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INLedNING

Avgränsning 
Planens geografiska avgränsning inkluderar Gislaveds vattentäkt i norr, reningsverksdammarna i 
söder, väg 26 i väster och Henja och Hult samt Mossarp i Öster. Planen ansluter i den östra kanten 
till den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp. 

Arbetssätt 
Arbete med fördjupad översiktsplan för Gislaved påbörjades under 2008. Arbetet har bedrivits av en 
arbetsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort ledningsgrupp. Samtliga kommunens 
förvaltningar har bidragit med kunskap till den fördjupade översiktsplanen. Under våren bildades 
tre fokusgrupper med deltagare från kommun, näringsliv, föreningsliv och gislavedsboende. De tre 
fokusgrupperna var: Bo och leva, Näringsliv och Trafik

Även barn och unga har via skolorna engagerats i arbetet dels genom en tredje klass och två åttonde 
klassers fördjupningsarbeten och dels genom en enkät som gått ut till 200 högstadie- och gymnasie-
elever. 

Resultatet av fokusgruppernas och elevernas arbete redovisades genom en utställning i kommun-
huset under försommaren 2008, samt finns redovisat i underlagshäftena.
Samråd genomfördes våren 2009. Ca 100 utskick av planförslaget gjordes till föreningar, myndig-
heter och nämnder m m. Tre allmänhetsmöten genomfördes med att politiker ur styrgruppen fanns 
tillgängliga på Stortorget i Tummetott. Ca 125 personer besökte politikerna. Delar av planförslaget 
fanns som affischer i olika butiker och banker m m. Ca 35 skriftliga yttranden har inkommit. En 
särskild träff ordnades för ägare av kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Läshänvisningar 
Planförslaget redovisas ämnesområdesvis och under varje ämnesområde redovisas de mål, strategier 
och riktlinjer som gjorts i den kommunomfattande översiktsplanen.  Till de mål, strategier och 
riktlinjer som anges under rubriken kommunomfattande översiktsplan har kommunfullmäktige redan 
tagit ställning genom beslut om Översiktsplanen ÖP06. Nya strategier, fördjupad översiktsplan är de 
nya förslagen för Gislaveds tätort och det är till dessa förslag kommunfullmäktige tar ställning.

Den fördjupade översiktsplanen grundar sig på kunskapsunderlag som redovisas separat i ämnesvisa 
häften. Kunskapsunderlaget bör användas tillsammans med planen om syftet är en heltäckande bild 
av både kommunens viljeinriktning och tillgängligt faktaunderlag i olika frågor. Underlagshäfterna 
har inte reviderats efter samrådet.

 Kommunomfattande Översiktsplan  Fördjupad översiktsplan Åtgärdsprogram för fördjupad 
översiktsplan

Detaljplaner

Gestaltningsprogram för centrum

Syfte 
I en fördjupad översiktsplan anger kommunen sina riktlinjer för den framtida utvecklingen. Arbetet 
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Gislaved syftar till att skaffa en gemensam viljeyttring 
för ortens utveckling. Den fördjupade översiktsplanen är också grunden för framtagandet av detalj-
planer. I samband med kommunfullmäktiges beslut om den kommunomfattande översiktsplanen 
beslutades att en fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort ska göras.
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Planprogram 
Till grund för planen antog Kommunstyrelsen ett planprogram den 5 februari 2008.

översiktsplanen öP 06 
Till grund för planen ligger den kommunomfattande översiktsplanen ÖP06. I översiktsplanen 
redovisas följande övergripande riktlinjer, strategier och mål som gäller för Gislaveds tätort:

Gislaved är kommunens centralort.•
Tätorterna ska utvecklas efter sina särdrag.•
Tätorterna ska i första hand utvecklas genom förtätning. Tätorterna ska byggas inifrån och ut och•
outnyttjad mark ska användas för bostadsbebyggelse samt service.
Bebyggelsemiljöer ska hålla en hög standard med god arkitektur och med hänsyn till ekologisk•
och social hållbarhet. Energifrågorna ska särskilt beaktas.
Mark och planlagda områden ska finnas för olika typer av verksamheter och olika boendeformer•
i kommunens tätorter.
Tätorterna ska vara attraktiva i sin utformning och skötsel.•
Nya verksamheters speciella krav på lokaliseringar ska beaktas.•
Vattnet i tätorterna ska lyftas fram.•
Mötesplatser för människor ska prioriteras.•
En mångfald av bostadsområden, upplåtelseformer och bostadstyper ska tillskapas.•
Tätorternas närströvområden ska beaktas i fördjupningarna.•
Områden för nya och framtida idrottsanläggningar ska undersökas.•

riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Kommunfullmäktige har 2008-08-21 antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Några av dessa 
riktlinjer har betydelse för den fördjupade översiktsplanen

Kommunen ska verka för att ungdomars bostadsbehov ska tillgodoses som en del i den ordinarie•
bostadsförsörjningen både vid nybyggnation som ombyggnation.
Kommunen ska genom framförhållning med markinnehav och genom planläggning medverka•
till att efterfrågan på byggklara tomter tillgodoses i de åtta tätorterna.
I den fysiska planeringen ska kommunen verka för ekologisk hållbarhet, t ex verka för minskat•
transportbehov och förebygga översvämningsrisker.
Nya bostäder ska så långt som möjligt placeras i närhet av befintlig infrastruktur i form av•
skolor, gator och ledningsstråk.
Bostadsbyggandet ska medverka till att bygga igen ”sår” i tätorterna dvs rivningstomter, luckor•
mm.
I tätorternas centrala delar kan byggas små enheter med lägenheter eller småhus.•
Närhet mellan natur och boendemiljöer i tätorterna ska bibehållas och utvecklas.•
Kommunens ska verka för energieffektivitet och miljömässigt hållbar uppvärmning i befintligt•
bostadsbestånd och nyproduktion.
Mötesplatser för kulturella och fysiska aktiviteter ska stimuleras.•
Andel särskilda boende för äldre och funktionshindarde ska inte minska.•
Vid ny- och ombyggnation ska bostäder utformas så att äldre och funktionshindrade kan bo i•
ordinarie bostadsbeståndet så länge som möjligt.
Seniorbostäder ska tillskapas.•

UTGåNGSPUNkTer
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Befolkningsutveckling 
Gislaveds tätort växte kraftigt under 80- och 90-talen men började stagnera och sedan tappa befolk-
ning under 2000-talets första decennium. Sedan år 2000 har Gislaveds tätort minskat från en befolk-
ning på strax över 10 300 till en befolkning precis under 10 000. De kommande fem åren förväntas 
befolkningen ligga relativt stilla runt 10 000 invånare eller öka mycket svagt, enligt kommunens 
befolkningsprognos 2010-2014.

Gislaveds tätort har en relativt ung befolkning. Medelåldern är något lägre än i riket. Däremot har 
medelåldern ökat de senaste tio åren, från 37 år 1999 till 39,5 år 2009. Samtidigt har andelen personer 
under 19 år sjunkit från 27 procent till 25 och andelen över 65 år ökat från 14 procent till 16. 

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet personer över 65 år fortsätta öka i Gislaveds 
tätort, i samband med att den stora generationen fyrtiotalister går i pension. Fram till år 2014 
beräknas antalet personer över 65 år öka med 18 procent, medan den minskar i vissa andra kommun-
delar. Samtidigt beräknas antalet unga 0-19 år minska med 7 procent. Även om den arbetsföra delen 
av befolkningen också ökar något så innebär det sammantaget att försörjningsbördan ökar och att 
befolkningen kommer att bestå av fler äldre.

UTGåNGSPUNkTer
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vISION för Gislaveds tätort 
• Gislaved ska som centralort vara magneten i kommunen.

• Gislaved ska präglas av närhet; närhet mellan service och boende, närhet
mellan arbetsplatser och boende och närhet mellan människor.

• Nissan är central i tätortens utveckling.

UTGåNGSPUNkTer
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GISLAvedS kArAkTÄr
Gislaved är ett industri- och villasamhälle med en mångfald i 
befolkningen. Den ena delen av Gislaved har vuxit upp som en 
bruksort och den andra som en handelsplats. Gyllenfors tillhörde 
fram till 1949 Anderstorps kommun.

Gislaved är kommunens centralort med huvuddelen av den 
kommunala administrationen, gymnasieskola, ett större 
handels- och nöjesutbud. Gislaved har gemensam arbetsmarknad, 
bostadsmarknad och teknisk försörjning med Anderstorp och 
de två orterna håller sakta på att växa samman. Gislaved har ett 
strategiskt läge i förhållande till t.ex. Göteborg/Borås, Värnamo/
Växjö, Halmstad och Jönköping.

Gislaved är egentligen inte ett samhälle utan två: Gislaved  och 
Gyllenfors, med Nissan som en delare emellan. Båda har fått 
förutsättningarna för sin tillväxt från vattnet i Nissan och kraften 
i vattenfallen. Gislavedssidan har en kuperad terräng dominerad 
av Gislavedsåsen. Gyllenforssidan utgörs av plan sandig mark. 
Gyllenfors var tidigt en bruksort som bl.a utvecklades tack vare 
Nissan medan Gislaved länge var en bondby med en viktig 
marknadsplats och gästgiveri i korsningen mellan Nissastigen 
och Reftele/Värnamovägen. Läget vid vägkorsningen var det 
som fick bondbyn Gislaved att utvecklas till en handelsplats. 
Så småningom kom järnvägen vilken skyndade på utveckligen. 
Gislavedssidan kom så småningom att utvecklas till tjänste- och 
handelssidan med central administration. I dag är Gyllenfors och 
Gislaved en gemensam tätort och några av de viktiga faktorerna 
för hur samhället forsätter att växa och utvecklas i dag är att 
Gislaved är kommunens huvudort samt ortens läge där flera 
vägar möts.

Gislaved är i dag ett villasamhälle med ett visst inslag av fler-
bostadshus, men historiskt har det funnits mycket hyreslängor 
i arbetarbostadsform. Överlag är centrum mycket differentierat 
med blandad ålder och villabebyggelse blandat med flerbo-
stadshus. Förnyelse och förtätning av centrum pågår. 

Befolkningen i Gislaveds tätort kännetecknas av en relativt låg 
medelålder och många nationaliteter. I jämförelse med hela 
Sverige är det en stor andel av befolkningen som är sysselsatt 
inom tillverkningsindustrin. Totalt är det fler som pendlar in till 
Gislaved för arbete än som pendlar ut från Gislaved.

Gislaved har av tradition ett starkt föreningsliv. Framförallt tål 
det aktiva sport- och musiklivet att lyftas fram. 
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Mål Översiktsplan ÖP 06
 Vägsystemen i kommunen ska • 

rustas upp både för trafiksäkerhets- 
och framkomlighetssynpunkt.

Tillgängligheten med bil ska vara•
stor i kommunens alla tätorter.

Nya Strategier Fördjupad 
översiktsplan

Väg 27 flyttas ut utanför•
Gislaved.

Utformningen av bebyggelse och•
friytor utmed nuvarande väg 27 sker
med hänsyn till att vägen är entré till
Gislaved.

Järnvägsgatan får en ny gestalt-•
ning anpassad efter dess nya roll
som tätortsgata istället för genom-
fartsled.

Trafiken organiseras och priori-•
teras enligt kartan ”Huvudtrafik-
system”. Huvudvägnätet priori-
teras för framkomlighet.

Mårtensgatan görs till huvudgata•
för tung trafik och utformas
trafiksäkert även för oskyddade
trafikanter.

Ny förbindelse över Nissan•
mellan Reftelevägen och Danska
vägen utreds.

Säkerhetsaspekterna för•
oskyddade trafikanter ska beaktas
i befintliga och nya trafiklösningar.
Särskild hänsyn ska tas till barn,
äldre och funktionshindrade.

Bostäder lokaliseras inte i anslut-•
ning till väg 26 och 27.

Ett reservat för en förlängning av•
väg 604 till väg 26 utreds.

kOMMUNIkATIONer

Gislaveds huvudtrafiksystem,.

Så väl näringsliv som invånare i Gislaved är beroende av goda 
kommunikationer. Dålig tillgång på, avsaknad av, eller dåligt 
fungerande person- och godstransporter, kan vara tillväxthäm-
mande för både orten och regionen. Nästan alla transporter sker i 
dag med bil och lastbil. 

Väg 26 och 27 är vägar av riksintresse, vilket innebär att fram-
komligheten prioriteras. Bostäder lokaliseras inte i anslutning till 
dessa. 

Gislaveds huvudvägnät ska utgöras av Anderstorpsvägen, 
Mårtensgatan, Norra Storgatan, Danska vägen, Reftelevägen 
och ny förbifart, väg 27. Huvudvägnätet ska mata övriga gator. 
Till huvudgatorna bör trafiken i första hand ledas och de är 
framkomlighetsprioriterade. Matargatorna är de som ska mata 
bostadskvarteren. På övriga gator prioriteras bostadsmiljö och 
oskyddade trafikanter före framkomlighet. En ny förbindelse 
föreslås även över Nissan från Danska vägen till Reftelevägen för 
att knyta ihop de södra delarna av Gislaved bättre.

På sikt kan en förlängning av väg 604 (Gnosjövägen) till väg 26 
(Nissastigen) bli aktuell. Den har två funktioner: dels ger den god 
tillgänglighet för den tunga trafiken till verksamhetsområderna 
runt Anderstorpsvägen, dels underlättar den kontakten mellan 
orterna Smålandsstenar, Gislaved, Anderstorp och Gnosjö.

En del i Gislaveds klimatstrategi handlar om att minska bilå-
kandet och öka kollektivtrafikåkandet, gåendet och cyklandet. 
Som ett led i det bör gång- och cykelmöjligheter samt tillgång 
till kollektivtrafik vara lika viktiga förutsättningar som biltill-
gänglighet i Gislaveds tätort. Gislaved är med sin storlek också 
alldeles utmärkt för cykling. I befintliga trafikmiljöer och nya 
trafikmiljöer bör för att ge goda förutsättningar särskild vikt 
läggas vid trafiksäkerhetsfrågorna och då särskilt oskyddade 
trafikanter, barn och funktionshindrade tas i beaktande.

Riktlinjer Översiktsplan ÖP 06
Hänsyn ska tas till de utpekade•

riksintressevägarna (26 och 27)
vid förändring eller exploatering i
närområdet.

För riksväg 26 och 27 gäller 30•
meters skyddsavstånd.

För övriga vägar gäller 12•
meters skyddsavstånd.

Väg 26 och 27 är rekommende-•
rade vägar för farligt gods.

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Tillfarterna till tätorterna utformas•

på ett sådant sätt att de annonserar
tätorten på ett lockande vis.

Tillgängligheten med bil ska•
vara en av förutsättningarna vid
planering.
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Gång- och cykelvägar 
Gislaved har ett relativt bra GC-nät med bland annat flera gång- 
och cykelvägsbroar över Nissan som binder ihop Gislaveds olika 
delar med varandra. För gång- och cykelvägnätet finns en gång- 
och cykelvägsplan antagen av kommunfullmäktige 2006-12-14. 
I gång- och cykelvägsplanen prioriteras gång- och cykelvägarna 
enligt följande: 1 skolvägar, 2 vägar mot centrum och service, 3 
arbetspendlingsvägar och 4 motionsvägar.

Förutom ett bra gång- och cykelvägsystem är det också viktigt 
att det finns lättillgänglig information om var gång- och cykelvä-
garna finns. 

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Gång- och cykelvägar ska byggas•

som nät i tätorten.

Mål Översiktsplan ÖP 06
Säker, konkurrenskraftig och•

miljöanpassad kollektivtrafik ska
finnas så att alla människor utifrån
sina möjligheter har goda möjlig-
heter att resa.

Nya strategier 
Fördjupad Översiktsplan

Utbyggnad av Gång- och•
cykelvägsnät sker i enlighet med
av kommunfullmäktige antagen
GC-plan.

Vid utformning av nya gång- och•
cykelbanor ska stor vikt läggas 
vid trygghets- och tillgänglighets-
frågorna.

Tillgängligheten för gående och•
cyklister ska vara en av förutsätt-
ningarna vid planering.

Det ska finnas lättillgänglig•
information om gång- och cykel-
vägnätet.

Nya strategier 
Fördjupad Översiktsplan
 Anpassning av busstrafiken till/•

från Gislaved så att möjligheterna
till byte till tågtrafiken i Hestra
förbättras.

Vid etablering av ny bebyggelse•
tillgodoses att det finns goda gång- 
och cykelmöjligheter till närmaste
busshållplats.

Tillgängligheten till kollektiv-•
trafik ska vara en av förutsättning-
arna vid planering.

Gamla Nissastigen öppnas som•
bussgata från S. Hagalundsgatan
till Rastamossen.

Nya pendelparkeringar tillskapas•
vid södra och norra infarten samt
i anslutning till Henja Östra indu-
striområde.

kOMMUNIkATIONer

kollektivtrafik 
Den kollektivtrafik som finns i Gislaved består av Länstrafikens 
busslinjer samt skolskjutsar och färdtjänst. Länstrafikens bussar 
knyter samman Gislaved med andra orter. Ett ökat resande 
med kollektivtrafiken i kommunen är också ett av målen i 
kommunens klimatstrategi. För att uppnå det måste det vara 
bekvämt att åka buss, det gäller till exempel att ha väderskyd-
dade busshållplatser med cykelställ samt gång- och cykelvägar 
fram till busshållplatserna. I Gislaved finns inga tätortsbussar 
men vid lokalisering av ny bebyggelse bör vikt läggas vid var 
närmsta busshållplats utefter någon av busslinjerna ligger och 
hur man tar sig till den.  
För att fler ska kunna åka kollektivt från den södra delen av 
tätorten bör gamla Nissastigen öppnas för busstrafik från infarten 
till Rastamossen.

Pendelparkeringar underlättar ett kollektivt resande och det är 
viktigt att de finns på strategiska platser i orten. En pendelparke-
ring finns i anslutning till busstationen.

Storgatan är ett exempel på hur en gata kan få en ny utformning så att den 
mer känns som en tätortsgata än som en genomfartsled.

Strategier Översiktsplan ÖP 06
Trafikplanering ska ske länsöver-•

gripande.
Ökad anropsstyrd kollektivtrafik.•
Ta fram säkra och väderskyddade•

hållplatser med cykelparkeringar.
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Områden ska finnas för olika•

faser av företags livscykler
(startmiljöer, levavidareområden,
nybyggnadsområden för små
företag och nybyggnadsområden
för stora företag).

Nya Strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Industriområdet vid Mårtens-•
gatan ska innehålla lokaler för
olika typer verksamheter och ska
kunna fungera för etablerade indu-
strier samt för nystartsföretag m.
m. Även skrymmande handel kan
förekomma.

Delar av Gyllenfors industriom-•
råde utvecklas med verksamheter
som är mindre störande.

Mossarps industriområde görs•
om för handel, mindre störande
verksamheter och kontor.

NÄrINGSLIv

Befintliga och planerade industriområden i Gislaveds tätort.

Industri 
Gislaved och Anderstorp är två separata orter men med ett starkt 
samband där många funktioner är gemensamma. Lokomotivet 
i Gislaveds tätort är industrin. Nya industriområden planeras i 
första hand mot Anderstorp och tanken är att Anderstorps och 
Gislaveds verksamhetsområden på sikt ska växa ihop. Utbygg-
naden åt detta håll är dock till viss del begränsad på grund av 
dåliga markförhållanden. 

En möjlig utbyggnadsriktning av industrin på längre sikt kan vara 
nya industriområden väster om väg 26.

Befintligt industriområde vid Södra infarten skulle kunna lämpa 
sig för olika typer av logistikföretag. I området finns i dag ledig 
industrimark. Området är strategiskt beläget vid väg 26.

Vid Mårtensgatan finns ett industriområde blandat med handel 
och mindre och större verksamheter. I området ligger även 
bostäder. Området kan kompletteras med handel och verksam-
heter som är mindre störande. 
I anslutning till Gyllenfors industriområde föreslås nya bostäder 
och att industriområdet utvecklas mot verksamheter som är 
mindre störande. Både Mårtensgatan och Gyllenfors är viktiga 
uppstartsmiljöer för mindre verksamheter då områdena erbjuder 
små och billiga lokaler. 

Störande verksamheter lokaliseras till Henja industriområde.

Strategi Översiktsplan ÖP 06
Byggklar industrimark ska finnas•

i kommunens alla tätorter
Detaljplaner och beredskap för•

snabb planläggning ska finnas.
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Områden för handel ska i första• 

hand lokaliseras i och i anslutning
till tätorterna.

Dagligvaruhandel ska lokaliseras•
centralt. Volymhandel kan ges mer
perifera lägen.

Externa handelscentrum ska•
undvikas.

Nya Strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Gislaveds centrala delar ska vara•
kärnområde för handeln.

Gågatans attraktion förstärks.•
Förutsättningar för fler service- •

och tjänsteföretag skapas.
Områdena Glasbruket/Magasinet,•

Järnvägsgatan och Smålandia vida-
reutvecklas som handelsområden.

Mossarps industriområde•
omvandlas så att volymhandel
tillåts.

NÄrINGSLIv

handel 
Gislaved är kommunens centralort och ska erbjuda service och 
handel till hela kommunen. Handeln är koncentrerad till de 
centrala delarna av tätorten, Norra infarten och området runt 
Glasbruksrondellen. De centrala delarna omfattande Torggatan, 
del av Storgatan, Köpmangatan och Järnvägsgatan. Även 
området vid Smålandia fortsätter att utvecklas för handel, kontor 
och bilservice. När genomfartstrafiken på väg 27 flyttas utanför 
orten ges möjlighet att utveckla Järnvägsgatan som stråk för 
handel och service. Kopplingen mellan de centrala delarna och 
Smålandia är viktig och bör fysiskt förstärkas. Det gäller även 
sambandet de centrala delarna och Glasbruksområdet.

Den största andelen serviceverksamheter så som banker, frisörer, 
caféer, läkare, tandläkare, mäklare m m är lokaliserade i de 
centrala delarna av orten.

Mossarps industriområde innehåller idag skrymmande handel, 
grossistverksamhet, maskinuthyrning m m. Där finns ingen ren 
industriverksamhet.

Strategi Översiktsplan ÖP 06
Områden för handelsändamål ska•

aktivt planeras i kommunens tre
största tätorter.

En policy för handelsetableringar•
tas fram.
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Turismen ska utvecklas och•

vara en av de näringsgrenar som
medverkar till att kommunens
näringsliv breddas.

Strategi Översiktsplan ÖP 06
Jordbruksproduktion ges prioritet•

i den fortsatta markanvändningen.
Vid intressekonflikter i•

tätortsnära lägen där jordbruks-
mark berörs ska noggranna över-
väganden och konsekvensanalyser
alltid göras.

Skogsmark som har betydelse•
för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas från åtgärder som 
påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

Nya Strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Området vid Nissan, Industri-•
muséet och Bruksvillan vidare-
utvecklas för turism, kultur och
rekreation.
 Alternativa boenden som stärker•

besöksnäringen utreds.
Gisle vidareutvecklas för besö-•

kanden.

Nya Strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Området vid Henja och Hult•
behåller sin lantliga prägel och
fortsätter utvecklas som jordbruks-
område.

Den tätortsnära skogen som är•
kommunal ägo ska inte skötas som
produktionsskog, utan stor hänsyn
ska tas till rekreationsvärdet.

Jord- och skogsbruk 
I anslutning till Gislaveds tätort bedrivs både skogs- och 
jordbruk. Jordbruksområdena i Henja och Hult är viktiga för 
matproduktion och är också betydelsefullt rekreationsområde 
för tätortens invånare. Jordbruket är förutsättningen för att ett 
attraktivt landskap ska bibehållas. I Henja och Hult finns idag tre 
aktiva jordbrukscentrum. I Henja och Hult kan tillkomma bebyg-
gelse på större tomter under förutsättning att VA-frågan kan lösas 
på ett godtagbart sätt. 

Besöksnäring 
Gislaveds kommun har mycket att erbjuda både vad det gäller 
idrotts- och kulturevenemang och spännande kultur- och natur-
miljöer som lockar människor till besök. Det finns stor potential 
för att utveckla besöksnäringen ytterligare.

Nissans natur i kombination med den kulturhistoria, som 
beskriver stora delar av ortens framväxt, kan bli en stor turist-
magnet, om de befintliga värdena tas tillvara och utvecklas på ett 
intressant sätt. Kanotleden som löper från N Unnaryd i norr till 
Skeppshult i söder har en officiell rastplats vid Holmen. Det nya 
naturreservatet Anderstorps stormosse kommer, när planerade 
anläggningar är utbyggda, att erbjuda unika naturupplevelser. 

Gisle är ett unikt område som har lokaler och verksamheter för 
nöje, idrott och kultur. Området kan med samordningsinsatser 
och upprustningar stärkas som besöksmål.

Gislaveds speedwaybana har anor sen 30-talet och drar mycket 
publik till orten och har stor betydelse för besöksnäringen på 
orten.

Genom att tillskapa fler alternativa boenden som t ex camping-
plats, vandrarhem och småstugor förstärks möjligheterna att ta 
emot fler och olika kategorier av besökare.

NÄrINGSLIv

Mål Översiktsplan ÖP 06
Ett aktivt jord- och skogsbruk ska•

stimuleras.

Strategi Översiktsplan ÖP 06
Kommunen ska göras tillgänglig•

och attraktiv som turistmål.
Utveckla kulturturismen.•
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Mål Översiktsplan ÖP 06
Kommunen ska aktivt medverka•

till att skapa en god bebyggelse-
miljö.

I alla tätorter ska finnas planbe-•
redskap för 2-3 års bostadsbyg-
gande samt planberedskap för
olika verksamheter i alla tätorter.

Nya mål
Fördjupad översiktsplan 
 Antalet bostads- och hyresbos-•

täder ska öka.

BOeNde
Villor är den dominerande hustypen i Gislaved. De centrala 
delarna av Gislaved domineras av individuellt utformade hus 
medan områden som Sörgården och nya Henja har mycket 
grupphusbebyggelse. Det är svårt att veta hur efterfrågan på 
bostadsmarknaden kommer se ut framöver, förändrad ålders-
struktur och nya önskemål hos de som söker bostad kan ändra 
förutsättningarna. De flesta bostadsområdena i Gislaved är i dag 
homogena, bestående av en enda sorts bebyggelse. Vid expansion 
av bebyggelse bör strävan vara att tillskapa en större variation i 
bostadsbeståndet.
Det är viktigt att både ny bebyggelse och gammal bebyggelse kan 
erbjuda ett boende av hög standard och goda boendemiljöer som 
människor trivs i.

Det ska finnas en variation av bostadstyper i alla områden för att 
göra dem attraktiva för olika kategorier av människor.

Förutom förtätningar i de centrala delarna kan Gislaved 
expandera i form av nya bostadsområden vid Skomakargärdet, 
Trasten, Vitsippan samt söder om Rödjan. Möjligheter finns även 
till förtätningar på lucktomter.

För att utröna om ett nytt bostadsområde eller verksamhets-
område på sikt ska tillskapas mellan Gislaved och Anderstorp 
markeras området som utredningsområde.

Tomterna vid Skomakargärdet har varit attraktiva och området 
kan utökas med en sista etapp genom att ytterligare mark i söder 
samt gamla koloniområdet tas i anspråk. En grönremsa med en 
stenmur sparas som grönområden i de nya bostadsområdena. 
Stenmuren ger miljöskapande värden till området i dag. Det är 
önskvärt med hyreshus i området då Sörgården i dagsläget främst 
består av villor. 

Strategier
Kommunen ska som fastig-•

hetsägare och via sitt bostadsbolag
föregå med gott exempel.

Kommunen ska skapa en tillta-•
lande miljö i det offentliga rummet.

Kommunen är positiv till en•
variation av tomtstorlekar.

Nya strategier 
Fördjupad översiktsplan 

Förtätning med hyresbostäder•
sker i centrum.

Nya områden tillskapas vid Sko-•
makargärdet, Trasten, Vitsippan, 
söder om Rödjan samt på mark-
nadsplatsen. 

Nya bostäder tillkommer vid•
Nissan på gamla bruksområdet.

Små enheter med hyresbostäder•
respektive villor samt en blandad
bebyggelse eftersträvas.

Kommunhusparkeringen reser-•
veras för ett högt hus som ger
karaktär åt centrum.

Johan Orreskolan kan på sikt•
byggas om till bostäder. Utredning
ska ske.
 Affärsfastigheter ska kunna•

byggas på med våningar för
bostäder.

Kommunen ska som fastig-•
hetsägare och via sitt bostadsbolag
föregå med gott exempel vad det
gäller att erbjuda goda boende-
miljöer och lägenheter med god
standard.
• Ny byggnation vid Henja/
Hult kan endast tillkomma under
förutsättning att VA-frågan löses
på ett godtagbart sätt.
• Ett utredningsområde för
bostäder/verksamheter markeras
mellan Gislaved och Anderstorp.Kv Björken
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Trasten är ett område som endast består av flerbostadshus och 
byggdes på 60-talet. Olika åtgärder behövs i området för att 
olika grupper som inte bor i området idag ska bli intresserade 
av att flytta dit. Några hus kan behöva höjas och gatustrukturen 
ses över. För att skapa en blandning kan villatomter tillkomma 
i området sydväst om Trasten. Torggatan utformas så att den 
blir en naturlig koppling mellan de centrala delarna och Trasten. 
Linnégatan kan eventuellt omformas så att en del av den blir ett 
tillskott till Trastenområdet.

På Vitsippan finns detaljplanelagd mark för både villor och 
flerbostadshus. Tomter både norr om Vitsippan och väster om 
Trasten ger ett centrumnära boende med service och skola inom 
1,5 kilometers avstånd.

Mellan Rödjan och Blomstervägens äldreboende utmed Norra 
Storgatan ligger ett tallskogsområde där ytterligare bebyggelse 
kan tillkomma. Områdets placering utmed infarten till Gislaved 
gör det angeläget att lägga extra vikt vid områdets utformning. 

Ny bebyggelse föreslås även på marknadsplatsen. En flyttning 
av Hembygdsgården kan ske på sikt. Lokalisering ska då ske i 
ett läge i anslutning till Nissan. Marknad i Gislaved sker i dag 
vanligen på gågatan och torget vid Kommunhuset. Däremot kan 
en stor plats behövas för till exempel cirkus. En möjlighet är att 
nyttja någon av idrottsplatserna Nissavallen eller Ryttarvallen 
för sådana evenemang. Marknadsplatsen kan bebyggas med 
bostäder. Utformning ska ske med hänsyn till utvecklingen 
utefter Mårtensgatan och områdena där bensinstationerna är 
belägna.

Gamla Bruksområdet föreslås för bostäder, kultur-  och andra 
aktiviteter.  En förutsättning för bostäder i området är dock en 
omvandling av  närliggande industriområde mot verksamheter 
som är mindre störande. Bostäder bör förläggas närmast Nissan 
så att området för kultur och aktiviteter fungerar som skyddszon 
mellan industri och bostäder. En förutsättning att ta i beaktande 
är översvämningsrisken. Nissans 100 års flöde beräknas endast 
översvämma begränsade markytor, men problem har förekommit 
med översvämningar i befintliga industrilokaler.

Området runt Henja och Hult byar är attraktivt för ny bebyggelse 
på stora tomter. I området har det dock varit problem att lösa 
VA-frågorna med enskilda anläggningar på ett fullgott sätt. Ny 
bebyggelse i området förutsätter därför att det finns godtagbara 
lösningar på VA-frågan.

BOeNde

Trasten

Villa utmed Södra Storgatan

Hembygdsparken

Vy över Nissan och Bruksvillans 
tomt.




