Miljökonsekvensbeskrivning
tillhörande
översiktsplan Växjö kommun, del Gemla-Öja
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Icke-teknisk sammanfattning
En översiktsplan anses bidra till en betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas parallellt med framtagandet av
översiktsplanen. MKB ska hantera de miljöfrågorna som är västligast för planen och platsen.
En avgränsning av vilka miljöfrågor som MKB´n skulle hantera har skett med länsstyrelsen,
det handlar om vattenkvalitet, strandområden, landskapet och val av alternativ för planskild
korsning. Väldigt övergripande belyser MKB´n kort också några andra viktiga allmänna
intressen. De alternativ som MKB´n behandlar är planförslaget och nollalternativet.
De negativa konsekvenserna som MKB´n har uppmärksammat att planen kan ge upphov till
är:
Vattenkvalitet: Föroreningar från dagvattnet kan medföra negativa konsekvenser för djur- och
växtlivet.
Strandområden: Om inte strandområdet behåller en vildmarkskaraktär finns risk för negativa
konsekvenser för djur- och växtlivet. Turism och rekreationsanläggningar längs ån kan få
negativa konsekvenser för växt och djurlivet om inte naturvärden studeras tidigt.
Landskapsbild: En stor expansion leder till negativa konsekvenser för landskapsbilden som är
en viktig del i Gemlas identitet och lantliga karaktär.
Planskild korsning: Den planskilda korsningen i Stationsvägens förlängning bedöms ge
negativa konsekvenser för tätortsbilden.
Översiktsplanen har ett flertal åtgärder/riktlinjer för att hantera de möjliga negativa
konsekvenserna som MKB´n identifierat. Men även MKB´ns uppföljning behandlar åtgärder
och ansvar för att minimera risken för negativa konsekvenser. Risken att negativa
konsekvenser uppstår ses därmed som liten.

3

Antagandehandling

Inledning
Miljöbedömning
Syftet med miljöbedömning av planer och program är att integrera miljöaspekter i
samhällsplaneringen och därmed främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen ska
identifiera, beskriva och bedöma den betydande påverkan på miljön som planen kan leda till.
Den ska även ange den sannolika utvecklingen för miljön om planen inte genomförs
(nollalternativet). Bestämmelser om miljöbedömning av planer och program finns i 6 kap 1118§§ och 22§ miljöbalken och i 4-8§§ om förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
En översiktsplan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning ska därmed upprättas. Miljökonsekvensbeskrivningen följer
översiktsplanens process.

Sammanfattning av planens innehåll
Syfte
Syftet med översiktsplanen, del Gemla-Öja, är att ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Innehåll

1. Symbolbilden, visar på utvecklingsprinciperna för Gemla-Öja. Centrumkänsla nära
landet, vacker natur och Helig å, attraktiva lägen för bostäder, företagandet utvecklas
och Växjö kommuns viktigaste pendlingsort.
2. Mark- och vattenanvändning, visar föreslagen mark- och vattenanvändning.
Möjliggör för ca 260 nya bostäder som förtätning eller i nyexploateringsområden.
Utveckling av Helige å och Elljusspåret-Granvallen för den tätortsnära naturen och
turism. Nya planskilda korsningar med järnvägen. Utveckling av verksamheter i
Gemlas västra delar. Bevara den lantliga karaktären i Gemla by och Getaskärvet.
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Förhållande till gällande översiktsplan
Gemla och Öja tätorter behandlas kort i ”Växjö kommun, översiktsplan”, antagen 2005.
I aktualitetsförklaringen från 2009 ansågs delen om Gemla och Öja vara inaktuell. Anledning
till att delen ansågs vara inaktuell var att det utpekade området för förtätning i Gemla ligger
inom område med risk översvämningar, de tomter som idag bebyggs i Öja inte är med i
översiktsplanen samt att det kommande tågstoppet ansågs kunna ge förutsättningar för en
större expansion än det som översiktsplanen från 2005 skapar förutsättningar för.

Tillvägagångssätt
Rebecca Martinsson Växjö Sweco Infrastructure, tidigare planeringskontoret Växjö kommun,
har varit ansvarig för framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen. Från Växjö kommun
har Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig och Annika Johnsson på miljö- och
hälsoskyddskontoret deltagit med sina synpunkter i arbetet. Lovisa Bjarting, Karlskrona
Sweco Infrastructure har också varit behjälplig i arbetet.

Avgränsning av miljöbedömning
Samråd med länsstyrelsen, enligt 6 kap 13§2 stycket miljöbalken, om avgränsning av
miljöbedömning tillhörande översiktsplan del Gemla-Öja har skett 2012-12-05 utifrån utkast
till utställningshandling för översiktsplanen.

Avgränsning i sak
Planområdet genomkorsas av Helige å. Med anledning av de utbyggnadsplaner kommunen
redovisar kan alstringen av dagvatten öka och strandområden påverkas. Miljöbedömningen
bör därför hantera översvämningsaspekter samt konsekvenser för planområdets recipienter
och strandområden. Vid bedömning av konskevenser för vatten är även den kumulativa
påverkan viktig att belysa.
Gemla, Gransholm och Öja kännetecknas till stor del av utdraget samhälle med betydande
inslag av tätortsnära och tätortsintegrerad landsbygd. Planområdet omfattar Öja
sockencentrum, som utgör en del av Gransholm i kulturmiljövårdsprogrammet. Med
anledning av förtätningsförslagen bör miljöbedömningen hantera förändringar av
landskapsbilden.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör förtydliga bedömningen av järnvägspassagen, som
presenterades i miljökonsekvensbeskrivningen i översiktsplanens samrådsskede.

Avgränsning i tid
Växjö kommun har valt att miljöbedömningen sträcker sig till år 2030, vilket är samma
tidshorisont som i översiktsplanen för Växjö stad.

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar främst det område som översiktsplanen, del GemlaÖja behandlar (planområdet). När det gäller vatten behandlas även konsekvenserna på
vattendraget Helig å nedströms. När det gäller kulturmiljö behandlas även konsekvenserna på
kulturmiljön i Gransholm.
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Alternativen
”Rimliga alternativ” med hänsyn till översiktsplanens syfte och geografiska räckvidd ska i
miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivas och bedömas. Nollalternativet och
planförslaget har bedömts vara relevanta alternativ att behandla.
Den stora skillnaden mellan samrådsförslaget och utställningsförslaget var
utbyggnadsplanerna i norra Gemla. Dessa områden ansågs efter samrådet inte bli en del av
Gemla utan mer en utveckling av rena landsbygden och svårare att räkna hem ekonomiskt. I
utställningsförslaget tillkom områden i centrala Gemla Harekullen, Norra Härensås och
Bergagärdet. Utställningsförslaget har genomgått mindre justeringar inför antagandet, den
största förändringen är att området Norra Härensås tagits bort.
I och med att översiktsplanens konsekvenser ligger på en relativt övergripande nivå bedöms
skillnaderna för konsekvenser mellan samråds-, utställnings-, och antagandehandlingen som
små. Därför beskrivs bara endast konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget.

Nollalternativ
Nollalternativet antas generellt innebära att Gemla-Öja utvecklas enligt gällande detaljplaner
och enligt gällande översiktsplan från år 2005. Detta innebär i stort att Gemla-Öja behåller
sin nuvarande karaktär.
Sammanfattningsvis antas nollalternativet innebära:
- I nollalternativet stannar tågen i Gemla men en planskild korsning har inte realiserats.
- Dagens Gemla kompletteras med mindre projekt, både avstyckning för småhus och
hyreshusproduktion.
- Området mellan Svarta vägen och Kvarnvägen har bebyggts med flerbostadshus och lättare
enbostadshus.
- Nya verksamheter har lokaliseras längs Industrigatan.
- Ny bebyggelse har till kommit i den tätortnära landsbygden, bl.a. längs Gemla byväg och
Skärvavägen.

Planförslaget
Planförslaget antas innebära att Gemla-Öja utvecklas enligt antagandeförslaget.
- Det centrala stråket mellan skolan och Solgården utvecklas och stärks med fler funktioner,
så som t.ex. bostäder, arbetsplatser, service och andra mötesplatser.
- Helige å utvecklas som samhällets främsta fritids- och rekreationsområde men även för
turism.
- Gemla utvecklas som stationssamhälle. Nya bostäder byggs nära stationen många inom 1
km gångavstånd till stationen. Områden ligger i attraktiva lägen längs ån, det öppna
jordbrukslandskapet, vid centrum och skolan.
- Öja utvecklas som kyrkby. Nya bostäder byggs nära ån och Granvallen.
- Gemla by och Getaskärvet bevara sin lantliga karaktär.
- Läge för nya företagsetableringar skapas väster om samhället längs vägen mot Alvesta och
Industrivägen.
- Småföretagandet stärks bl.a. genom etablerandet av ett centralt företagshotell.
- Stationsområdet rustas upp och stärks med det som pendlare behöver.

6

Antagandehandling

7

Antagandehandling

Skala för bedömning av konsekvenser
I MKB:n har följande skala använts för att bedöma miljökonsekvenser:
Konsekvenserna kan vara både positiva och negativa.
-

Stora konsekvenser – Stora konsekvenser på riksintressen, intressen på EU-nivå, eller
värden av regional betydelse.
Måttliga konsekvenser – Måttliga konsekvenser av regional, kommunal eller lokal
betydelse.
Små eller obetydliga konsekvenser – Små konsekvenser av mindre/lokal betydelse.

Skalan bygger på en relation mellan de värden som finns i dag och omfattningen
av den förväntade miljöpåverkan som ett genomförande av planen kan ge upphov till.
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Miljökonsekvenser
Vatten
– recipienten och vattenkvalitén, Helige å (Mörrums ån)
Miljökvalitetsmål och miljöhänsyn
Miljökvalitetsmål
Det finns 16 miljökvalitetsmål, de som bedöms relevanta till ämnet beskrivs här.
Levande sjöar och vattendrag: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
Ingen övergödning: "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Ett rikt växt och djurliv: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Växjö kommuns miljöprogram – ”Vår natur”
Alla Växjös sjöar och vattendrag ska ha god vattenstatus
Miljökvalitetsnormer
Vattendelegationen beslutar om miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska
uppnå normen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras, men ibland kan
undantag göras.
Vattendraget Helige å rinner förbi Gemla. Den ekologiska statusen för vattendraget är
klassificerad som måttlig ekologisk status. Helige å rinner ut i sjön Furen strax söder om
Gemla. Den ekologiska statusen för sjön är klassificerad som otillfredsställande. Det finns
risk att god status inte uppnås i Helige å och Furen 2015.
Bakomliggande orsaken till vattenkvalitén i Helige å förbi Gemla och i sjön Furen är främst
näringsbelastningen i sjöar uppströms. Helgasjöns status har förbättrats avsevärt under de
senaste åren bl.a. med anledning av färre och bättre enskilda avlopp samt mindre övergödande
ämnen från lantbruken. Även kvaliteten i Växjösjöarna har förbättrats och just nu satsar och
planerar kommunen för flera större åtgärder när det gäller vattenkvaliteten i Växjösjöarna.
Länsstyrelens statusklassning som ligger till grund för beslut enligt vattenförvaltningens
regler baseras på undersökningar 2005-2007. Vid den tidpunkten ligger i princip hela
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åsystemet nedströms Helgasjön under gränsen för God ekologisk status avseende
näringsämnen.
Men nu har det skett en förbättring. Baserat på 2009-2011 års data kan vi konstatera att en
tydlig förbättring skett. När vi uppdaterar med 2012 års (dvs 2010-2012) siffror, som ännu
inte levererats i sin helhet är det uppenbart att God ekologisk status uppfylls avseende
näringsämnen i alla dessa punkter. Det är dock angeläget att ytterligare minska
näringsbelastningen på Växjösjöarna, Salen, Åsnen och Blekingekusten. I alla dessa stora
områden är övergödning en angelägen fråga, och skäl till MKN inte uppfylls.

Helige ås växt- och djurliv samt biologiska mångfald
Helig å är ett allmänt artrikt vatten med höga naturvärden ur ett nationellt perspektiv. Värdena
består i biologisk mångfald både i vattnet och längs stränderna som emellanåt översvämmas.
Särskilt värdefulla arter som lever i Helige å är tjockskalig målarmussla och utter. Dessa båda
arter ingår i artskyddsförordningarna och är rödlistade arter.

Konsekvenser
Nollalternativet
Påverkan och effekt

Även utan en ny översiktsplan, nollalternativet, kommer Gemla att växa till år 2030, om än
lite mer ostrukturerat. Förutsättningar för att lösa hanteringen av dag- och spillvatten på ett
hållbart sätt kommer sannolikt att bli sämre än i planförslaget. Tillkommande bostäder spridd
på landsbygden kan beroende på lokalisering och omfattning inte anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Förtätning leder till fler hårdgjorda ytor och färre och mindre gröna ytor
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kvar till hantering av dagvatten. Den negativa påverkan mildras av det faktum att ett mindre
antal bostäder troligen tillkommer jämfört med planförslaget. Det finns med nollalternativet
en liten risk för att Helige å tillförs fler föroreningar främst näringsämnen från Gemla tätort.
Konsekvenser

Förtätning kan få negativ konsekvenser om dagvattnet inte hanteras på lämpligt sätt innan det
når recipienten. Det finns dock en möjlighet att vid förtätningsprojekt satsa på fördröjning av
dagvatten och att de negativa konsekvenserna därmed minimeras eller t.o.m. blir positiva
konsekvenser totalt sätt.
Det finns risk för att en mindre mängd föroreningar, främst näringsämnen, når Helige å. Det
kommer dock att vara en mindre andel av de totala föroreningarna i Helige å. Totalt sätt
bedöms det inte bli några negativa konsekvenserna för den biologiska mångfalden och djuroch växtlivets höga värden i ån.
I vattnet, Furen-Salen och övriga delar av Mörrumsåns systemet, kommer andelen tillförd
näringsbelastning vara ännu mindre och där aldrig medföra några negativa konsekvenser för
djur- och växtlivet.
Planförslaget
Påverkan och effekt

En utbyggnad i enlighet med planförslaget ger förutsättningar att på ett strukturerat sätt
hantera dag- och spillvatten från befintlig och tillkommande bebyggelsen. Planförslaget
föreslår en stor expansionen av Gemla-Öja. Alla områden kommer sannolikt inte exploateras
inom tidshorisonten 2030 men planförslaget ger olika valmöjligheter där samtliga är i linje
med målbilden och utvecklingsprinciperna. Andelen dagvatten kommet att öka och sannolikt
bli större än i nollalternativet. Krav på hantering av dagvatten finns i planförslaget både för
förtätnings- och nyexploateringsområdena. Befintlig bebyggelse med enskilt avlopp i
närheten av ett nyexploateringsområden föreslås anslutas till kommunalt vatten- och avlopp i
samband med utbyggnaden. Därmed finns möjlighet att minska andelen enskilda avlopp. Det
finns med planförslaget en liten risk för att Helige å tillförs fler föroreningar främst
näringsämnen från Gemla tätort. Men följs översiktsplanens riktlinjer finns en möjlighet att
andelen tillförda föroreningar minskar i förhållande till nollalternativet.
Konsekvenser

Planförslagets tillkommande dagvatten ska inte ge några negativa konsekvenser på
vattenkvaliteten då dagvattnet enligt översiktsplanens riktlinjer ska hanteras innan det når
Helige å. Skulle en bristande hantering av riktlinjerna ske och trots allt en liten del
föroreningar når Helige å kommer detta att vara en mindre andel av de totala föroreningarna i
Helig å. Totalt sätt bedöms det inte bli några negativa konsekvenserna för den biologiska
mångfalden och djur- och växtlivets höga värden i ån.
I vattnet, Furen-Salen och övriga delar av Mörrumsåns systemet, kommer andelen tillförd
näringsbelastning vara ännu mindre och där aldrig medföra några negativa konsekvenser för
djur- och växtlivet.
Positiva konsekvenser för vattenkvaliteten kan uppnås om dagens enskilda avlopp ansluts till
kommunalt avlopp.
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Förslag på åtgärder
Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan:
-

Fortsatta satsningar på vattenkvaliteten på Växjösjöarna är avgörande för en förbättrad
vattenkvalitet i Helige å och Furen.

-

Växjö kommun håller just nu på att utreda kapaciteten i ledningar inom
översiktsplaneområdet Gemla-Öja. När denna utredning är färdig finns en helhetsbild
på kapaciteten i ledningsnätet. Bästa möjliga lösningar för hantering av spill- och
dagvatten kan då ges. Översiktsplanen kommer när detta är klart kompletteras med
ytterligare riktlinjer kring hantering av spill- och dagvatten.
Inarbetade förslag i översiktsplanen:
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-

Översiktsplanen har följande riktlinje för all tätortsbebyggelse: Gemensamma
lösningar för att hantera dagvatten från befintliga och nya områden ska studeras.

-

Översiktsplanen har följande riktlinje för samtliga nyexploateringsområden:
Dagvatten från trafikytor ska genomgå rening innan det släpps till recipienten.

-

Översiktsplanen har följande riktlinje för den tätortsnära landsbygden:
Befintliga bostäder med enskilda avlopp som ligger i eller i anslutning till ett
nyexploateringsområde ska då dessa byggs ut anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.
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Vatten
– strandområde och översvämningsrisker
Miljökvalitetsmål och miljöhänsyn
Miljökvalitetsmål
Det finns 16 miljökvalitetsmål, de som bedöms relevanta till ämnet beskrivs här.
Ett rikt växt och djurliv: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Levande skogar: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas."
Målsättningar i Växjö kommuns klimatanpassningsplan
Vid planering och utveckling av strandnära bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till
översvämningsrisker, för att undvika en framtida situation med ökade risker och medföljande
kostnader. Samhällsviktiga verksamheter ska planeras där det inte finns någon
översvämningsrisk, och klimatförändringarna gör att marginalerna måste öka i
planeringsarbetet. Planering av bebyggelse inom områden som hotas av högsta beräknade
flöde (BHF) bör därför inte ske.
Beräknat högst flöde

Beräknat högsta flöde
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Händelser, översvämningshistoria
I Gemla mellan järnvägsbron och bilbron kan Helige ås vattennivå komma upp till ca 155
meter över havet vid BHF, vilket är 1 meter högre än vad vattennivån kom upp till under
sommaren 2004 då nivån var ca 154 meter över havet. Norr om bron i Öja kan nivån stiga upp
till 154 meter över havet vid BHF, normalnivån är 152 meter över havet. 2004 var nivån där
153 meter över havet. Vattenytan kan komma upp till dessa nivåer betydligt oftare med ett
förändrat klimat.
Helgasjön kan vålla stora bekymmer nedströms vid höga flöden så målsättningen är att via
reglering av Helgasjön och dess tillflöde undvika detta. Det har till stor del lyckats, även
under de höga flödena 2004. Hamnar det i ett något mer ansträngt läge kan vattenflödet ur
Helgasjön mycket väl bli dubbelt så stort som vid det tillfället. Exempelvis var det år 1945 ca
0,5 meter högre vattennivå jämfört med 2004 i både Gemla och Öja.
Helige ås växt- och djurliv samt biologiska mångfald
Helig å är ett allmänt artrikt vatten med höga naturvärden ur ett nationellt perspektiv. Värdena
består i biologisk mångfald både i vattnet och längs stränderna som emellanåt översvämmas.
Särskilt värdefulla arter som lever i Helige å är tjockskalig målarmussla och utter. Dessa båda
arter ingår i artskyddsförordningarna och är rödlistade arter.

Konsekvenser
Nollalternativet
Påverkan och effekt

Även utan en ny översiktsplan, nollalternativet, kommer Gemla att växa till år 2030, om än
lite mer ostrukturerat. Risken är att man vid nollalternativet inte är medveten
översvämningsriskerna och bygger utan hänsyn till högsta beräknat flöde. Befintlig och
nytillkommande bebyggelse vid Svarta vägen och Säterivägens södra del kan påverkas av
stigande vattennivåer.
Inga nya lägen för bebyggelse eller rekreation längs ån föreslås utvecklas. Nuvarande
upptrampade stigar och mötesplatser längs ån kan komma att användas mer frekvent i och
med ökat antal invånare och besökare. Det kan leda till slitage och påverkan på befintliga
rastplatser och stiga längs Helige å.
Konsekvenser

Det kan vid en översvämning uppstå skador på befintliga och nybyggda hus som ligger inom
översvämningsdrabbat område. Därmed kan det bli små konsekvenser för materiella
tillgångar.
Planförslaget
Påverkan och effekt

Planförslaget innebär ett antal nyexploateringsområden i strandnära lägen, Bergagärdet och
Herrgårdsvägens förlängning. Till dessa områden hör i planförslaget riktlinjer om att
strandområdet ska ha en vildmarkskaraktär och inte vara allt för tillrättalagd. dvs natur och
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inte parkmark. Det finns en risk att boende hellre vill ha tillrättalagt parkmark men det är inte
översiktsplanen ambition.
Området kring Helige å förslås i planförslaget utvecklas för den tätortsnära rekreationen och
som område för turism. Mötesplatser samt stigar till/från, delvis längs ån föreslås.
Planförslaget anger riktlinjer om att lägen för utveckling av dessa platser ska ske föregås av
naturvärdersinventering, så hänsyn kan tas till höga naturvärden.
Holmen pekas ut som ett område som mer specifikt kan utvecklas för turism, mindre
camping, övernattningsstugor och café. Hänsyn ska dock tas till naturvärdena på ön. Men fler
besökare kan leda till mer slitage på ön. Risken för föroreningar i mark kopplat till tidigare
verksamheter ska studeras.
Konsekvenser

Det kan vid en översvämning uppstå skador på befintliga hus som ligger inom
översvämningsdrabbat område. Därmed kan det bli små konsekvenser för materiella
tillgångar.
Översiktsplanens målsättningar är att strandområdet fortsatt ska ha en vildmarkskaraktär för
att värna de arter som lever vid ån. Därmed bedöms inga konsekvenser för biologiska
mångfalden, djur- och växtlivet och skogsmarken långs ån uppstå.
Turismutveckling på Holmen ska föregås av naturvärdesinventering och höga naturvärden
värnas. Blir besöksfrekvensen väldigt stor på ön, vilket inte är särskilt sannolikt, finns risk för
små negativa konsekvenser för ett rikt djur- och växtliv.
Om hänsyn till naturvärden inte tas vid exploatering och att strandområden behåller
vildmarkskaraktär kan stora negativa konsekvenser uppstå, i och med ev. påverkan på
rödlistade arter.

Förslag på åtgärder
Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan:
Inarbetade förslag i översiktsplanen:
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-

Översiktsplanen föreslår inga nyexploateringsområden inom beräknat högsta flöde
BHF.

-

Ny bebyggelse inom befintliga detaljplanen som ligger inom BHF ska föregås av en
riskanalys.

-

Översiktsplanen anger riktlinjer för att strandlinjen ska ha en vildmarkskaraktär och
inte vara tillrättalagd.

-

Naturvärdesinventering ska genomföras för samtliga nyexploateringsprojekt. Särskilt
tidigt i områden längs med Helige å.

Antagandehandling

Landskapsbilden
Miljökvalitetsmål och miljöhänsyn

Miljökvalitetsmål
Det finns 16 miljökvalitetsmål, de som bedöms relevanta till ämnet beskrivs här.
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Ett rikt odlingslandskap: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Levande skogar: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas."
Kulturmiljöprogram – landsbygden i
Växjö kommun
Växjö kommun pekar i sitt
kulturmiljöprogram från 1989 ut
Gransholms bruk, Öja socken som en
värdefull kulturmiljö. Inom
karaktärsområdet avgränsas tre
bebyggelsemiljöer: industribyggnaderna
och herrgården, arbetarbostäderna och
bebyggelse med egnahemskaraktär.
Kyrkan i Öja pekas ut som en särskilt
värdefull byggnad.
Områdesbeskrivning – geologi, topografi
och naturmiljö
Utdrag från ”Gemla – kulturhistorisk
studie”, gjort av Kulturparken 2012.
Helige å, som är en del av Mörrumsåns
vattensystem, är längs detta avsnitt ett
meandrande vattendrag. Det rinner öster
om Gemla och Öja. Markerna närmast ån
utgörs av flack, dikad jordbruksmark, med
dungar av skogsridåer av al och andra lövträd. De ursprungliga byarna Gemla och Getaskärv
är belägna på ryggen av en bred, flack drumlin, av den typen som är karaktäristisk för centrala
Värdend. Dagens gårdar, åkrar och betesmark är placerade i höjd med lidlägen, med dungar
av trädridåer och stenmurar som delar av landskapet. På flera ställen går berget upp i dagen.
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Namnet Gemla kommer av gimla som betyder avdela. Ordet kan syfta på en smal landremsa
mellan våtmarker eller en strutformig vik.
Namnet Öja är en pluralform av ö och betyder ungefär upphöjning i sankmarken.

Konsekvenser
Nollalternativet
Påverkan och effekt

Även utan en ny översiktsplan, nollalternativet, kommer Gemla till år 2030 att växa, om än
lite mer ostrukturerat. Dagens tätortsbebyggelse i Gemla och Öja kommer att förtätas vilket
påverkar upplevelsen av tätortsbilden. Det kan också förväntas komma upp en del spridd
bebyggelse längs på landsvägarna i den tätortsnära landsbygden, tex Gemla by och
Getaskärvet, som påverkar landskapsbilden och minskar utblickarna från vägarna. Den
ständigt närvarande lantliga karaktären finns kvar. Jordbruksmark finns kvar inne i Gemlas
centrum. Järnvägen är fortsatt en barriär genom samhället men plankorsningarna kvarstår och
därmed inga nivåskillnader.
Konsekvenser

En positiv konsekvens är att den lantliga karaktären inne i Gemla kvarstår. Många har i
nollalternativet utblickar eller närhet till det öppna jordbrukslandskapet.
En kompletterande byggelsen längs med landsvägarna i Gemla byväg och vid Skärvavägen
kommer minska utblickarna och ge små negativa konsekvenser för landskapsbilden.
Plankorsningarna ger inga konsekvenser för tätortsbilden men däremot en sämre
trafiksäkerhet och barriäreffekt.
Inga konsekvenser för kulturmiljön i södra Öja-Gransholm bedöms uppstå.
Planförslaget
Påverkan och effekt

Planförslaget föreslår en stor expansionen av Gemla-Öja. Alla områden kommer sannolikt
inte exploateras inom tidshorisonten 2030 men planförslaget ger olika valmöjligheter där
samtliga är i linje med målbilden och utvecklingsprinciperna. Skog och jordbruksmark tas i
anspråk vilket påverkar landskapsbilden. Genom att dagens Gemla-Öja förtätas och nya
områden byggs ut kommer tätortbilden knytas ihop och Gemla får ett tydligt centrum och
centrumstråk. Gemla by och Getaskrävet har i planförslaget givits riktlinjer som värna den
lantliga karaktären och begränsar kompletterande bebyggelse. De planskilda korsningarna
medför ett stort intrång i tätortsbilden i och med att stora nivåskillnader ska tas upp.
Riktlinjer för utformning av tillkommande bebyggelse vid Öja kyrka och kulturmiljön Öja ska
hindra påverkan på kulturmiljön.
Konsekvenser

De föreslagna nyexploateringsområdena leder till en förändring av landskapsbilden i
förhållande till idag och nollalternativet. Känslan av lantlig karaktär kvarstår men minskar.
Planförslaget kan därmed anses ge måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden.
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Planförslaget binder ihop samhället, skapar en ändamålsenlig struktur och gynnar
miljökvalitetsmålet en god bebyggd miljö. Planförslaget kan därmed också anses ge måttligt
positiva konsekvenser.
Den jordbruksmark som föreslås exploateras längs Gransholmsvägen och centrum har
sannolikt inga höga biologiska värden, storskaligt jordbruk har bedrivits här. Enligt
Kulturparkens kulturhistoriska beskrivning skulle heller inte kulturmiljövärden påverkas och
därmed anses planförslaget inte ge några negativa konsekvenser för miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt odlingslandskap” eller kulturmiljön.
De planskilda korsningarna är ett stort intrång i tätortsbilden och kan anses ge måttligt
negativa konsekvenser på landskapsbilden/tätortsbilden.
Med de riktlinjer som översiktsplanen ger för Bergagärdet anses det inte bli några
konsekvenser för kulturmiljön kring Öja kyrka och Gransholm.

Förslag på åtgärder
Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan:
Inarbetade förslag i översiktsplanen:

18

-

Planförslaget anger riktlinjer för Gemla by och Getaskärvet för att deras lantliga
karaktär ska bevaras.

-

Planförslaget anger riktlinjer för utformning av bebyggelsen vid Bergagärdet vid Öja
kyrka.

Antagandehandling

Planskild korsning med järnvägen
I en bilaga 1 till miljökonsekvensbeskrivningen finns en åtgärdsvalsstudie ”Planskild korsning
i Gemla”. I åtgärdsvalsstudien har sex olika alternativ med nollalternativet studerats. Deltagit
i studien har Trafikverket, Växjö kommun, Regionförbundet Södra Småland, Länstrafiken
Kronoberg, Öja-Gemla sockenråd samt Gunnebo industrier gjort.

Miljökvalitetsmål och miljöhänsyn
Miljökvalitetsmål
Det finns 16 miljökvalitetsmål, de som bedöms relevanta till ämnet beskrivs här.
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
Hälsa och säkerhet
Planläggning och byggande får inte vara olämplig med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Det kan handla om frågor kring t.ex. trafiksäkerhet, buller, översvämnings- eller
erosionsrisker. Senast under upprättande av detaljplan ska detta klargöras.
Tågstopp
Gemla har nu tågstopp och trafiken kommer att öka. Detta leder till kortare restider till ett
flertal orter vilket kan bidra till att fler ibland väljer tåget istället för bil. Då minskar mängden
koldioxidutsläpp.

Konsekvenser
Nollalternativet
Påverkan och effekt
I nollalternativet finns det nya tågstoppet. De båda plankorsningarna kvarstår för bil-, tungsamt gång- och cykeltrafik. Det kan p.g.a. fler tåg bli problem med t.ex. långa väntetider vid
järnvägsbommar med köbildning, vilket kan påverkar effektiva transporter till företag i norra
Gemla, boende i norra Gemla och längs Stationsvägen samt tågresenärer. Den nya
plattformens bommar går dock upp tidigare för gående och cyklister.
Järnvägen utgör fortfarande en barriär och risk för att gående korsar järnvägen trots nedfällda
bommar. Nivåskillnaderna förblir små vilket är positivt för funktionshindrade och cyklister.
Problemet med att barn korsar Växjövägen vid Kvarnvägen kvarstår.
Konsekvenser
Med anledning av att det inte blir några ingrepp i landskaps/tätortsbilden eller befintlig
bebyggelse bedöms nollalternativet inte medföra några konsekvenser för
landskapsbild/tätortsbild eller bebyggelse.
Med tanke på trafiksäkerheten och fara för människors hälsa bedöms nollalternativet kunna ge
måttligt negativa konsekvenser. I och med att tågen bli fler och bommarna fälls vid allt fler
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tillfällen är risken stor att gående och cyklister tar sig över trots bomfällning vilket kan ge
upphov till olyckstillbud. Det finns även stor risk att barn använder den otrygga korsningen
vid Växjövägen/Hantverksgatan.
Planförslaget
Påverkan och effekt

I planförslaget stängs dagens båda järnvägsövergångarna och istället öppnas två planskilda
korsningar, en i Stationsvägens förlängning för biltrafik tillsammans med gående och
cyklister och en i Södra vägens förlängning för bara gång- och cykeltrafik.
Genom att järnvägsövergångarna stängs när planskildheten är klar minskar olycksrisken vid
järnvägen. Det innebär också att skolbarnen från norra Gemla stimuleras att korsa
Växjövägen vid befintliga övergångställen istället för vid Hantverksvägen.
En planskild korsning i Stationsvägens förlängning har den stora fördelen att Gemla får ett
tydligt centrumstråk. Centrumstråket skapar en axel i Gemla-Öja som ger en tydlighet och
håller samman orten. Det går då att röra sig från Öja-skolan-macken-flerfamiljshusenstationen-Solgården på ett tryggt och säkert vis. Det finns också möjligheter att stärka
centrumstråket med fler funktioner och mer bebyggelse vilket ytterligare gynnar trygghet och
möjligheterna för etablering av mer service.
En planskildhet i Stationsvägens
förlängning innebär en stor påverkar
landskapsbild/tätortbild samt betyder
krav på inlösen av hela eller delar av
fastigheter. Det leder också till stora
nivåskillnader vilket ger omvägar för
att nå Svarta vägen och Ängsvägen.
Den fysiska tillgängligheten för
cyklister och funktionshindrade
bedöms bli sämre.
I förhållande till nollalternativet så
förbättras tillgängligheten till
industriverksamheten i norra Gemla.

Konsekvenser

Planförslaget skapar förutsättningar för en tydlig struktur och ökad trafiksäkerhet vilket ger
förutsättningar för måttligt positiva konsekvenser för en god bebyggd miljö och människors
hälsa.
Det stora intrånget i landskapsbilden/tätortsbilden och kulturmiljön runt stationen samt på
befintlig bebyggelse som planförslaget ger bedöms ge måttligt negativa konsekvenser på
landskapsbild och kulturmiljön.
Befintliga gator, tex Apelvägen och Kvarnvägen, påverkas av mer trafik och det bedöms ge
små negativa konsekvenser för människors hälsa och säkerhet.
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Andra alternativ
Se bilaga Åtgärdsvalsstudie.
Enbart gång- och cykeltunnel i det västra läget blir inte lika tryggt och attraktivt och dessutom
lite sämre för stationen än tunnel för alla trafikslagen i det läget. Detta kan därför göra
tågresorna mindre attraktiva.
Det östra tunnelläget ger en mer splittrad och oöverskådlig ort samt att fler bor längs de gator
som får den största andelen trafik inklusive tung trafik på villagator. Det östra läget ger dock
betydligt mindre ingrepp i stadsbilden/tätortsbilden än planförslaget.
Det västra bro alternativet kunde möjligen vara ett bättre alternativ för industriverksamheten
men det skulle då inte stärka tillgänglighet, trygghet och en tydlig struktur för Gemla i övrigt.
Järnvägen kommer fortfarande upplevas vara en barriär och tydlig delare av samhället.

Förslag på åtgärder
Beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan:
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-

I fortsatt arbete för tunnel ska stor hänsyn tas till anpassningen i
landskapsbilden/tätortsbilden. Möjligheterna att minska konsekvenserna med intrång i
landskapsbild och kulturmiljö ska studeras.

-

Tills en tunnel finns på plats kan trafikverket intensifiera sitt informationsarbete om
risken med att springa över spår. Trafiksäkerhets dag i skolan och gående skolbussar
kan vara andra beteendeåtgärder för att minska trafiksäkerhetsproblemen.
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Andra viktiga allmänna intressen
Dessa delar ingår inte i miljökonsekvensens avgränsning men anses vara väsentliga allmänna
intressen vilka stor hänsyn ska tas till.

Järnvägen, riksintresse
Plan- och bygglagen: Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose de
redovisade riksintressena.
Gemla planförslag: Det finns nyexploateringsområden tex Herrgårdsvägen och Svarta vägen
samt möjlig förtätning inom Gemla som kan påverka och påverkas av järnvägen.
Åtgärder: För att tillgodose riksintresset, järnvägen, behöver mark reserveras för tillräckligt
utrymme för spår. Vid planering av bebyggelse skall hänsyn tas till såväl buller, vibrationer
som farligt gods. (inarbetade i översiktsplanen)

Areella näringar (jord- och skogsbruk)
Miljömål: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar
Miljöbalken: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Gemla planförslag: För att knyta ihop Gemla tätort och skapa en ändamålsenlig struktur har
jordbruksmark föreslagits för nyexploatering av tätortsbebyggelse i centrala Gemla. Denna
exploatering kan stärka centrumstråket vilket ökar tryggheten och samhällets attraktivitet. Det
föreslagna områdena har också närhet till station, skola och centrum samt att dagens tekniska
infrastruktur kan användas. En exploatering på denna jordbruksmark anses därmed tillgodose
ett väsentligt samhällsintresse. Även skogsmark där det bedrivs skogsbruk tas i anspråk för
tätortsbebyggelse.
Åtgärd: Detaljplan för nyexploateringsområden ska belysa om användning av skogsvägar
förändras och om det kan påverka skogsbruket utanför nyexploateringsområdet.

Markförhållanden
Plan- och bygglagen: Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,
Gemla planförslag: Med anledning av dåliga markförhållanden i Gemla kan det vara svårt att
med rimliga exploateringskostnader bebygga några av de föreslagna nyexploateringsområden.
Åtgärd: Översiktsplanen föreslår för flera områden att geotekniska undersökningar görs i
tidiga planskeden. (inarbetad i översiktsplanen)
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Naturvärden
Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv - Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation.
Gemla planförslag: Nyexploateringsmark tar skog- och jordbruksmark i anspråk liksom
utvecklingen av områdena kring Helige å. Kunskapen om arter inom områdena är i
översiktsplaneskedet inte klart.
Åtgärd: Naturvärdesinventering ska göras i samband med nyexploatering av
nyexploateringsområden. (inarbetad i översiktsplanen)
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 18§ miljöbalken ska alla planer och program som omfattas av kravet
på miljöbedömning följas upp. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller
myndighet som beslutar om antagandet av planen eller programmet.
Syftet med uppföljningen är att den part som antar planen eller programmet tidigt
ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet planen
eller programmet faktiskt medför så att avhjälpande åtgärder kan sättas in.
Negativa
Åtgärd:
konsekvenser:
Vatten- recipient och vattenkvalitet
Föroreningar från
- Satsningar på vattenkvaliteten i Växjö
dagvattnet kan medföra
sjöarna.
negativa konsekvenser
- VA kapacitetsutredningen leder till
kompletterande riktlinjer.
för djur- och växtlivet.
- Gemensamma lösningar för att hantera
dagvatten.
- Dagvatten från trafikytor i
nyexploateringsområden ska genomgå
rening innan det släpps till recipienten.
- Enskilda avlopp ska anslutas till
kommunala anläggningar när de ligger i
närheten av nyexploatering.
Vatten – strandområden och översvämningsrisker
Om inte strandområdet
- strandområdet ska ha en
behåller en
vildmarkskaraktär och inte vara allt för
vildmarkskaraktär finns
tillrätta lagd. dvs natur och inte
risk för negativa
parkmark.
konsekvenser för djur- Utveckling av rekreation och friluftsliv
och växtlivet.
längs Helige å ska föregås av
naturvärdesinventering.
Turism och
- Ny bebyggelse inom befintliga
rekreationsanläggningar
detaljplanen som ligger inom BHF ska
längs ån kan få negativa
föregås av en riskanalys.
konsekvenser för växt
och djurlivet.
Landskapet
Stor expansion leder till
negativa konsekvenser
för landskapsbilden som
är en viktig del i Gemlas
identitet och lantliga
karaktär.

-

-

De planskilda
korsningarna bedöms ge
negativa konsekvenser
för tätortsbilden.
Planskild korsning med järnvägen
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riktlinjer för Gemla by och Getaskärvet
för att deras lantliga karaktär ska
bevaras.
riktlinjer för utformning av
bebyggelsen vid Bergagärdet vid Öja
kyrka.
I fortsatt arbete för tunnel ska stor
hänsyn tas till anpassningen i
landskapsbilden/tätortsbilden.

Ansvarig

Tf
Plk
Tf, Sbk
Tf, Sbk

Tf, MoH

Sbk, Tf

Tf

Sbk

Sbk

Sbk

Tf, Trafikverk
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De planskilda
korsningarna bedöms ge
negativa konsekvenser
för tätortsbilden.

-

-

I fortsatt arbete för tunnel ska stor
hänsyn tas till anpassningen i
landskapsbilden/tätortsbilden.
Informationsarbete om risken med att
springa över spår. Trafiksäkerhets dag i
skolan och gående skolbussar-

Tf, Trafikverk

Trafikverket

Innan korsningen
kommer tillstånd finns
negativa konsekvenser
för trafiksäkerheten.
SBK= Stadsbyggnadskontoret, Tf= Tekniska förvaltningen, MoH= Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
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BILAGA 1
- ÅTGÄRDSVALSSTUDIE
Förenklad åtgärdsvalsstudie för

Planskild korsning i Gemla

(Kust- till – kustbanan/ väg 714)

Initiering
Motiv till att en
förenklad
åtgärdsvalsstudie är
tillräcklig

Denna åtgärdsvalsstudie sker parallellt med att Växjö kommun
upprättar en fördjupad översiktsplan för den fortsatta utvecklingen av
Gemla tätort. Centrala punkter i denna översiktsplan är att fastslå
lämplig utveckling och markanvändning för orten och ta till vara de
utvecklingsmöjligheter som ges av en nyöppning av stationen med
angöring av Pågatåg.
En nära samverkan mellan översiktsplan och planering av en
eventuell framtida planskildhet ger sammantaget god
resurshushållning. Särskilt tydligt är detta i denna typ av orter
eftersom trafiken på väg 714 helt är av lokal karaktär.
Behov, problem,
Järnvägen utgör en barriär. Nuvarande plankorsningar fungerar inte
krav
tillfredsställande – långa bomläggningstider – trångt för tunga fordon
– Köer stoppar infart till Hantverksvägen – nuvarande plankorsning
leder skolbarn via Hantverksvägen till en farlig korsning av väg 707 Hindrar utryckningsfordon – Dålig boendemiljö – begränsar
attraktiviteten för bostäder norr om jvg som är det område där
stationsnära markreserv finns. Ortens stora företag ligger ”fel” sida
järnvägen där bomläggning ger produktionssvårigheter.
Aktörer och övr.
Växjö kommun, Trafikverket, Regionförbundet Södra Småland,
intressenter
Länstrafiken Kronoberg, Öja, Gemla Sockenråd, Gunnebo industrier.
Ev.
Trafikverket och Växjö kommun har inom ramen för
överenskommelse e d översiktsplanearbetet för Gemla tätort kommit överens om att pröva
(datum, aktörer,
ett förenklat åtgärdsvalsförfarande på frågan om framtida
diarienummer, länk
planskildhet i Gemla.
till dokumentet)
Övergripande syfte
Syfte är att i samband med översiktsplanearbetet fastslå lämplig plats
(ändamål)
för ev. framtida planskildhet i Gemla och om möjligt upprätta en
överenskommelse om ansvarsfördelning. Viktigt är bland annat att
goda förutsättningar ges för att Gemla utvecklas på ett sätt som ger
god regional nytta av såväl redan genomförda regionala investeringar
i form av tågstopp som ny trafikering.

Förstå situationen
Preciserade problem
och intressenter
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Växjö kommun vill utveckla attraktiva bostadsområden i lägen nära
den nyöppnade stationen i Gemla. För områden norr om järnvägen
Antagandehandling

Krav (funktion,
tekniska,
ekonomiska, miljö,
trafiksäkerhet m m)
Nuläge och
utveckling.
Viktiga/avgör.
faktorer
Mål för åtgärder
(eftersträvad kvalitet)

Namn och datum på
ev. underlag, kartor o
d.
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förutsätter detta (åtminstone på sikt) en planskildhet med järnvägen
eftersom olägenheter med bomfällning mm är betydande. Eftersom
Gemla-Öja är en långsträckt bebyggelsegrupp är det angeläget att
utgå från en central axel i nord-sydlig riktning och i så hög grad som
möjligt samla viktiga målpunkter längs denna axel. Nuvarande
situation med frekventa och långa bomfällningar ger upphov till
betydande olägenheter i samhället. Dels för boende norr om
järnvägen och dels för transporter till Gunnebo. Olägenheterna
kommer att förstärkas genom tågstoppet då också befolkningen från
södra sidan får ökat behov att korsa järnvägen samt att fler tåg
kommer att ge fler bomfällningar.
Trafikverket har en övergripande ambition att höja säkerheten på
järnvägsnätet genom att stänga plankorsningar och att finna en
lösning som leder skolbarn att korsa väg 707 på en säkrare plats.
Öja - Gemla Sockenråd önskar att samhället utvecklas med ny
bebyggelse och att ortens attraktion ökar. Det nya tågstoppet ger nya
utvecklingsmöjligheter för orten. Nuvarande lösning med
plankorsning medför olägenheter. Bland annat har det hänt att tunga
transporter fastnat vid nuvarande plankorsning och köer i samband
med bomfällning gör att också infarten till Hantverksvägen där
många bor blockeras. Sockenrådet ser det också som angeläget att en
lösning inbjuder till säkra cykelvägar.
Gunnebo AB Har behov av att få fram arbetskraft, material och få ut
leveranser till/från sin anläggning. Särskilt stålleveranserna in till
anläggningen utgörs av tunga och långa fordon som ställer krav på
god funktion i vägsystemet.
Länstrafiken Kronoberg önskar få en fungerande busstrafik som
anknyter till det nya stationsläget och vill ha god beläggning på den
trafik som erbjuds på såväl buss som tåg.
Regionförbundet Södra Småland upprättar länstransportplanen och
värderar den regionala nyttan av en planskildhet i Gemla och vid den
nya stationen. Att ny bostadsbebyggelse utvecklas i anslutning till det
nya tågstoppet är av stor vikt för att de investeringar som gjorts skall
få avsedd regional nytta.
Få till stånd en eller flera planskildheter i Gemla som ger god
tillgänglighet mellan norra och södra Gemla och till den nya
stationen för alla trafikslag.
Det nya stationsläget och möjligheterna att få till stånd ny bebyggelse
i stationsnära läge är av avgörande betydelse för att en planskildhet
skall motiveras ur regional synpunkt.
Hålla samman Gemla i en nord-sydlig axel med god tillgänglighet till
stationen. Förbättra tillgängligheten till Gunnebo. Kunna utveckla
stationsnära boende.
Vid möte mellan de berörda intressenterna den 19:e mars 2012
framkom ovanstående beskrivning av situationen i Gemla.
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Pröva tänkbara åtgärder
Åtgärder som
översiktligt
studerats och
bedömts

Uppskattad
kostnad för
åtgärd(er) (inkl
planering),
intervall. Se mall

Bedömd
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen

Samlad bedömning
av andra
effekter/kostnader.
Verbal beskrivning

20 miljoner kr
+5 till 8
miljoner kr för
planskild GCförbindelse
beroende på val
av alternativ.
26 + 5 miljoner
kr enligt
tidigare
översiktlig
utredning + ev.
ytterligare
kostnader för
ramper och
intrång
beroende på
lösning. +
åtgärder på
Hantverksvägen
/ Kvarnvägen
och
bussvändplan.
26 miljoner kr
enligt tidigare
utredning + ev.
ytterligare
kostnader för
ramper och
intrång
beroende på
lösning. +
åtgärder på
Hantverksvägen
/ Kvarnvägen
och
bussvändplan.

God anslutning
till Gunnebo.
Övriga mål
uppfylls inte.
Orten blir
tydligt delad av
järnvägen
God
måluppfyllelse

Tryggare skolväg
för boende norr om
järnvägen.

Stort ingrepp i
stadsbilden.
Nivåskillnader ger
omvägar och
minskade
affärsmöjligheter
vid Svarta vägen/
Stationsvägen.
Tryggare skolväg
för boende norr om
järnvägen.

Tryggheten
påverkas av
vilken
detaljutformnin
g som väljs.

Förhållandevis
god
måluppfyllelse.

Omvägar för
oskyddade
trafikanter mellan
bostadsområden.
Stort ingrepp i
stadsbilden.
Nivåskillnader ger
omvägar och
minskade
affärsmöjligheter
vid Svarta vägen/
Stationsvägen.
Tryggare skolväg
för boende norr om
järnvägen.

Tryggheten
påverkas av
vilken
detaljutformnin
g som väljs.

21 + 8 miljoner

Den tydliga

Starkt förändrad

grov
kostnadsbedömnin
g väg/jv.

1. Västra
broalternativet
inkl. särskild
GCförbindelse i
centralt läge
2a. Västra
alternativet
(Stationsvägen
s förlängning)
inkl. särskild
GCförbindelse

2b. Västra
alternativet
(Stationsvägen
s förlängning)

3a. Östra
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Övrigt, t ex
synergier
mellan
åtgärder,
flexibilitet,
osäkerheter,
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alternativet
(Södra vägens
förlängning)
inkl. särskild
GCförbindelse

kr enligt
tidigare
översiktlig
utredning +
ramp och viss
tomtanpassning

axel som finns
från Gemla och
söderut mot
Öja bryts vilket
ger en splittrad
och
svåröverskådli
g ort.

3b. Östra
alternativet
(Södra vägens
förlängning)

21 miljoner kr
enligt tidigare
översiktlig
utredning+
ramp och viss
tomtanpassning

Samma som
för 3a ovan

Nollalternative
t
(Nuvarande
förhållande)

Ingen
investering

Bristerna
består och
förstärks i takt
med att Gemla
växer norrut
och att
järnvägstrafike
n utvecklas.

boendemiljö till
följd av ökad trafik
och tung trafik på
villagatorna i östra
Gemla.
Vägen berör
fornlämningsområd
e.
Den särskilda GCförbindelsen blir
trång och otrygg.
Tryggare skolväg
för boende norr om
järnvägen.
Samma som för 3a
ovan + omvägar för
oskyddade
trafikanter till
stationen m fl
målpunkter.

Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Inriktning
och
rekommend
erade
åtgärder
Nollalternati
vet gäller
tills vidare
Vid en
framtida
planskildhet
väljs
alternativ 2a
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Förslag till fortsatt
planering/hantering

Möjlig
tidpunkt
för
genomför
ande

Ansvariga aktörer,
genomförande

1. Översiktsplanen
antas med valt
läge och
stationsnära
bebyggelseområd
en pekas ut.

2012/13

Växjö kommun

Kontinuer
ligt

Sockenråd och Växjö
kommun

Förslag
till
finansie
ring

Övri
gt
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2. Verka för/ bevaka
möjlighet att
byggbar mark blir
tillgänglig för
bebyggelse i
stationsnära läge.
3. Utarbeta en
översiktlig
gemensam
avsiktsförklaring
om bl a
kostnadsfördelnin
g.

2012

Nästa
planerings
omgång

Trafikverket/kommun
regionförbund

Trafikverket/kommun
regionförbund

?
?

4. Verka för att
erforderliga
medel avsätts hos
intressenterna
5. Detaljplan/proj
6. Byggande
Motiv till bortsortering av analyserade lösningar, t ex kostnader, effekter, måluppfyllelse,
problemet löses ej, nya problem skapas, viktiga behov blir inte tillgodosedda, orealistiska
förväntningar
Alternativ väst
Löser behovet av förbindelse till Gunnebo men medför att orten splittras
ytterligare och kommande stationsnära bebyggelseområden norr om
järnvägen integreras dåligt med övrig bebyggelse.
3a och b Östra
Starkt förändrad boendemiljö till följd av ökad trafik och tung trafik på
alternativet
villagatorna i östra Gemla. Den tydliga axel som finns från Gemla och
söderut mot Öja bryts vilket ger en splittrad och svåröverskådlig ort.
Översiktlig beskrivning av process.
Som underlag för framtagande av denna åtgärdsstudie har den Workshop som hölls den 19:e
mars med representanter från Växjö kommun, Länstrafiken, Regionförbundet Södra
Småland, Öja-Gemla sockenråd med representant från Gunnebo AB och Trafikverket utgjort
en viktig grund. Denna Workshop mynnade ut i en enhällig rekommendation i att när det blir
aktuellt att bygga en planskildhet i Gemla så skall denna placeras enligt alternativ 2, dvs.
enligt det Västra alternativet. Med denna rekommendation har åtgärdsvalsstudien förfinats
vid samtal mellan tjänstemän från Trafikverket och Växjö kommun.

För Växjö kommun
2013-01-

För Trafikverket
2013-01-17

………………………….
Kristina Thorvaldsson

…………………………..
Peter Uneklint
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