruksmark i igenväxning
viktigt område för småvilt och
fågel.

Henja by

Seths
hage

Gisle

Reningsverket

Anderstorps
Stor mosse

Rödjan

Naturområden med naturvärden  
Anderstorps Stormosse är klassat som Natura 2000-område och 
riksintresse för naturvård. Mossen är avsatt som naturreservat. 

Ett område som är en viktig livsmiljö för hotade djur eller 
växtarter kan förklaras som biotopskyddsområde. I Jordbruks-
landskapet finns ett antal generella biotopskydd som alltid 
omfattas av biotopskyddsreglerna.

Inom planområdet finns ytterligare värdefulla naturområden 
i form av bland annat mindre lövskogsområden, gammal 
betesmark och grova ädellövträd. Dessa områden är bevarande-
värda och har betydelse för biologiska mångfalden i tätortens 
grönstruktur.



25

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Kulturaktiviteter stimuleras.• 
Gislaveds kommun ska kunna• 

identifieras som ” Den kulturella
industrikommunen”.

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan
Fotbollsplanerna vid Ryttar-• 

vallen ligger delvis på industri-
mark. Genom detaljplaneändring
planläggs området för idrottsän-
damål.
 Aktivitetsområden som stimu-•

lerar spontana idrotts- och rekrea-
tionsverksamheter ska tillskapas.
Infrastruktur anpassad för olika• 

kulturaktiviteter ska tillskapas.

Den sociala samvaron på fritiden är värdefull. Gislaved har en 
stark tradition av föreningsliv. Det finns idag många föreningar 
med bred verksamhet i Gislaved. En publikhall, logimöjligheter, 
ett föreningarnas hus och näridrottsplatser är funktioner som 
efterfrågas i Gislaved för att ytterligare förbättra utbudet av 
fritidsaktiviteter

Musiken har en bred förankring och anses vara en av Gislaveds 
främsta och starkaste profiler. I Gislaved finns ett flertal lokaler 
för kulturaktiviteter men i jämförelse med den bredd och 
mångfald som finns av kulturaktiviteter behövs ytterligare lokaler 
och mötesplatser för ungdomars kulturaktiviteter och mötes-
platser över generationsgränserna.

Olika aktiviteter kräver olika förutsättningar, t ex kräver dans och 
gymnastik olika golv, teater och musik kräver olika akustik m m.

De centrala delarna av Gislaved är också en viktig mötespunkt 
för Gislavedsborna. För att skapa ett levande centrum är det 
viktigt med aktiviteter som berikar varandra genom att locka 
olika typer av människor. I det centrala Gislaved ligger kultur-
huset Borgen där det bland annat finns tillgång till utställningslo-
kaler och där mindre konserter brukar anordnas.

Bruksområdet i Gyllenfors föreslås utvecklas mot kultur, 
bostäder och aktiviteter. I området finns redan i dagsläget 
föreningslokaler, restaurang, museum med mera. De gamla 
byggnaderna med sin charm och möjligheter att bygga upp en 
mysig miljö gör att området har en potential för att utvecklas mot 
besöksverksamhet och kultur- och aktivitetsområde.

En attraktiv offentlig miljö med många olika mötesplatser 
ger förutsättningar för ett rikt föreningsliv och stimulerar till 
spontana möten mellan människor.

frITIdS- Och kULTUrAkTIvITeTer
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Teckenförklaring
B  Bostäder
kA  Kultur och 

aktiviteter, mindre 
verksamheter och 
föreningslokaler.

v  Verksamheter som 
är mindre störande.

Vid bruksområdet föreslås bostäder 
kunna tillkomma vid Nissan, till 
exempel genom ombyggnad av 
befintliga kontorslokaler eller i 
anslutning till Bruksvillan. Gamla 
bruksbyggnaden kan användas 
för bland annat kulturaktiviteter 
och föreningsverksamhet samt 
fritidsaktiviteter. Området utgör 
också skydd mellan bostäderna och 
verksamhetområdet.

kA
Industri-
museum

Nissan

kA
Bruksvillan

Nya bostäder

vkA

kAB

v
Gislaveds 

Gummi

kA

Åbjörnsgatan

Da
ns

ka
 v

äg
en

Anderstorpsvägen

Bruksgatan

Idéskiss Bruksområdet

frITIdS- Och kULTUrAkTIvITeTer

Bruksvillan



27

forn- och kulturlämningar 
Fornlämningar har ett starkt skydd i lagstiftningen. Markägaren är 
skyldig att ha kunskap om eventuella fornlämningar på sin mark. 
I fornminnesregistret är lämningarna indelade i fornlämningar, 
kulturlämningar och bevakningsobjekt.

Fasta fornlämningar skyddas av Kulturminneslagen (KML) och 
övriga kulturhistorska lämningar av § 30 i Skogsvårdslagen (SVL). 
Fornminnesinformationen är en vägledning, men länsstyrelserna 
fattar det slutgiltiga beslutet om vad som är en fornlämning eller 
ej. Planeras ett markingrepp i anslutning till en fornlämning ska 
därför länsstyrelsen alltid kontaktas. Observera att såväl kända som 
okända fornlämningar är skyddade enligt lag.

kULTUrvÄrdeN
Riktlinjer Översiktsplan ÖP 06
Förekomst av fornlämningar ska• 

alltid kontrolleras vid detaljplane-
läggning, bygglov och inför olika
exploateringsföretag.

Fornlämningsnummer i 
Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister. 
Ej numrerade prickar och ytor 
på kartan är oftast kolnings-
gropar och kolbottnar, vilka 
det finns gott om inom 
området.
Mera detaljerat kan fornläm-
ningar ses i fornminnesre-
gistret: www.fmis.raa.se/

Kulturlämningar
17:1 Vägmärke
33:1 Lägenhetsbebyggelse
36:1 Träindustri
40:1 Minnesmärke
44:1 Plats med tradition
45:1 Tegelindustri
47:1 Lägenhetsbebyggelse
101:1 Hembygdsgård
102:1 Samlingsplats, f.d marknadsplats
116:1 Plats för gästgiveri
170:1 Fyndplats för pilspets
171:2 Fyndplats för spjutspets
173:1 Minnesmärke
236:1 Plats med tradition
241:1 Plats för järnframställning
242:1 Plats för Garveri
243:1 Fyndplats för yxa
244:1 Järnframställningsplats
273:1 Röjningsröseområde
274:1 Röjningsröseområde
277:1 Gränsmärke, femstenarör

Fornlämningar
14:1 Vägmärke
16:1 Gravfält
18:1 Domarringar
25:1 Vägmärke
28:1 Vägmärke
29:1 Vägmärke
27:1 Domarring
46:1 Tegelindustri
52:1 Järnframställningsplats
53:1 Järnframställningsplats
145:3 Järnframställningsplatser
164:1Järnframställningsplats
200 Järnframställningsplatser
245:1 Järnframställningsplats

00:0
Teckenförklaring
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Gislaveds kommun ska kunna• 

identifieras som ” Den kulturella
industrikommunen”.

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan
Inför exploatering ska hänsyn tas• 

till fornlämningar och kulturmil-
jöer.
Industrimuseet utgör en• 

knutpunkt i arbetet med att presen-
tera områdets förhållande mellan
industri och vatten.
Vid bygglovshantering i områden• 

utpekade med värdefull stadsbild
ska särskild varsamhet iakttas.

Områden med värdefull stadsbild

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse presenteras på nästa sida. 
En viktig del är Industrimuseet som berättar om Gislaveds 
industriella framväxt och Nissans roll i den utvecklingen. Indu-
strimuseet är inrymt i en av Gislaveds äldsta industribyggnader 
och utgör en knutpunkt i att presentera områdets förhållande 
mellan industri och vatten. 

Området runt industrimuséet delar av Nygatan, Danska vägen, 
gamla Gummifabriken och Bruksvillan utgör en miljö som är 
mycket värdefull för beskriva ortens framväxt. Om området 
utvecklas med nya aktiviteter i den genuina miljön kan det på sikt 
bli ett attraktivt besöksmål.

Länsstyrelsen har i en rapport pekat ut några äldre industrimiljöer 
med särskilt kulturhistoriskt värde som klass 1 objekt (mest 
värdefullt) räknas Plast Normén AB på Mårtensgatan som 
anses vara en av de äldre och mer intressanta plastindustrierna i 
området. I detta fall är det interiören som är intressant.

kULTUrvÄrdeN

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Kommunens kulturarvsagenda• 

bygger på industrihistorien.
” Industri och vatten”.
Kulturarvet görs synligt på• 

fysiska platser.



29

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
Gislaveds bebyggelse har inventerats under sommaren 2008 
nedan presenteras den bebyggelse som bedömts vara särskilt 
kulturhistoriskt värdefull. 
Se inventering på gislaved.se

Nygatan 5 

Lindvägen 18

Nygatan 8

Nygatan 7

Danska vägen 13

Norra Storgatan 8

Södra Storgatan 42

Södra Storgatan 48

Apelgatan 8

Skomakargränd 1

Danska vägen 16

Danska vägen 10

Mårtensgatan 9

Åbjörnsgatan 4

Södra Storgatan 18

Södra Storgatan 26

Åbjörnsgatan 1

Köpmansgatan 12

Köpmansgatan 14Bäckgatan 5

Storgatan 1

Norra Storgatan 7

Köpmangatan 16

Södra Storgatan 34

Södra Storgatan 28

Södra Storgatan 5

Mårtensgatan 12

Västergatan 7

Karl-Johansgatan 22

Åbjörnsgatan 3

Södra Storgatan 16

Södra Storgatan 12

kULTUrvÄrdeN

Nya riktlinjer i Fördjupad 
översiktsplan

Det kulturella, historiska och•
arkitektoniska arvet i form av
byggnader och bebyggelsemil-
jöer med särskilda värden ska
värnas. Särskild hänsyn ska tas till
utpekade byggnader och bebyggel-
semiljöer vid detaljplaneläggning
och bygglovgivning,

Vid om- och tillbyggnation ska•
hänsyn tas till byggnadens/platsens
karaktär.

Vid detaljplaneläggning ska•
det alltid övervägas om utpekade
kulturhistoriskt värdefulla
byggnader ska Q-märkas.

Åbjörnsgatan 13

Stortorget 1

Åbjörnsgatan 21

Reftelevägen 1

Danska vägen 6

Lindvägen 17

Lunnabo
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vATTeN
Mål Översiktsplanen ÖP 06
 Kommunens vattentillgångar är en • 

stor del i kommunens attraktivitet.
Försurningens effekter ska•

minska i både yt- och grundvatten.
Dagvattensystem ska utformas så•

att en så stor del av föroreningarna
som möjligt avskiljs på vattnets
väg till recipienten.

Dagvattnet ska nyttjas som en•
resurs i tätorternas stadsbyggande.

Dagvatten från nya områden ska•
regleras genom minst sedimentering.

vattenkvalitet  
Ytvattnet i Gislaved domineras av Nissans huvudfåra som 
rinner genom tätorten från norr till söder. Nissan är viktig för 
rekreation, för sina naturvärden och var en gång en förutsättning 
för att industri skulle växa fram i Gislaved. Nissan utgör också 
recipient för såväl avloppsvattnet som dagvattnet. Enligt vatten-
myndighetens bedömning så har Nissan både god ekologisk 
status och god kemisk status vid Gislaved och uppfyller därmed 
satta miljökvalitetsnormer. Trots att ån uppfyller kraven så anger 
vattenmyndigheten att det finns problemområden främst i form 
av vandringshinder och genom omgrävning och rensning. Det 
finns risk för att både höga kvicksilverhalter och andra miljö-
gifter kan uppträda och ån tillhör ett försurningsdrabbat område 
som kräver kalkning. 
Moa Sågbäck är ett biflöde till Nissan med höga naturvärden 
men som enligt vattenmyndigheten har en måttlig ekologisk 
status och som därmed inte uppfyller miljökvalitetsnormen. 
Orsaken till statusklassningen är i första hand att fiskbeståndet 
visar försurningsrelaterade skador samt att befintliga vandrings-
hinder innebär en negativ påverkan. Tidsfrist för att uppnå god 
ekologisk status har satts till 2021.

Söder om Gislaved ligger kommunens reningsverk med tillhö-
rande våtmarker för ytterligare kväve och fosforrening. Mark 
reserveras i anslutning till våtmarken för att ge den möjlighet att 
utökas om det skulle visa sig behövas.

Lokala och ekologiska lösningar bör eftersträvas för dagvatten-
hanteringen. Sådana lösningar kan bli en viktig del i en ekologisk 
infrastruktur. 

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan
Fortsatt kalkning och biologisk• 

återställning ska ske.
Mark reserveras för en eventuell• 

utvidgning av reningsverkets 
våtmarksdammar.
Nya dagvattenutsläpp till Nissan• 

ska undvikas.

Dagvattenstrategi 
Översiktsplanen ÖP 06
Strategier för omhändertagande av 
dagvatten från befintliga bebyggel-
seområden:
• Infiltration av dagvatten på plats
bör eftersträvas.
• Öppna dagvattenanläggningar
ska utformas så att de upplevs som
positiva inslag i tätortsbilden.
• Gatuunderhåll ska inriktas mot att
begränsa dagvattnets föroreningsin-
nehåll.
• Fastighetsägare ska uppmuntras
att ta hand om sitt takvatten lokalt.

Strategi Översiktsplanen ÖP 06. 
Sjöar och vattendrag ska göras• 

mera synliga både fysiskt och
marknadsföringsmässigt.

Kalkningsverksamheten ska•
bibehållas och utvecklas.

Strategier för avledning av dag-
vatten från nya planområden:
• Dagvattenfrågorna ska beaktas
tidigt i planprocessen.
• I detaljplanen ska grönområden
och gröna stråk för öppen dag-
vattenhantering avsättas.
• I detaljplanen ska höjdsättning ske
med beaktande av dagvattenavrin-
ning.
• Inget dagvatten ska föras orenat
ut i recipienten.
• Lokalt omhändertagande ska til-
lämpas i möjligaste mån.
• Öppna dagvattenanläggningar ska
utformas så att de upplevs som ett
positivt inslag i miljön.
• En policy för dagvattenhantering
tas fram.
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Områden med grundvattentillgång

Mål Översiktsplanen ÖP06
 Grundvattenresurserna ska • 

skyddas.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
Bergvärmeanläggningar tillåts•

inte inom inre eller yttre vatten-
skyddsområden.

Jordvärmeanläggningar tillåts•
inte inom inre vattenskyddsområ-
dena.

Vägar, som går genom vatten-•
skyddsområden, ska utformas så
att risk för föroreningar i vatten-
täkten minimeras.

Spridning av kemiska bekämp-•
ningsmedel och anläggning av nya
dricksvattenbrunnar ska undvikas
inom vattenskyddsområde.

vATTeN

Strategi Översiktsplanen ÖP 06. 
Reservvattentäkter planeras för•

att minska sårbarheten.
Grundvattentillgångarna ska•

ges prioritet vid avvägningar med 
motstående intressen.

Täktverksamhet i naturgrusåsar•
ska undvikas för att trygga en
framtida vattenförsörjning.

Grundvatten
Grundvattenförande lager finns framförallt norr, söder och öster 
om Gislaveds tätort. Vattentäkten som försörjer Gislaveds, Hestra 
och Anderstorps tätorter är belägen norr om Gislaved. En ny 
reservvattentäkt planeras längre norr ut och utanför planområdet.

Skyddsområdet för grundvattentäkten kommer att förändras 
enligt nya direktiv.
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I tätorten finns ett utbyggt gasnät i vilket distribution av naturgas 
sker framförallt till de större bostadsområdena, kommunala 
lokaler och industrier. Mät- och reglerstationen är lokaliserad i 
området intill Mossarpstippen. Två värmeöar; Gisle och Henja 
har biobränsle som energikälla. Pannorna på dessa områden 
levererar värme till offentliga lokaler och några hyreshusom-
råden.
Sörgårdsområdet och delar av Lundåker försörjs till stora delar 
av direktverkande el. Även några större fastigheter i centrala 
Gislaved har direktverkande el för uppvärmning. Oljan har i de 
äldre bostadsområdena i många fall ersatts med värmepumpar. 
Pelletsanläggningar förekommer också.
På sikt kan gasen komma att fasas ut och ersättas med fjärrvärme 
med förnyelsebar energi som värmekälla.

Vattenfall har anläggningar inom tätorten; 40kV luftledningar 
och kablar, 130 kV luftledning och en 130/ 40 kV transformator-
station. Gislaveds Energi Ab har en större anläggning i anslutning 
till Nissan och driver både ett vattenkraftverk och ett mindre 
solkraftverk.

eNerGI

Nya riktlinjer Fördjupad över-
siktsplan
• Energifrågorna ska hanteras i nya
och omarbetade detaljplaner.
•Säkerhetsavståndet till 130 kV
ledningar ska vara minst 10 meter
från yttersta fasen.
• Nybyggnationer ska placeras så
att exponering från elledningar
begränsas.
• Eventuella fjärrvärmeanlägg-
ningar ska lokaliseras till ”Mos-
sarpstippsområdet”.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
Nya byggnader får inte•

tillkomma inom 25 meter från
stamledning för gas.

Nya byggnader får inte•
tillkomma inom 50 meter från
tryckstation, mät- och reglerstation
för gas.

Inom en zon på 200 meter på•
båda sidor om gasledningen ska
samråd ske med Sydgas AB vid
bygglovsprövning och vid till-
ståndsgivning för förändrad mark-
användning. För verksamheter
med brandfarlig vara gäller samråd
med Räddningsverket.

För elledningar upp till 55 kV•
gäller ett skyddsavstånd på 5 meter
för bebyggelse och över 55 kV 10
meter och 130 kV 50 meter.

Ställverk vid Mossarp
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MILJö, hÄLSA Och SÄkerheT
risker 
Hot mot samhället kan vara skador på samhällsviktig infra-
struktur, sabotage, olyckor, naturkatastrofer som t ex över-
svämningar, brottslighet och utsläpp till mark, luft och vatten. 
Kommunen har det övergripande ansvaret för miljö, hälsa och 
säkerhet i den fysiska planeringen. Riskobjekt och skyddsobjekt 
i Gislaved redovisas på karta nedan. Vid bränder i industriavfall 
eller i större  mellanlager av avfall (för återvinning) bildas 
mycket giftiga brandgaser. Anläggningar som lagrar industriav-
fall eller har större lager av avfall bör därför inte lokaliseras till 
tätortens centrala delar eller i direkt anslutning till bostäder.

Ny bebyggelse bör inte tillkomma så att risk finns för påverkan 
på människors hälsa. Det handlar om att vid ny bebyggelse 
förutom att beakta risken för olyckor iakta bullerriktvärde och 
strålningsinsriktvärden.

Den radoninventering som har gjorts visar att det är låga eller 
normala markradonrisker i Gislaved. Erfarenheten har dock visat 
att höga halter av markradon kan förekomma även inom dessa 
områden därför bör radonundersökningar göras i samband med 
exploatering för bostadsbebyggelse.

Nya riktlinjer Fördjupad 
översiktsplan
• Vid nyexploatering för bostads-
bebyggelse ska en radonundersök-
ning göras.
Anläggningar som lagrar indu-• 

striavfall eller har större lager
av avfall bör inte lokaliseras till
tätortens centrala delar eller i
direkt anslutning till bostäder.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
I områden med normalrisk för•

radon ska byggnader uppföras på
radonskyddat sätt.

Riskobjekt
1. Tillverkningsindustrier
2. Stora lager inom tätorten
3. Avfallsanläggningar
4. RV26 och RV27
5. Ammoniaktanken vid
Gislerinken

Skyddsobjekt
6. Vattentäkt
7. Äldreboende
8. Kommunhuset
9. Räddningsstationen
10. El-tele-anläggningar
11. Avloppsreningsverket
12. Skolor
13. Köpcentrum
14. Vårdcentraler
15. Sportcenter
16. Större samlingslokaler

Riskobjekt och skyddsobjekt
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Översvämningsområden Nissan

MILJö, hÄLSA Och SÄkerheT

Nya riktlinjer Fördjupad 
översiktsplan

Översvämning av Nissan är ett•
riskscenarie i Gislaved. Hänsyn
till detta ska tas när ny bebyggelse
etableras och särskilt vad det gäller
samhällsviktiga funktioner.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
Ny bebyggelse och verksamheter•

ska inte lokaliseras på områden där
risk för översvämning är känd.

Luftkvalitet 
I Gislaved finns inga större punktkällor som påverka luftkvali-
teten utan den största källan till luftföroreningar är trafikrelate-
rade utsläpp. Luftkvaliteten är dock, enligt beräkningar vid de 
mest trafikbelastade punkterna i tätorten, bättre än gällande miljö-
kvalitetsnormer. Halten av kvävedioxid vid Anderstorpsvägen 
beräknas till 28 mikrogram per kubikmeter och partikelhalten till 
25 mikrogram per kubikmeter. Båda värdena är under fastställda 
årsmedelvärden för miljökvalitetsnormen. 

Vy över Anderstorpsvägen
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Mål Översiktsplanen ÖP 06
Insamling och behandling av•

avfall ska ske på ett sådant sätt
att människors hälsa, miljö eller
säkerhet ej äventyras.

Strategier Översiktsplanen ÖP 06 
Möjligheter till sortering och•

behovet av anläggningar för
avfallshantering ska beaktas vid
planläggning.
 Avfallet ska sorteras och återan-•

vändning och återvinning stimu-
leras.

Nya strategier
Fördjupad översiktsplan

Äldre avfallsdeponier ska under-•
sökas och vid behov åtgärdas.

Området vid Mossarpstippen•
utvecklas för återbruk, återvinning, 
avfallshantering och energiproduk-
tion.

Återvinningsstationer bör•
lokaliseras i tätortens olika delar;
Centrum, Gullvivan/Trasten,
Rödjan, Henja, Gyllenfors och
Sörgården

Befintlig avfallsanläggning på•
Mårtensgatans industriområde ska
på sikt omlokaliseras.

Avfallshantering 
Inom planområdet finns en återvinningscentral vid Mossarp samt 
flera återvinningsstationer. Avfallsdeponeringen har upphört vid 
Mossarp och området utvecklas istället mot en bredare avfalls-
hantering. En utvecklingstanke för ”Mossarps tippområde” är 
även att nyttja det för olika typer av energiproduktion. Därutöver 
ska förpackningsinsamling finnas inne i tätorten. 

I dagsläget finns för få återvinningsstationer. Det är rimligt att 
det finns 6-8 stycken i en tätort av Gislaveds storlek. För att 
skapa förståelse för avfallshanteringens viktiga funktion bör 
utformningen av stationerna göras tilltalande och skötseln ha 
hög prioritet. I första hand bör de lokaliseras i anslutning till 
dagligvarubutiker. Det är förpackningsindustrin som ansvarar för 
återvinningsstationerna.

Den privata avfallsanläggningen i Mårtensgatans industriområde 
är olämpligt placerad och bör på sikt flyttas.

MILJö, hÄLSA Och SÄkerheT

Nya riktlinjer 
Fördjupad översiktsplan

Ytor för hantering av återvin-•
ningsmaterial och avfall ska
beaktas vid planering av nya
bostadsområden och vid bygglov-
givning.

Återvinningsstationerna ska ges•
en tilltalande estetisk utformning.

Energi-, kretsloppspark 
och industri.
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Nya riktlinjer 
Fördjupad översiktsplan
• Inom närområdet för Gislaveds
motorbanan ska nybyggnation av
bostäder ej tillåtas. Ombyggna-
tioner ska noga prövas.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
Nya bostäder bör inte uppföras•

inom bullerstörda områden

Buller 
Trafiken, industrin, Gislaveds motorbana och pistolskyttebanan 
är bullerkällor i Gislaved.

I Gislaved ligger Eriksdal pistolskyttebana norr om tätorten. För 
pistolskyttebanor bedöms det bullerstörda området omfatta cirka 
700 meter i radie.

Söder om Gislaveds tätort ligger Gislaveds motorbana. Delar av 
befintlig bebyggelse ligger i dag inom det område som utsätts för 
mer än 55 dBA från motorbanan. Riktvärdena för motorbanor är 
60 dBA dagtid och 55 dBA kvällstid (19-22) samt söndagar och 
helgdagar. Inom det område som berörs av buller över 60 dBA 
föreslås ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma. 

MILJö, hÄLSA Och SÄkerheT

Markföroreningar 
I Gislaveds tätort finns ett antal potentiellt förorenade områden.  
En utredning har tagits fram i vilken bedömningen av risk för 
förorening har gjorts utifrån vilka verksamheter som har legat på 
fastigheten. De flesta markföroreningarna är koncentrerade till 
industriområdena. 

Nya riktlinjer 
Fördjupad översiktsplan

Inom misstänkt förorenade•
områden ska undersökning med
avseende på föroreningar ske innan
exploatering eller andra åtgärder,
som kan leda till att föroreningar
sprids, kommer till stånd.

Riktlinjer Översiktsplanen ÖP 06
Förorenad mark inom tätorter ska•

kunna exploateras efter sanering
Förorenad mark som påtagligt•

riskerar att påverka miljön ska
saneras.

Markföroreningar
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kommunikationer 
Väg 26 och 27 som passerar genom Gislaved är av nationellt 
och regionalt intresse, och därmed även ett mellankommunalt 
intresse. För Gislaved är de större vägarna mycket viktiga, både 
för den lokala utvecklingen, men också för den regionala. En 
regional satsning på de större vägarna är därför nödvändig. 
Avsaknaden av järnväg är begränsande inte minst i ett miljöper-
spektiv. 

Den kollektivtrafik som går till och från Gislaveds tätort drivs 
av Jönköpings länstrafik. Av vikt är även annan regional och 
nationell kollektivtrafik som knyter ihop Jönköpings länstrafik 
med större orter utanför länet. Viktiga relationer är Tranemo - 
Gislaved och Hylte - Gislaved.

Förlängning av väg 604 söder om Gislaved från Anderstorp till 
väg 26 är en viktig relation till framförallt Gnosjö och förläng-
ningen till E4:an.

räddningstjänsten 
Räddningstjänsten i Gislaved bedrivs som en gemensam rädd-
ningstjänst för Gislaved och Gnosjö kommuner.

Nissan 
Yt- och grundvatten utgör naturliga mellankommunala intressen. 
All verksamhet eller användning, liten som stor, som kan 
påverka yt- och grundvatten utgör en risk för de som utnyttjar det 
nedströms. Nissan är ett sådant mellankommunalt intresse där 
Gislaved ligger relativt högt upp i avrinningsområdet. 

Gasledning 
Från mät- och reglerstationen i Gislaved går naturgasledningar 
till Gnosjö och Limmared. 

vattentäkten 
Gislaveds vattentäkt är även reservvattentäkt för Gnosjö.

Anderstorps Stormosse 
Anderstorps Stormosse är en resurs för friluftsliv och naturvård 
som Gislaveds kommun delar med Gnosjö kommun.

MeLLANkOMMUNALA INTreSSeN



38




