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Om översiktlig planering
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. För att ta tillvara de olika intressena
som finns i tätorterna, gör kommunen ofta fördjupningar av översiktsplanen för dessa.
Syftet med en översiktsplan är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön. Den ska ge vägledning för beslut
om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ger på så sätt vägledning för detaljplanering och bygglov. Den ska
också redovisa hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och följa gällande
miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ska ta
hänsyn till och samordna relevanta nationella
och regionala mål.
Processen
Tidigt skede
Den 27 februari 2012 anordnades ett öppet möte
i samlingslokalen i Gemla skola dit boende i
Gemla blev inbjudna. Vid mötet presenterade
planeringskontoret en analys över orten och idéer för ortens utveckling. Syftet var att i ett tidigt
skede få in synpunkter, tankar och idéer från invånarna i Gemla-Öja. Det öppna mötet lockade
ca 90 personer. Synpunkterna som kom in under
mötet bildade underlag för samrådsförslaget.
Samråd
Samråd kring förslag till översiktsplan GemlaÖja ägde rum mellan den 9 juni till den 21 augusti, 2012. Då gavs tillfälle för myndigheter,
organisationer och enskilda medborgare att lämna sina synpunkter på förslaget.Synpunkterna
sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse.

Utställning
Samrådsförslaget justerades till en utställningshandling som ställdes ut för granskning från den
9 februari till den 12 april 2013. Ytterligare möjligheter att framföra synpunkter på förslaget gavs
då. Utställningen kungjordes och information
skickades ut. Öppet hus och möte anordnades
den 5 mars i skolans samlingssal. Det kom under
dagen ca 50 personer för att diskutera förslaget.
Antagande
Inkomna synpunkter under utställningen sammanställdes och bemöttes i ett utlåtande. Mindre
justeringar av förslaget föreslås. Växjö kommuns
översiktsplan del Gemla-Öja förslås antas av
kommunfullmäktige under sommaren 2013. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande
kan den inte överklagas i sitt innehåll.
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Översiktsplan Gemla, en del av hela
översiktsplanen
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.
Gällande översiktsplan avses att ersättas av
denna ”Översiktsplan Växjö kommun, del
Gemla-Öja”. I detta nya förslag föreslås flera
alternativa expansionsmöjligheter för Gemla och
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Öja, för att möta en möjlig framtida efterfrågan.
Ny bebyggelse har inte föreslagits inom de stora
översvämningsdrabbade områdena. Central och
redan detaljplanelagd mark som kan drabbas av
översvämningar måste föregås av riskanalys inför
beslut om eventuell exploatering.

Målbild – Gemla
Målbilden är det framtida tillstånd som vi
strävar emot. Målbilden ger en bild av hur vi
önskar att Gemla-Öja kan utvecklas som samhälle på lång sikt. Målbilden är vägledande i
samhällsplanering och samhällsbyggande och
skapar underlag för förslaget till mark-och vattenanvändningen.
Centrumkänsla nära landet
Känslan du får när du stiger av tåget är att stationen är en del av Gemla centrum. Centrum
sträcker sig från Solgården i norra Gemla, genom planskildheten under järnvägen och förbi
affären fram till skolan. Här rör sig många och
chansen att träffa någon du känner är stor. Det
känns tryggt och trivsamt att vänta vid stationen eller att gå och cykla mellan norra och södra
Gemla. Nya mötesplatser och funktioner har
tillkommit i centrum och befintliga mötesplatser
har fått fler besökare. Fritidsgården är en viktig
träffpunkt, framförallt för Gemlas ungdomar
Vacker natur och Helige å
Skogen, det öppna kulturlandskapet och ån är
stora kvalitéer i Gemla och överallt finns närheten till dessa. Utmed Helige å finns flera platser
med grillplats, vindskydd, ytor för spontan lek
samt stigar. Här samlas du och dina vänner under sommar- och vinterdagar och umgås. Ett
större besöksområde med bland annat sittplatser,
grillplats, camping och någon form av övernattning finns på Holmen mitt i Helige å. Elljusspåret och Granvallen har kopplats samman
med upplysta motionsspår som gör att det känns
tryggt även under årets mörka delar.

korta avstånden till stationen, skolan och idrottsanläggningarna. Gemla kan också erbjuda dig
olika boendetyper allt från större villatomter till
hyreslägenheter med tillgång till trädgård eller
balkong.
Företagandet utvecklas
Industrivägen har utvecklats, befintliga företag
har expanderat och flera nya företag har etablerats. Här är liv och rörelse under större delar av
dagen. Området är trivsamt och har blivit en del
av samhället. Småföretagandet har också utvecklats med flera mindre företag där fler har sina
kontor hemma. Byggnader i stationsområdet har
gjorts om till företagshotell och är tack vare sina
centrala lägen väldigt populära. Här kan du och
ditt företag hyra in sig, det finns tillgång till modern teknik och andra bekvämligheter samt närhet till stationen och Gemlas service.
Växjö kommuns viktigaste pendlingsort
Pendlingsmöjligheterna mellan Gemla, Växjö
och Alvesta samt stora delar av Sverige är goda
i och med att regionaltågen stannar här. Vid
stationen finns cykel- och bilparkering samt
väderskydd för dig som resenär. Gång- och cykelvägarna till stationen är upplysta och bra underhållna. Järnvägen kan du passera tryggt och
säkert i och med de planskilda korsningarna som
byggs för både gående, cyklister och bilister.

Attraktiva lägen för bostäder
I Gemla och Öja bor du i fina boendemiljöer
längs med Helige å och områden med närhet
till det vackra öppna odlingslandskapet. Det
som också gör de flesta områden attraktiva är de
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Utvecklingsprinciper –
övergripande struktur
Möjligheter
• Att Gemla och Öja utvecklas
hållbart och med stärkta identiteter.
• Att Gemla och Öja växer med fler
invånare, mer service och fler
arbetestillfällen.
• Utvecklingen stärker pendlingsorten Gemla. Tågtrafiken bidrar till
att många använder hållbara transporter i sitt resande till arbete och
fritidsaktiviteter.

Utvecklingsprinciper –
övergripande struktur
Så når vi målbilden
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 bevarar sin lantliga
karaktär.

Risker
• Att privatmark inte tillgängliggöras
för utvecklande av nya bostäder
och företag och därmed hämmar
utvecklingen.
• Att det inte tillkommer så mycket
målpunkter och tät bebyggelse i
centrumstråket och att det därmed
inte upplevs så tryggt som målet
är.
• Att inte de planskilda korsningarna
kommer tillstånd vilket leder till en
otrygg trafikmiljö längs järnvägen.

Företagandet utvecklas
• Läge för nya företagsetableringar skapas väster
om samhället längs vägen mot Alvesta och
Industrivägen.
• Småföretagandet stärks bl.a. genom etablerandet av ett centralt företagshotell.
Växjö kommuns viktigaste pendlingsort
• Stationsområdet rustas upp och stärks med
det som pendlare behöver.

Centrumkänsla nära landet
• Det centrala stråket mellan skolan och
Solgården utvecklas och stärks med fler
funktioner, så som t.ex. bostäder, arbetsplatser,
service och andra mötesplatser.
• Längs stråket kan gående och cyklister tryggt
ta sig fram, även under järnvägen.
Vacker natur och Helige å
• Helige å utvecklas som samhällets främsta
fritids- och rekreationsområde.
• Platser längs ån kan även utvecklas för mer
långväga besökare och turism.
Attraktiva lägen för bostäder
• Gemla utvecklas som stationssamhälle. Nya
bostäder byggs nära stationen, gärna inom
1 km gångavstånd till stationen. Områden
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Bergagärdet

Mark- och vattenanvändning

Gemla by

Gemlasjön

Barnagöl

Användning av mark- och vattenområden
Tätortsbebyggelse
Tätortsbebyggelse, förtätningsområde
Tätortbebyggelse, nyexploateringsområde
Tätortbebyggelse, LIS-område
Tätortsbebyggelse, område med oförändrad använding

Verksamhetsområden
Verksamhet, förtätningsområde
Verksamhet, nyexploateringsområde

Herrgårdsvägen

Eksjön

Parker, naturmark och områden
för rekreation och friluftsliv
Natur och rekreation
Natur och rekreation, LIS-område

Tätortsnära landsbygden

Svartavägen NV

Pågående markanvändning

¢
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Holmen
Industrivägen
Elljusspåret

Stocköpark
Mitt emot Macken
SV
Skolan
Harekullen 1:8

Getaskärv

Pellagården

Granvallen
Söder om
Granvallen

Helige å

Bergagärdet

Användning av mark- och vattenområden
Tätortsbebyggelse
Tätortsbebyggelse, förtätningsområde
Tätortbebyggelse, nyexploateringsområde

Växjö kommuns översiktsplan - del Gemla - Öja

7

All tätortsbebyggelse inklusive förtätningsområde
Möjligheter
• Att samla målpunkter och den
tätaste bebyggelsen i ett centrumstråk skapar förutsättningar för
samhället upplevs tryggt och att
service finns på orten.
• Blandning av boendeformer skapar
förutsättningar för en socialt 		
sammanhållen ort. Befolkning i olika
skeden i livet och med olika bakgrund bor i Gemla-Öja.
• Närhet till natur stärker ortens
identitet och invånarnas folkhälsa.
Risker
• Att förtätning inte prioriteras före
nyexploatering eftersom det upplevs mer komplicerat och svårare att
genomföra för exploatören.
• Att dagvattenlösningar söks för
varje enskilt projekt och inte ses i ett
större sammanhang.

.

Användning av mark- och vattenområden
Här redovisas hur kommunen i grova drag anser att Gemla-Öjas mark- och vattenområden långsiktigt ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra åtgärder. Gränserna
mellan områdestyperna är ungefärliga, den exakta avgränsningen görs vid detaljplaneringen eller
bygglovsprövningen.

Tätortsbebyggelse
Tätortsbebyggelse används i huvudsak för bostäder
med inslag av handel, kontor eller annan verksamhet som är förenligt med bostäder i närheten. Trafikoch parkeringsytor, fritidsanläggningar och mindre
grönytor ingår.
Riktlinjer för all tätortsbebyggelse:
• Prioritera förtätning framför ianspråktagande
av ny skogs- och jordbruksmark.
• Prioritera handel, service och den tätaste
bostadsbebyggelsen nära stationen ( 1km) och
i centrumstråket.
• Sträva mot blandade boendeformer, dvs
småhus och flerfamiljshus, av olika storlek och
ägande form.
• Alla tätortens invånare ska ha tillgång till ett
lätt tillgängligt, minst 1 ha stort, grön- eller
naturområde inom 300 meter från sin bostad.
• Placera och utforma bostäder så att de boende
får en god ljudmiljö avseende trafikbuller, god
luftkvalitet och ingen påverkan från markradon.
• Gemensamma lösningar för att hantera
dagvatten från befintliga och nya områden ska
studeras.
• För en tidig dialog med boende och verksamma vid förtätning och nyexploatering.
Tätortsbebyggelse – förtätningsområde
Förtätning inom det som 2013 är Gemla-Öja.
Uppskattningsvis 50 bostäder.
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Riktlinjer förtätningsområden:
• Utformning av ny bebyggelse ska ta hänsyn till
sin omgivande bebyggelse och dess karaktär.
• Läge för kompletterande förskola i ett
stationsnära läge, norr om Växjövägen, bör
sökas då tätorten har behov av detta.
• I anslutning till stationen ska det finnas möjlighet att anlägga, bilparkering, ny busshållplats med vändningsmöjlighet samt cykelparkering under tak.
• Yta för spontanidrott ska möjliggöras vid
skolan.
Tätortsbebyggelse – nyexploateringsområde
Ett flertal olika områden för nyexploatering har
valts ut i Gemla för att hålla en öppenhet inför olika
utbyggnadsriktningar. Områdena möjliggör för
drygt 200 bostäder, vilket är väl tilltaget.
Riktlinjer nyexploateringsområden:
• Dagvatten från trafikytor ska genomgå rening
innan det släpps till recipienten.
• Pumpstationen för avloppsvatten i Getaskärv,
eventuellt även andra pumpstationerna, kommer att behöva uppgraderas vid utbyggnad av
större nyexploateringsområden. Pumpstationerna bedöms dock kunna klara en förtätning med totalt 100 invånare spritt över
dagens Gemla-Öja. Mätningar på ledningssystemet pågår. Områdesspecifika riktlinjer

Nyexploateringsområden
Möjligheter
• Nyexploateringsområdena kan bli
attraktiva områden som lockar nya
invånare. Områdenas attraktivitet
kan bl.a. ligga i deras närhet till
skola, vackert odlingslandskap och
tågstationen.
• Skapar befolkningsunderlag för
tågtrafiken och hållbara transporter.

för hantering av avloppsvatten ska komplettera
översiktsplanen.
• Naturvärdesinventering bör göras för att
studera de biologiska värdena i områdena.
Sydöst om skolan (södra Gemla)
I väst angränsar området till Gemla skola och i
syd-öst till Gransholmsvägen. Området består
av brukad åkermark vilken sluttar mot syd-öst.
Lägets attraktivitet består bl.a. i närhet till skola,
centrum och stationen. Marken är privatägd och
översiktsplanen möjliggör för markägaren att
utveckla sin mark om intresse finns.
Riktlinjer:
• Området ska i första hand användas för
skolans framtida expansionsbehov.
• Området kan också lämpa sig för lägre flerfamiljshus eller grupphus.
• Trafiksituationen runt skolan bör förbättras.
Harekullen 1:8 m.fl. (södra Gemla)
Området gränsar till Gransholmsvägen i väster,
Ekbacken i öster och Växjövägen i norr. Området består av åkermark. Lägets attraktivitet
består bl.a. i närhet till skola, centrum, stationen
och ett vackert odlingslandskap. Det är ett exploateringsområde som kan binda samman och

stärka Gemla samhälle. I den norra delen finns
en fornlämning i form av en bytomt. Marken
är privatägd och översiktsplanen möjliggör för
markägaren att utveckla sin mark om intresse
finns.
Riktlinjer:
• Området är lämpligt för ett 30-tal villatomter
och i anslutning till rondellen ett par mindre
flerfamiljshus.
• Geotekniska förutsättningar ska studeras
inför detaljplaneläggning.
• Arkeologi ska studeras i samband med detaljplanering.

Risker
• Stora kommunala investeringar då
expansion leder till behov av 		
ombyggnad av ledningssystemet
inklusive pumpstationer.
• Att de privata markägarna inte är
intresserad av att exploatera sin
mark vilket hindrar samhällets
utveckling.
• Att dagvatten inte hanteras i
tillräcklig omfattning inom nyexploateringområdena och därmed
ökar andelen föroreningar i Helige å
• Markförhållandena kan vara dåliga
i vissa områden vilket kan bidra till
höga exploateringskostnader..

Pellagården (södra Gemla)
Området gränsar mot elljusspåret i norr samt
mot bebyggelsen längs Gransholmsvägen och
Folkparken i öster. Området består av tät lövskog, äldre granskog samt fd betesmark. Områdets nordöstra delar är kuperade, det finns också
en tydligt markerad punkthöjd i söder. Över
större delen av nyexploateringsområdet finns en
fornlämning i form av fornåker. Området gränsar
till en våtmark. Lägets attraktivitet består bl.a.
i närhet till skola och elljusspår. Området ägs
huvudsakligen av Växjö kommun, mindre del av
privat markägare.

Växjö kommuns översiktsplan - del Gemla - Öja
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LIS-områden
Möjligheter
• LIS-områden kan bli attraktiva
områden som lockar nya invånare.
Områdenas attraktivitet kan bl.a.
ligga i närhet till Helige å.
• Skapar befolkningsunderlag för
tågtrafiken och hållbara transporter.
Risker
• Stora kommunala investeringar då
expansion leder till behov av 		
ombyggnad av ledningssystemet
inklusive pumpstation.
• Att de privata markägarna inte är
intresserad av att exploatera sin
mark vilket hindrar samhällets
utveckling.
• Att boende inte vill att strandlinjen
ska ha en vildmarkskaraktär och
försöker få den mer ordnad och
parklik, vilket kan få negativa
konsekvenser för det värdefulla
växt- och djurlivet.

Riktlinjer:
• Området är lämpligt för ca 40 stora villatomter (ca 2000 kvm) och några grupphus
t.ex. mindre flerfamiljshus eller radhus.
• Punkthöjden bör sparas som naturmark.
• Anslutningsväg till området föreslås direkt
från Gransholmsvägen.
• Det bör vara möjligt att röra sig genom området mellan Granvallen och elljusspåret.
• Arkeologi ska studeras i samband med detaljplanering.
Svarta vägen nord-väst (centrala Gemla)
Området ligger centralt i Gemla och gränsar
till bostadsbebyggelse i väster, Svarta vägen och
stationsområdet i norr och odlad mark i öster.
Lägets attraktivitet består bl.a. i närhet till stationen och centrum. Geotekniken för området har
studerats och området bedöms inte bli översvämningsdrabbat. Området ägs huvudsakligen av
Växjö kommun, mindre del av privat markägare.
Riktlinjer:
• Området är lämpligt för flerbostadshus.
• Gångväg bör finnas mellan Svarta vägen och
Kvarnvägen.
Mitt emot Macken (centrala Gemla)
Området ligger mitt emot Macken/affären, vid
rondellen, norr om Växjövägen. Området består
av åkermark. Lägets attraktivitet består bl.a. i att
det ligger centralt och nära stationen. Området
ägs av Växjö kommun.
Riktlinjer:
• Området är lämpligt för flerfamiljshus och
lokaler för service.
• Vid byggande ska hänsyn tas till de
geotekniska förutsättningarna.
Söder om Granvallen (Norra Öja)
Området består av kuperad gles skogsmark som
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i
Öja och fotbollsplanerna på Granvallen. Lägets
attraktivitet består bl.a. i närhet till Granvallen,
badplatsen och skogen. Marken ägs av Växjö
kommun.
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Riktlinjer:
• Området är lämpligt för ca 15 stora villatomter.
• Bebyggelsen bör anpassas efter terrängen.
• Anslutningsväg till området föreslås vid
infarten till Granvallen.
Tätortsbebyggelse – LIS -område
(Landsbygdsutvecklings i strandnära läge)
Strandnära områden med grupper av bostäder som
kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget
ska särskilt pekas ut i översiktsplanen. Områdena
omfattas av strandskydd. LIS-områden är särskilt
prioriterade i våra kommundelscentrum så som
Gemla m.fl. Att särskilt peka ut LIS-områden i
översiktsplanen kan ge förutsättningar för lättnader
i strandskyddet.
Riktlinjer LIS-områden:
• Strandsskyddsdispens ska sökas.
• Dagvatten från trafikytor ska genomgå rening
innan det släpps till recipienten.
• Pumpstationen för avloppsvatten i Getaskärv,
eventuellt även andra pumpstationerna, kommer att behöva uppgraderas vid utbyggnad
av större nyexploateringsområden. Pumpstationerna bedöms dock kunna klara en
förtätning med totalt 100 invånare spritt över
dagens Gemla-Öja. Mätningar på ledningssystemet pågår. Områdesspecifika riktlinjer för
hantering av avloppsvatten ska komplettera
översiktsplanen.
• Naturvärdesinventering ska göras för att
studera de biologiska värdena.
• Naturmarken längs ån ska ha en vildmarkskaraktär, dvs inte vara tillrättalagd.
Herrgårdsvägen (norra Gemla)
Området gränsar i väster mot bebyggelse i norra
Gemla, mot järnvägen i söder och en ädellövskog
i norr. Lägets attraktivitet består bl.a. i utsikten
över ån, badplatsen och närheten till station och
service. Marken ägs av Växjö kommun.
Riktlinjer:
• Lämpligt för tät och låg bostadsbebyggelse,
t.ex. radhus eller mindre flerbostadshus.

• Bebyggelsen anpassas lämpligen till terrängen.
• Strandkanten hålls allmänt tillgänglig, fri
passage på minst ca 20 meter.
• Siktlinjer mot ån från befintlig bebyggelse
föreslås studeras och värnas i samband med
detaljplan.
• Hänsyn ska tas till järnvägen, bullerutredning
och riskanalys bör göras i samband med
detaljplan.
Bergagärdet (Öja kyrka)
Området ligger mellan Helige å och Öja kyrka,
längs med Öjavägen. Området består av betesmark. Lägets attraktivitet består bl.a. i närhet till
Helige å. Med anledning av närheten till kyrkan
har en kulturhistorisk beskrivning av området
tagits fram i samband med översiktsplanearbetet. (se mer ”Öja Bergagärdet – kulturhistorisk
bakgrund”, Smålands museum rapport 2012:15).
Marken är privatägd och översiktsplanen möjliggör för markägaren att utveckla sin mark om
intresse finns.
Riktlinjer:
• Området är lämpligt för ett 10-tal större
villatomter med en gles och luftig struktur.
• Bebyggelsen bör anpassas till terrängen.
• Området lämpar sig för individuellt
anpassade byggnader med omsorgsfull
utformning, gärna med utgångpunkt från
1910-1920-talets villaideal.
• En fri passage på minst 20 meter mellan
Helige å och bebyggelsen bör hållas.
• Arkeologin bör studeras vid detaljplaneläggning.

alternativt föregås av en riskanalys.
• Om och tillbyggnader av befintliga bostäder är
tillåtet. Hänsyn ska dock tas till översvämningsriskerna.

Tabell antal bostäder
Antal
bostäder
Förtätningsområde
Kompletterande bebyggelse
Nyexploateringsområde
SÖ om skolan
Harekullen 1:8
Svarta vägen NV
Mitt emot Macken
Söder om Granvallen
Pellagården
LIS-område
Herrgårdsvägen
Bergagärdet
Totalt

Oförändrad användning
Möjligheter
• Då Helige å översvämmas blir det
inga stora materiella skador på
byggnader.
Risker
• Att riskanalyser inte görs där det
finns detaljplan idag och att ny
bebyggelse då inte tar tillräcklig
hänsyn till översvämningsrisker.

50
15
50
20
20
15
55
25
10
260

Tätortsbebyggelse - område med oförändrad användning
Området består av redan planlagd mark som
ligger inom översvämningsrisk för Helige å vid
BHF, beräknat högsta flöde.
Området är lokaliserat längs Helige ån vid
Säterivägen södra del samt mellan delar av
Kvarnvägen och Svarta vägen m.fl.
Riktlinjer för område med oförändrad
användning:
• Nybyggnad av bostadshus ska undvikas
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Verksamhetsområden
Möjligheter
• Fler företag och möjlighet för
befintliga företag att utvecklas ger
möjlighet för arbetstillfällen vilket
stärker bygden.
• Hänsyn tas till störande verksamheter vilket minskar risken för att
människors hälsa påverkas.
Risker
• Att ansträngningar när det gäller
gestaltning av ny bebyggelse och
gaturummet inte görs.

Verksamhetsområden
Verksamhetsområden är avsedda för verksamheter
som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller som genererar tung eller stor mängd
övrig trafik.
Runt Industrivägen och längs vägen mot
Alvesta i västra Gemla kan befintliga och nya
verksamheter utvecklas. Norr om järnvägen ges
verksamheter möjlighet att utvecklas. Områdena
berörs delvis av kända fornlämningar i form av
fornåker men även två gravrösen. Marken består
av skogsmark, på sina ställen relativt kuperat.
Marken ägs både av privata fastighetsägare och
av Växjö kommun.
Riktlinjer för alla verksamhetsmark:
• Nya detaljplaner för verksamheter eller lokaliseringar av nya verksamheter ska ta hänsyn
till närmsta befintliga eller planerade bostä-
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•
•
•
•
•

der enligt översiktsplanen. Vindriktning och
topografi ska studeras.
Bostäder inom områdena är inte lämpligt.
Gator i områden för verksamheter bör utformas med god gestaltning så att det blir attraktivt att röra sig igenom området.
Arkeologin kan behöva studeras i samband
med detaljplanering.
Gravrösen ska bevaras.
Dagvatten från trafikytor ska genomgå rening
innan det släpps till recipienten.

Park, naturmark och områden för
rekreation och friluftsaktiviteter
Grönområden och vattendrag som har stor betydelse
för alla tätortens eller kommunens invånare. Det är
ett besöksmål, dit man tar sig genom hela tätorten eller kommunen för att få just den specifika
naturupplevelsen. Det kan också var ett område
som lockar turister. Det handlar inte om mindre
lekplatser eller kvartersparker som finns inom tätortsbebyggelsen.
Park, naturmark och områden för rekreation
och friluftsliv - vidareutveckling
Helige å
Öster om Gemla och Öja slingrar sig Helige å.
Helige å kantas främst av våtmarker, odlad mark
och trädridåer av al. Helig å har höga nationella
naturvärden. Helige å är en del av kanotleden
Värendsleden. Ån är en stor kvalitet för GemlaÖja som boendemiljö och besöksmål. Marken
har främst privata markägare, vilka uppmuntras
ta initiativ för att genomföra översiktsplanens
intentioner.
Riktlinjer:
• Promenadstråk från samhällena till ån eller
delvis längs ån föreslås anläggas vid några
platser.
• Vindskydd för naturturism kan anläggas
längs ån.
• Sitt- och/eller grillplatser kan anläggas
längs ån.
• Utveckling av fler platser för rekreation ska
föregås av naturvärdesinventering.
Elljusspår – Granvallen
I västra Gemla finns ett elljusspår, en slinga på ca
1,4 km. I norra Öja ligger Granvallen med fotbollsplaner, tennisplaner och klubbhus. Skogen
runt elljusspåret och Granvallen består främst av
barrskog av blandad ålder. Området är kuperat.
Området genomkorsas av en våtmark. Över
större delen av området finns en känd fornläm-

Park, naturmark och område för
rekreation och friluftsliv

ning i form av en fornåker. Marken har främst
privata markägare, vilka uppmuntras ta initiativ
för att genomföra översiktsplanens intentioner.
Riktlinjer:
• Elljusspåret och rekreationsskogen runt spåret
utvecklas och sköts som rekreationsskog.
• Elljusspåret kan kopplas samman med en
bättre stig till Granvallen.
Stocköparken
Stocköparken ligger centralt i Gemla. Där finns
idag en lekplats, boulebana och en grusplan.
Från området till Stationsvägen utmed ett vattendrag går ”Kärleksstigen”. Inom området finns
också en blöt lövskog. Området ägs av Växjö
kommun.

Möjligheter
• En utveckling av natur- och
rekreationsvärden runt Helige å
och Elljusspåret-Granvallen stärker
Gemlas identitet och invånarnas
folkhälsa.
• Att utveckla Helige å och ön
Holmen kan också stimulera turism
med fler besökare och arbetstillfällen på orten.
Risker
• Helige å har höga nationella naturvärden som kan påverkas om
platser för rekreation utvecklas
utan hänsyn till naturvärden.

Riktlinjer:
• Vattendraget kan öppnas upp så att vattnet
blir synligt.
• Dammen kan görs iordning och få belysning.
• Grusplanen kan rustas upp.  
Park, naturmark och områden för rekreation
och friluftsliv – LIS -område (Landsbygdsutvecklings i strandnära läge)
Områden för strandnära verksamheter som kan ge
långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter. Att
särskilt utveckla ett område för turistisk verksamhet,
i anslutning till Helige å, kan bidra till sysselsättning, stärka service samt Gemlas attraktivitet.
Området omfattas av strandskydd. LIS-områden
för turistverksamhet kan pekas ut i översiktsplanen vilket kan ge förutsättningar för lättnader i
strandskyddet.
Holmen
Holmen är en ö i Helige å. Ön är ett gammalt
industriområde som bl. a har inrymt pappersoch leksaksfabrik. En kvarn finns fortfarande vid
den västra åfåran. En bro leder från Kvarnvägen
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över till Holmen. Holmen har en öppen yta i
brons förlängning men är i övrigt bevuxen med
varierad lövskog. Höga naturvärden finns på ön.
På ön finns en äldre lagerbyggnad och några
mindre förvaringsbodar.
Riktlinjer:
• Strandsskyddsdispens ska sökas.
• Området kan utvecklas för turist- eller
besöksverksamhet t.ex. bastu, camping, grillplats, övernattning i form av mindre stugor,
café etc.
• Innan åtgärder vidtas bör utvecklingen föregås
av naturvärdesinventering, för att värna de
höga biologiska värdena i ån.
• Området ska fortsätta upplevas som allmänt
tillgängligt.
• Inför planering eller byggnation ska förekomst
av ev. markföroreningar studeras.

14
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Tätortsnära landsbygden
Land- och vattenområde utanför nuvarande och
tillkommande tätort kallas tätortsnära landsbygd.
Den tätortsnära landsbygden används i huvudsak
för areella näringar, rekreation och friluftsliv. Inom
området finns också två bymiljöer, Gemla by och
Getskärvet.
Riktlinjer alla tätortsnära landsbygd:
• Mark och vatten används på samma sätt som
tidigare.
• Utveckla och knyt ihop motionsspår med
befintliga skogsstigar och mindre grusvägar i
skog- och jordbruksmark.
• 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.

Tätortsnära landsbygd

sammans med Skärvaberget, skogsdungarna,
stenmurarna, hamlade träd och bevarade rester
av jordkällare värdefulla markörer vilka bidrar till
att förstärka upplevelsen av platsens historiska
sammanhang. Området präglas tydligt av den
historiska laga skifte karaktären. (se mer ”Gemla
– kulturhistorisk studie”, Smålands museum
rapport 2012:12)
Riktlinjer:
• Ny bebyggelse ska begränsas för att bevara den
lantliga karaktären. Enstaka platser kan lämpa
sig för ny bebyggelse.
• Ny bebyggelse ska utformas i likhet med
befintlig bebyggelse, traditionella mangårdsbyggnader med angränsande ekonomibyggnader.

Möjligheter
• Enskilda avlopp kan ges möjlighet
att anslutats till kommunalt avlopp
när Gemla-Öja expanderar. Vilket
är positivt för näringsbelastningen
i Helige å.
• Gemla bys och Getaskärvets
karaktärer bevaras.
Risker
• Att Gemla by och Getaskärvet med
sina tätortsnära lägen blir intressant för ett flertal kompletterande
bostadshus vilket gör att karaktärerna försvinner.

Gemla by - byvägen
Vägens begränsade bredd och organiska
sträckning som följer topografin är viktig för
karaktären av den levande jordbruksbygden.
Bebyggelsen längs med vägen har varierad ålder
och skilda byggnadsstilar. Tomterna är relativt
stora och i luckorna mellan hus och gårdar finns
betade marker som avgränsas av tunna trädridåer
och stenmurar. (se mer ”Gemla – kulturhistorisk
studie”, Smålands museum rapport 2012:12)
Riktlinjer:
• Ny bebyggelse ska begränsas för att bevara den
lantliga karaktären. Enstaka platser kan lämpa
sig för ny bebyggelse.
• Bevara de betade markerna mellan hus och
gårdar längs vägen.
Getaskärv – Skärvavägen
Bebyggelsen utmed Skärvavägen är glest placerad och utgörs idag huvudsakligen av äldre
gårdsbebyggelse med tillhörande ladugårdar och
uthus. Vägens begränsade bredd och organiska
sträckning som följer topografin, utgör till-
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Transportinfrastruktur
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Transportinfrastruktur
Strukturer för den långsiktiga och mest övergripande transportinfrastrukturen.
Järnväg
se riksintresse
Viktiga vägar på landsbygden
Växjövägen är en viktig väg som binder samman
Gemla med Växjö och Alvesta. Gransholmsvägen genom Gemla-Öja samt Gemla byväg norr
ut är också viktiga vägar på landsbygden som
binder samman mindre byar. Gransholmsvägen
fungerar också som en huvudgata inom tätorten,
dvs den binder samman bebyggelseområden
inom tätorten. Gransholmsvägen-StationsvägenHantverksvägen (väg 712-714) samt Växjö vägen
(707) är statliga vägar.
Riktlinjer:
• Trafiksäkerheten på Gransholmsvägen och
Växjövägen föreslås ses över och åtgärder
vidtas.
Huvudgata
Stationsvägen-Hantverksvägen mellan rondellen
är och föreslås bli huvudgata. En huvudgata binder samman bebyggelseområden inom en tätort.
Riktlinjer:
• En planskild korsning föreslås vid förlängningen av Stationsvägen under järnvägen.
Denna undergång är till för bil-, gång- och
cykeltrafik. Korsningen ska också klara den
tunga trafiken till verksamheterna i norra
Gemla. Planskildheten behövs för att skapa
pålitligare framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för de som ska korsa järnvägen.
Läget för den planskilda korsningen stärker
centrumstråket och ökar tryggheten i stråket.
• En ny gata föreslås norr om järnvägen mellan
den planskilda korsningen och Hantverksvägen.
Alternativa lägen för planskild korsning

Transportinfrastruktur

beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen samt
åtgärdsvalsstudien.
Ny lokalgata (infart)
Lokalgator är gator som används av dem som
bor i området. Alla gator utöver viktiga vägar på
landsbygden och huvudgator är lokalgator. En ny
anslutningsgata skapas öster ut mot Ängsvägen.
Riktlinjer:
• Från den nya vägen under järnvägen stängs
Ängsvägen av väster ut för biltrafik och tung
trafik.
• Söder om järnvägen stängs korsningen mellan
Svarta vägen och Stationsvägen av för
biltrafik.
• Hantverksgatan söder om järnvägen föreslås
nås via Kvarnvägen
• Infarter till tätortsbebyggelse för nyexploatering förelås nås från Gransholmsvägen.

Möjligheter
• Att Gemla får ett tydligt centralt
stråk där man tryggt och säkert kan
röra sig, även under järnvägen.
• Förbättrad trafiksäkerhet längs
Gransholmsvägen.
• Utbyggnad av cykelvägar till
Alvesta och Växjö ökar möjligheterna för att invånarna cyklar
till t.ex. jobbet, vilket är positivt för
folkhälsan och miljön.
En planskildhet för alla trafikslag i
Stationsvägens förlängning skapar
en genhet i det statliga vägnätet.
Risker
• Den planskilda korsningen med
järnvägen vid Stationsvägens
förlängning blir ett stort ingrepp i
landskapsbilden/tätortsbilden.
• Att de planskilda korsningarna
trots allt inte byggs och det fortsatt
blir långa väntetider vid bommar
och en otrygg trafikmiljö vid järnvägsöverfarterna.

Huvudcykelväg
Huvudcykelvägnätet ska vara sammanhängande och binda samman viktiga målpunkter. Ett
övergripande gång- och cykelvägnät finns delvis
genom samhället längs Gransholmsvägen och
Växjövägen.
Riktlinjer:
• Huvudcykelvägnätet föreslås bli sammanhängande och upplevas gent och tryggt genom
samhället längs Gransholmsvägen, Växjövägen
och huvudgatan Stationsvägen-Hantverksvägen.
• En planskild korsning, tunnel, för gång- och
cykeltrafik föreslås i förläningen av Södra
vägen upp till Norrvägen.
• Cykelväg till Alvesta och riksväg 25, vidare
mot Växjö föreslås.
• En separat gång- och cykelbro över Helige å
längs Växjö vägen föreslås.
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Områden med särskild hänsyn
eller av riksintresse
Det finns några särskilda hänsyn som ska vara
viktiga underlag vid planering och byggande.
Översvämningsrisk
Helige å
De klimatförändringar som vi ser idag kan leda
till extrema väder med rikligt med nederbörd eller snabb avsmältning som höjer vattennivåerna i
våra sjöar och vattendrag. Eftersom bebyggelsen
står under många år gäller det att hålla en god
marginal.

Områden med särskild hänsyn
eller av riksintresse

• Centrala områden, redan detaljplanelagd
mark, kan eventuellt exploateras men måste
föregås av en riskanalys.
Störande verksamheter
Störande verksamheter finns i dag längs Industrivägen i västra Gemla samt norr om järnvägen.

Möjligheter
• Då Helige å översvämmas blir det
inga stora materiella skador på
byggnader.
• Hänsyn tas till störande verksamheter vilket minskar risken för att
människors hälsa påverkas.
• Att en av Gemla-Öjas stora kvaliteter, det öppna jordbrukslandskapet,
värnas och bevaras.

Riktlinjer:
• Vid detaljplaneläggning för bostäder inom
300 meter från befintliga verksamheter bör
topografi och vindriktning studeras för att
fastslå lämpligt skyddsavstånd eller åtgärder
mellan verksamheterna och bostäderna.
Bevarandeintresse
Areella näringar – jordbruket och odlingslandskapet.
Gemla omges av ett vackert odlingslandskap
och välfungerande jordbruk. Jordbrukets intressen och det öppna landskapet ska värnas.
Särskilda ställningstagande för Gemla by
och Getaskärvet finns under den tätortsnära
landsbygden

Helige å rinner utmed Gemla och Öja, vilket är
en stor kvalité för tätorterna men samtidigt något som måste tas stor hänsyn till i planeringen.
Eftersom Gemla och Öja ligger lågt är det stora
markområden som ligger inom översvämningsrisk vid BHF, beräknat högsta flöde.
Högsta beräknade flöde är s k 10 000 års
flöde, dvs beräknad återkomsttid 1 g/10 000 år.
Riktlinjer:
• Ny bebyggelse bör inte lokaliseras inom
områden som hotas av BHF, beräknat högsta
flöde.

Riktlinjer:
• Inga generella skyddsavstånd till odlings- eller
betesmark finns och måste avgöras från fall
till fall. Boende får klara olägenheter med lukt
flera gånger om året, detta ska klargöras vid
detaljplaneläggning eller vid bygglov
• Hänsyn ska tas till brukningscentrum i norra
Gemla, vindriktning och topografi ska
studeras i varje enskilt fall av ny tillkommande
bostadsbebyggelse.
• Jordbruksmark som tas i anspråk i det centrala
stråket som binder samhället Gemla kan ses
som viktiga för att tillgodose ett väsentligt
samhällsintresse. Exploateringen leder till en
ändamålsenlig struktur (t.ex. utnyttja befintlig
infrastruktur, minska transportbehov).
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Luftledningar
Genom planområdet går ett regionaltnät för
elförsörjning. Detta ledningsnät består av 50 kV
Alvesta T- Åryd och 130 kV Haga-Alvesta samt
en fördelningsstation. Områdena berör inga
nyexploateringsområden.
Riksintresse
Ett riksintresse är ett område, plats eller enstaka
objekt som är skyddade och anses som viktiga ur en
nationell synvinkel. I översiktsplanen redovisar
kommunen hur riksintressena beaktas.
Riksintresse för järnvägen
Kust till kustbanan har interregional betydelse.
Riktlinjer:
• Möjligheten till dubbelspår för järnvägen
genom Gemla antingen söder eller norr om
nuvarande spår ska säkerställas. Ansvaret för
detta ligger gemensamt på Trafikverket och
Växjö kommun.
• Trafikverket ska specificera vilken sida det
tillkommande spåret ska ligga.
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• Gemlas station ska utvecklas som bra bytespunkt.
• Riktvärdena för buller ska inte överskridas
längs järnvägen.
• Bullerutredning och riskanalys bör tas fram
i samband med nya detaljplaner och bygglov
inom befintliga detaljplaner längs järnvägen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger en föroreningshalt
som inte får överskridas. Gränsvärdena baserar
sig på den grad av påverkan som människor och
naturen tål. Miljökvalitetsnormerna är bindande
och fastställda av riksdagen och de används för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem. Planläggning
får inte medverka till att en miljökvalitetsnormer
enl. 5 kap miljöbalken överskrids.
Vatten
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 åsystemet
nedströms Helgasjön under gränsen för God
ekologisk status avseende näringsämnen.
Men fram till 2013 har det skett en förbättring. Baserat på 2009-2011 års data kan Växjö

kommun 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.
Riktlinjer:
Nedanstående riktlinjer finns i kapitlet om
Mark- och vattenanvändning.
• Gemensamma lösningar för att hantera
dagvatten från befintliga och nya områden ska
studeras.
• Dagvatten från trafikytor ska genomgå rening
innan det släpps till recipienten.
• Pumpstationen för avloppsvatten i Getaskärv,
eventuellt även andra pumpstationerna, kommer att behöva uppgraderas vid utbyggnad
av större nyexploateringsområden. Pumpstationerna bedöms dock kunna klara en
förtätning med totalt 100 invånare spritt över
dagens Gemla-Öja. Mätningar på ledningssystemet pågår. Områdesspecifika riktlinjer för
hantering av avloppsvatten ska komplettera
översiktsplanen.
Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i
hela landet och är fastställda för kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10), bensen, ozon, arsenik, kadmium,
nicken och bensapyren.
Miljökvalitetsnormerna för luft i Gemla
bedöms inte överskridas idag. Risk för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
bedöms inte föreligga.
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För översiktsplanen finns en separat miljökonsekvensbeskrivning. Här beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att negativ konsekvenser inte ska
uppkomma. Åtgärderna finns också som riktlinjer i denna beskrivning.

Negativa konsekvenser

Åtgärd

Ansvarig

• Satsningar på vattenkvaliteten i Växjö sjöarna.
• VA kapacitetsutredningen leder till  kompletterande riktlinjer.
• 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 nyex ploatering.

Tf
Plk

Vatten- recipient och vattenkvalitet
Föroreningar från dagvattnet kan medföra
negativa konsekvenser för djur- och växtlivet.

Tf, Sbk
Tf, Sbk

Tf, MoH

Vatten – strandområden och översvämningsrisker
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.

• strandområdet ska ha en vildmarkskaraktär och
inte vara allt för tillrätta lagd. dvs natur och inte
parkmark.
• Utveckling av rekreation och friluftsliv längs
Helige å ska föregås av naturvärdesinventering.
• Ny bebyggelse inom befintliga detaljplanen som
ligger inom BHF ska föregås av en riskanalys.

Sbk, Tf

• 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.

Sbk

• 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, Trafikverket

Tf
Sbk

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.

Sbk
Tf, Trafikverket

Planskild korsning med järnvägen
De planskilda korsningarna bedöms ge
negativa konsekvenser för tätortsbilden.
Innan korsningen kommer tillstånd finns
negativa konsekvenser för trafiksäkerheten.
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Trafikverket
SBK= Stadsbyggnadskontoret,
Tf= Tekniska förvaltningen,
MoH= Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Granskningsyttrande
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PLATS FÖR EGNA ANTECKNINGAR
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Bergagärdet

Söder om
Granvallen

Granvallen

Eksjön

Pellagården

Elljusspåret

Industrivägen

Barnagöl

!
.

Gemla by

±

Svartavägen NV

Helige å

Harekullen 1:8

SV
Skolan

Getaskärv

Holmen

Herrgårdsvägen

Stocköpark
Mitt emot Macken

±
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±

±

Gemlasjön

!
.

Pågående markanvändning

Tätortsnära landsbygden

Natur och rekreation, LIS-område

Natur och rekreation

Övergripande gång- och cykelväg, nybyggnad

Övergripande gång- och cykelväg, består

Lokalgata infart, nybyggnad

Parker, naturmark och områden
för rekreation och friluftsliv

Huvudgata, nybyggnad

Verksamhet, nyexploateringsområde

Huvudgata, består

Viktig väg på landsbygden

Planskild korsning

Station för spårtrafik

Järnväg, ombyggnad

Transportinfrastruktur

Verksamhet, förtätningsområde

Verksamhetsområden

Tätortsbebyggelse, område med oförändrad använding

Tätortbebyggelse, LIS-område

Tätortbebyggelse, nyexploateringsområde

Tätortsbebyggelse, förtätningsområde

Tätortsbebyggelse

Användning av mark- och vattenområden

Bergagärdet

±

±
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Järnväg, ombyggnad

Riksintresse

Jordbruket och odlingslandskapet

Bevarandeintresse

Ledningar för eldistribution

Samhällsviktiga funktioner

Översvämningsrisk

Hälsa och säkerhet

Särskild hänsyn

¢

0 0,0750,15

0,3 km
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