
 

 

 

 

 

 

 

1 
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att genom att möjliggöra ett genomförande av ett nytt 
resecentrum i Alvesta. Planen möjliggör anordnande av parkeringsplatser nära den 
östra anslutningen av en planerad gångbro i stationsområdet och nya ytor för 
ersättningstrafik. Parkeringsanläggningen ska avlasta parkeringssituationen i 
centrum, serva resecentrum och till viss del serva nya verksamheter i området.  

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 20 § Plan- och 
bygglagen. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om spårområdet. I 
söder gränsar området till strandområde vid sjön Salen, i öster till Sjöparken och 
kvarteret Mätaren samt i norr till kvarteret Båten. 

Areal 
Planområdet omfattar 2,1 ha. 

Markägoförhållanden 
Den största delen av planområdet utgörs av Aringsås 19:1 som ägs av Alvesta 
kommun. Även Båten 10, Båten 13 och Båten 4 ägs av Alvesta kommun. Alvesta 
19:7 är privatägd. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
I översiktsplanen från 2008, anges som riktlinjer att hög prioritet ska ges åt att 
forma stationshuset och stationsområdet i Alvesta till ett attraktivt och funktionellt 
rese- och transportcentrum. Planering och förändring i anslutning till 
järnvägsstationen ska ske med utgångspunkt från att den ska vara tillgänglig för 
hela regionen. Under avsnittet om kommunikationer anges som riktlinje att i 
detaljplaner reserveras mark i anslutning till stationsområdet, så att ett resecentrum 
med god tillgång till närbelägna parkeringsplatser och tillräckligt utrymme för bussar 
m.m. kan utvecklas. Det aktuella planområdet finns utpekats som del av 
resecentrum i översiktsplanen. 
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Denna detaljplan följer intentionerna i översiktsplanen. 

Gällande detaljplaner 
För området gäller detaljplan A196, 2005-10-27, vilken reglerar markens 
användning inom nuvarande planområde till lokalgata, park och parkering. Även en 
liten del av A15, 1948-08-27, för park/plantering berörs. 

Detta planförslag utgår ifrån detaljplan A 196, men omdisponering av 
markanvändningen har visat sig krävas på grund av markföroreningar.  

Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige godkände 2010-03-23 § 18 ett förslag till genomförande- och 
finansieringsavtal angående kapacitetsförstärkning på Kust- till kustbanan delen 
Alvesta-Kalmar. Detta innefattar bland annat byggande av Alvesta Resecentrum. 

Nämnden för samhällsplanering beslutade 2011-01-25 § 5 att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta och samråda om planförslag för 
bebyggelse och parkering intill Sjöparken. 

Nämnden för samhällsplanering beslutade2011-12-06 att dela upp detaljplanen i två 
delar.  

Planprogram m.m. 
En detaljplan för resecentrum vann laga kraft 2005. Ett samråd över ny detaljplan 
för den del som berör östra sidan av järnvägen genomfördes i under hösten 2011. 
Planen från 2005 innehåller samma funktioner inom motsvarande del av 
planområdet som samrådet 2011. Det innebär broanslutning, byggrätt för ”bostäder, 
hantverk, handel och kontor”, parkeringsplats, lokalgata och park. I 
samrådsförslaget 2011 var det enbart vissa av funktionernas utbredning och läge 
som ändrades.  

Efter beslut om att dela upp planområdet i två separata detaljplaner, december 
2011, omfattar denna detaljplan de delar som är av störst vikt för själva 
genomförandet av resecentrum, det vill säga parkering, lokalgata m.m. men inte 
byggrätt och vattenområde. 

Eftersom detaljplanen från 2005 är relativt ny och innehållet är likartat bedöms ett 
planprogram vara onödigt. Däremot är planen av allmänt intresse och processen 
kommer att hanteras i enlighet med detta. Planen stämmer överens med 
översiktsplanen.  

Riksintressen 
Väster om planområdet går Södra stambanan samt Kust till kustbanan vilka är av 
riksintresse för kommunikationer. Både spår och spåranläggningar samt stationer är 
av riksintresse.  Planförslaget påverkar inte riksintresset negativt utan är positivt 
utvecklande för riksintresset i och med anläggandet av resecentrum. 
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Mellankommunala intressen 
Regional utveckling inom infrastrukturen är av mellankommunalt intresse, bland 
annat att förbättra samverkan och samspel mellan de olika transportslagen. 
Detaljplanen underlättar för övergång mellan transportslagen bil och tåg samt ger 
utrymme för uppställningsplatser för ersättningstrafik. Resecentrum är en av de 
åtgärder för järnvägstrafiken som prioriteras i kommunens översiktsplan från 2008.  

BEHOVSBEDÖMNING 
I ett tidigare skede då byggrätt ingick i planområdet framgick betydelsen av att 
beakta risker med farligt gods och buller med hänsyn till närheten till järnvägen. 
Denna byggrätt ingår nu inte i denna plan utan hanteras i en separat plan. Därmed 
har buller- och riskfrågor mindre betydelse för denna detaljplans genomförande. 
Övrigt: Landskapsbilden påverkas i positiv riktning genom att industripåverkad 
strand omdanas till en centrumnära iordningställd parkering med gröna inslag. 
Tillgängliheten till stationsområdet ökar. Det gör även tillgängligheten för gående 
mellan centrumfunktioner och rekreationsmöjligheter i Sjöparken. En mindre del 
grönyta tas i anspråk för parkering, men samtidigt tillkommer grönyta närmast 
järnvägen. Sammantaget bedöms planens genomförande inte innebära betydande 
miljöpåverkan.  

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation 
Planområdet består till stora delar av en bar utfyllnadsyta efter den rivning av 
industribyggnader och marksanering som skett hösten 2011. Öster om denna yta 
finns parkmark med gräsytor och mindre trädgrupper. Längst i öster står en 
björkdunge på klippt gräs. En gata går längs planområdets västra kant och längst i 
söder finns en tätvuxen lövridå mellan sjön och gatan.  

Befintlig bebyggelse 
Det finns inte någon bebyggelse inom planområdet.  

Gator och trafik 
I västra kanten av planområdet går idag Sjögatan. Den fortsätter som mindre väg 
söderut till reningsverket. En anslutning måste finnas även i fortsättningen, om än i 
något ändrat läge. 

I östra delen av planområdet finns en vändzon till Industrigatan som är en 
bostadsgata.  
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Service och närmiljö 
Planområdet ligger nära Alvesta centrums utbud av handel och service, men 
färdsträckan från området till centrum blir idag lång på grund av att spårområdet 
utgör en barriär.  

Tillgänglighet 
Området är relativt flackt med goda möjligheter för en bra tillgänglighet.  

Strandskydd 
För Salen gäller ett generellt utökat strandskydd om 200 m. Strandskyddets syften 
är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten.  

Teknisk försörjning 
Dricksvatten och spillvatten finns framdraget i området sedan tidigare, liksom el. 
Området innehåller även dagvattenledningar. 

Fornlämningar 
Några fornlämningar är inte kända i inom området enligt FMIS fornsök. 

Geotekniska förhållanden 
I samband med provtagningar för att undersöka utbredningen av föroreningar i 
området har konstaterats att marken i området utgörs av fyllnadsmassor bestående 
av främst sand och grus. Därunder finns sand, på vissa ställen med inslag av silt 
eller på vissa ställen ett organiskt jordskikt. Vid platsen söder om f.d. 
ytbehandlingsindustrin utgör underlagrande naturliga jordlager siltig lera. Djupet till 
berg är där ca 10 meter.  

Sjön salens medelvattennivå är +141,9 möh (RH70). DHI:s 
översvämningskartering, 2009, visar hur området översvämmades 2004. 
Karteringen visar också att delar av planområdet beräknas översvämmas vid 100-
årsflöde. Detta flöde ligger på +143,38. 2004-års nivåer kom inte upp i 100-
årsnivåer. Med klimatförändringar väntas dagens beräknade 100-årsflöde kunna 
inträffa oftare och 100-årsflödet höjas. DHI har tagit fram en simulering av 
vattenflöden i förändrat klimat med beräkningar från Mörrumsåns 
avrinningsområde. Beräkningarna tyder på att 100-årsflödet som ett medelvärde av 
klimatmodellerna kan förändras till +143,3, eller som ett övre värde till +143,6. 
Beräkningarna bygger på två av flera möjliga klimatscenarier, och det finns därmed 
också en risk att nivåerna även kan överstiga 143,6 med viss marginal.  
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Förorenad mark 
Inom delar av planområdet har det tidigare bedrivits ytbehandling samt en 
spegelfabrik har funnits. Undersökningar av marken (Kemakta konsult AB 2009-12-
21 och 2010-09-03) visade att det fanns föroreningar i form av olika tungmetaller 
samt klorerade alifater i jord och grundvatten på delar av området. Dessa resultat 
och genomförda riskbedömningar utifrån gällande detaljplan har lett till att en ny 
planutformning nu prövas på platsen.  
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Radon 
Planområdet ligger inom ett område med förhöjd risk för höga radonhalter i vatten 
från bergborrade brunnar.  

Störningar 

Farligt gods 
Södra stambanan trafikeras av persontåg och godståg varav en del farligt gods.  

Ljud 
En bullerutredning har gjorts för området, framförallt på grund av den byggrätt som 
tidigare ingick i planen.  

PLANFÖRSLAG 

PLANFÖRSLAGET I STORA DRAG 
Planområdet består av en yta för trafik närmast gångbron, lokalgata, gång- och 
cykelväg, en yta för parkeringsändamål samt parkmark och skydd. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Planområdet innehåller inga planerade bebyggelseområden. Den byggnad som 
planeras är gångbrons östra trapphus. Eventuellt kan tak eller garage på 
parkeringsytan komma i fråga i någon del. 

Anläggningar 
Mellan den planerade parkeringsplatsen och befintlig och planlagd 
bostadsbebyggelse i norr avsätts ett område för skyddsändamål. Syftet är att 
minska insyn från parkeringen och att hålla ett avstånd till densamma. 
Skyddsområdet ges en park/naturprägel men bör inte innehålla ätbara bär m.m. 
eftersom marken endast saneras ned till mindre känslig markanvändning. Av den 
anledningen ska det även finnas en tydlig gräns mellan grönområdet och 
bostadsbebyggelsen i form av häck, staket eller liknande. 

Hantering av störningsrisker 

Farligt gods 
En riskbedömning avseende farligt gods på järnväg och Alvesta rangerbangård har 
upprättats av WSP Brand & Risk. Rapporten kommer fram till att individrisknivån 
ligger i den lägre delen av det så kallade ALARP-området. ALARP (As Low As 
Reasonably Practicable) är den risknivå där risker kan accepteras om alla rimliga 
åtgärder är vidtagna, om riskreduktion ej är praktiskt genomförbar eller om 
kostnader för riskreduktion överstiger nyttan. Samhällsrisknivån i området ligger 
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bitvis över ALARP-området. Detta innebär att risknivån ej är att betrakta som 
acceptabel om inte åtgärder vidtas. 

En fortsatt riskbedömning kommer att göras där åtgärder i planen prövas, varav 
flertalet är av karaktären att de berör byggrätten och ska bevakas i ett 
bygglovsskede. Det är främst den persontäthet som byggrätten med bostäder och 
verksamheter medför, avstånd till järnvägen samt i viss grad byggnadernas 
utformning, som är de parametrar som plan styr och som påverkar risknivån. På 
gata, park och parkering kommer ett lägre antal personer att vistas samtidigt och 
riskerna redovisas därför inte ytterligare i denna detaljplan. 

Ljud 
WSP Akustik har upprättat en bullerutredning för det nya området vid Sjöparken. 
Parkområdena i planen är av olika karaktär med funktioner som tål buller olika bra. 
Parkremsan närmast järnvägen är inte avsedd för stadigvarande vistelse utan är en 
grön avskiljning mot järnvägen för att göra området trevligare samt innehåller 
cykelparkering. Därmed behöver inte bullerriktvärden uppfyllas. Parkmarken i östra 
delen av planområdet är ”farstun” till Sjöparken och klarar riktvärdena för 
rekreationsområden i tätort, 55 dBA. Maxvärdet överskrids i vissa delar, men längre 
in i Sjöparken där parkkaraktären ökar avtar också ljudnivåerna.  

FRIYTOR 

Park och naturområden 
Närmast järnvägen läggs ett område för parkmark. Denna yta avses användas för 
grönska, cykelparkering och gångytor och ska ges ett tilltalande uttryck. Den 
fungerar dock främst som transportstråk eller väntutrymme och bör inte utformas så 
att den lockar till lek eller innehålla ätbara bär m.m. med hänsyn till närheten till 
järnväg, trafik och mark som inte är sanerad till känslig markanvändning.  

Planområdet angränsar direkt till Sjöparken som är en fin parkmiljö utmed sjön 
Salen och Lekarydsån. Parken har gångvägar med flera anslutningar till vägnätet i 
den omgivande bebyggelsen. Parken har karaktär av stadspark men det finns 
också möjlighet att ta sig ut på en udde med naturkaraktär.  

Valborgsfirande med majbrasa har varit en tradition på en yta inom planområdet de 
senaste åren. Denna aktivitet går inte att kombinera med ett genomförande av 
planen och en ny plats kommer att utses inom tätorten för detta ändamål.  

En skötselplan för grönska ska upprättas för de grönytor som ingår i planen. I detta 
ingår parkeringsplatsen, all parkmark samt skyddsplanteringen norr om 
parkeringsplatsen. 

En stor lönn i områdets västra del får ej fällas, eftersom det har en befintlig 
växtvolym som är viktig för att ge karaktär och ombonat intryck till platsen när övrig 
mark blir nyetablerad.  

Stationsområdet är en viktig entré till tätorten och bör ges omsorg om god 
gestaltning.  
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Anslutningen till trapphuset på bron och höjdsättningen av parkering och vägar görs 
så att inte ramper krävs. 

Lek och rekreation 
En kommunal lekplats finns vid Timmervägen inne i befintligt villaområde. I 
Sjöparken finns öppna ytor för bollekar.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät 
Området angörs via Sjögatan som idag går längs spårområdet och övergår i en 
mindre väg till Alvestas avloppsreningsverk. Sjögatan föreslås istället vinklas av och 
dras som en slinga runt planerad parkeringsanläggning. Detta eftersom de allra 
flesta har en målpunkt inom planområdet, till eventuella byggnader i söder, eller till 
gångbron mot stationen eller centrum. Sjögatan med slinga föreslås vara lokalgata. 
En smalare gata som leder till handikap-parkering och vändplan vid 
broanslutningen, ansluts i vinkel mot Sjögatan. Söder om vändplanen fortsätter 
vägen mot reningsverket. Det är av största vikt att hela sträckan till reningsverket 
kan trafikeras med stora utrymmeskrävande fordon. Därav behöver en överkörbar 
yta som kan användas av utrymmeskrävande fordon anläggas i anslutningen till 
korsningen.  

Industrigatan fortsätter att vara en bostadsgata som avslutas med vändplan. 

Vid 100-årsflöde kommer delar av gatan översvämmas. Området höjdsätts så att 
ena gatan skänkel då inte har mer än maximalt några decimeters vattenhöjd. 

Parkering 
Parkeringsplatsen omfattar ca 145 platser. Av dessa är ca 60 avsedda för 
långtidsparkeringar, 38 platser för 24-timmarsparkering (pendlare, besökare av 
området och centrum), 8 korttidsparkeringar (30-minuter) samt några 
motorcykelplatser. Om behoven ser annorlunda ut kan tidsbergränsningarna 
omfördelas. Om ny bebyggelse kommer till söder om planområdet kan dess boende 
och verksamheter efter avtal även utnyttja ca 20 platser på parkeringsfastigheten. I 
annat fall används dessa för 24-timmarsparkering eller det behov som är störst. Se 
parkeringsuppdelningen på till denna plan hörande illustration. 

För snabb avsläppning/upphämtning av resenärer finns utrymme för några 
väntande personbilar vid en parkeringsficka där Sjögatan gör en sväng åt öster (5 
minuter). Även de fickor som är avsedda för ersättningstrafik i norra delen av 
området kan användas som tillfälliga platser för avsläppning/upphämtning.  

Parkeringsplatsen omsluts av Sjögatans nya sträckning. Avsikten är att anslutningar 
görs från Sjögatan till genomgående parkeringsrader. 

Parkeringen ska ges en grön utformning och avsikten är att den ges uttryck av en 
fortsättning på Sjöparkens grönska, som en mjuk övergång mellan park och 
spårområde. Det är viktigt att den ges en tilltalande utformning. Parkeringsfälten 
avdelas med trädplanteringar. 
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Handikapparkering sker på en yta nära anslutningen till gångbron. 

Cykelparkering ska finnas och anläggs på parkmark norr om anslutningen till 
gångbron eftersom entrén till trapphuset görs på den sidan. Cykelparkeringen kan 
med fördel förses med tak. 

Utfarter 
Planen medger att utfart får göras över den gång- och cykelväg som finns söder om 
parkeringen. Detta utifall en byggrätt kommer till söder om planområdet. 

Gång- och cykelvägar 
En gångbro ger möjligheter för östra Alvestas gångtrafikanter till en genare väg till 
centrum och stationsområdet. Man kan även leda sin cykel över gångbron. Gång- 
och cykeltrafik leds in norrifrån via befintlig cykelväg och vidare på Industrigatan. 
Denna gata är bostadsgata med blandtrafik där biltrafiken inte kommer öka till följd 
av planen. Från vändplanen i Industrigatans slut anläggs en gång- och cykelbana 
som leds i ett separat stråk genom parkeringen och ansluter till en cykelparkering 
vid gångbron. Det är viktigt att gång- och cykelvägen görs tydlig i gaturummet så att 
de olika trafikslagen uppmärksammar varandra. Där gång- och cykelvägen korsar 
Sjögatan görs överfarten hastighetsdämpande för biltrafiken. 

Gångytor anläggs dels söder om parkeringen för att i framtiden kunna 
sammanbindas med Sjöparkens gångsystem, dels i väster upp till bussfickorna.  

Kollektivtrafik 
Ordinarie kollektivtrafik ges inte utrymme i planen utan hanteras som idag på västra 
sidan av spårområdet. För att avlasta centrum avses däremot ersättningstrafiken för 
tåg hanteras inom det aktuella planområdet. Fickor för tillfällig bussuppställning 
anläggs längs västra flanken av Sjögatan och gatans bredd medger även tillfällig 
uppställning längs södra och östra sidan. Inom parkmarken intill järnvägen kan det 
bli aktuellt med väderskydd. 

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 
Planområdet är redan idag planlagt och omfattas inte av strandskydd. I och med att 
en ny detaljplan upprättas medför dock strandskyddslagstiftningen att 
strandskyddet återinträder. Undantag från strandskyddet måste prövas i 
detaljplanen. Särskilda skäl för upphävande ska redovisas. 

Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet i området 
I den del som avses för parkering är marken i stora delar ianspråktagen vilket 
kommunen anser vara ett giltigt skäl för upphävande av strandskyddet denna del. 
Den del av lokalgatan som fortsätter söder om gångbron ned mot reningsverket 
ändras något i sträckning. Denna del är till viss del ianspråktagen genom befintlig 
väg men i denna del motiveras upphävandet av strandskydd eftersom vägen ned till 
reningsverket är ett allmänt intresse av stor vikt som inte kan tillgodoses utanför 
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strandskyddsområdet. Det finns ingen alternativ väg till reningsverket och utan väg 
fungerar inte driften av reningsverket. 

Sjöparken är en viktig rekreationsmiljö för allmänheten i Alvesta, ett angeläget 
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Motsvarande ytor i 
centrummiljön finns inte. I det centrumnära läge som Sjöparken är anser Alvesta 
kommun att en rekreationsmiljö av tätortskaraktär, såsom parken redan idag är 
utvecklad, väger tyngre än att låta området bli fritt utvecklat för växt och djurlivet i 
denna begränsade del av Salens strand. Parkmiljön kan utvecklas ytterligare 
genom åtgärder som att anlägga gångvägar, parkbänkar, eventuell belysning m.m. 
vilket kräver dispenser från strandskyddet om det inte upphävs. 

Konsekvenser för upphävande av strandskyddet 
Området som har sanerats har sedan tidigare ianspråktagits på ett sätt så att de 
inte inrymmer värden för växt- och djurlivet. Gräs/ängsytan i parkmarken i östra 
delen av planområdet har mycket begränsad roll för växt- och djurlivet. Ytan 
kommer att ha en liknande utformning även framöver och växt- och djurlivet 
kommer därför inte att påverkas på ett oacceptabelt sätt.  

Upphävandet av strandskyddet påverkar inte heller allmänhetens tillgång till 
strandområdet negativt. Möjligheten att ta sig ned till stranden görs bättre genom 
fler anlagda gångstigar inom parkmarken.  

Slänten ned mot sjön längs vägen till reningsverket har allmänheten har tillträde till 
även fortsättningsvis. I samband med att vägen dras om kommer markarbeten att 
behöva göras. Därefter ska en övergång i karaktär mellan park och naturmark 
skapas. Planområdet går i övriga delar inte i strandlinjen. 

Även utanför planområdet har allmänheten har tillträde till strandområdet eftersom 
det är befintlig park i dessa delar. Strandkanten innehåller både mer röjda delar och 
mer friväxande varför växt- och djurlivet inte har fri passage överallt men kan 
utvecklas för biologiska värden i vissa delar. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 
Dagvatten från parkeringsytan ska fördröjas i ett så kallat trögt system så att vattnet 
renas innan det rinner ut i Salen. Grönytorna inom parkeringen kan fungera som 
infiltrationsytor. Överskottsvatten leds under körytorna vidare ned mot en 
fördröjningsyta som ska fördröja vattnet ytterligare.  

Den uppläggning av snö från vägröjning i tätorten som tidigare har skett på området 
kommer inte att ske framöver utan den snön fördelas på andra platser inom 
tätorten. På området kommer endast den snö som faller inom området att hanteras. 

Vatten och avlopp 
Radonhalter inom planområdet innebär inga problem eftersom lokal brunn inte 
kommer att borras. 
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Elnät 
Området ansluts till befintligt elnät. 

Avfall 
Återvinning och avfallshantering ansluts till befintligt system.  

SANERING AV FÖRORENADE OMRÅDEN 
En marksanering har skett i området under hösten 2011. Efter saneringen uppfyller 
marken riktvärden för mindre känslig mark där parkering, skydd och parkremsan 
mot järnvägen planeras.  

Föroreningar i grundvattnet förorsakar inte någon direkt hälso- eller miljörisk 
eftersom det inte planeras något uttag ur grundvattnet för dricksvatten eller 
bevattning. I rapporterna görs också bedömningen avseende porluft att vid 
användandet av marken som parkeringsyta med till största delen asfalterad köryta, 
så föreligger det inte någon risk för personer att vistas i området. 

Det kan bli aktuellt att fylla några hål efter saneringen med blåbetong i den del som 
planläggs för parkering. Detta bör uppmärksammas om en planändring blir aktuell i 
framtiden som medför byggnader med ändamål där människor vistas 
stadigvarande, med hänsyn till radoninnehållet. Parkering med uppförande av 
eventuella carportar eller garage bedöms inte innebära någon hälsorisk.  

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitetsnormer bedöms inte överskridas av planens genomförande. 
Spridningsberäkningar för luftföroreningar gjordes 2006, på gator i Alvesta som är 
mer trafikerade än vad som planförslaget kommer att medföra för planområdet. 
Ingen av dessa gator överskred miljökvalitetsnormerna. Vid normal järnvägstrafik 
finns inte heller problem med höga halter av partiklar (PM10) från järnvägstrafik i 
utomhusluft.   

Avseende miljökvalitetsnormer för vatten har Salen otillfredsställande ekologisk 
status men god kemisk status. Kvalitetskraven är att vattnet 2015 ska ha god 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. De miljöproblem som drar ner den 
ekologiska statusen för Salen är övergödning, miljögifter (kvicksilver), tungmetaller, 
industriella föroreningar, pesticider från bekämpningsmedeltillverkning och 
föroreningar från hårdgjorda ytor/miljöfarlig verksamhet/förorenade områden 
uppströms.  

Planens genomförande påverkar inte näringstillförseln till Salen. 

Planens genomförande förutsätter att metallföroreningar inom planområdet 
saneras. Enligt Kemaktas rapport 2010-08-17 förväntas ingen miljöpåverkan på 
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Salen vid spridning av förorenat grundvatten med de halter som uppmätts. 
Saneringen medför på sikt lägre halter av metallerna i grundvattnet.  

Delar av planområdet kommer att hårdgöras för parkering. Dagvattet ska fördröjas 
vilket begränsar tillförsel av föroreningar från parkeringen. 

Alla ytvattenförekomster i Sverige har halter av kvicksilver som överstiger 
gränsvärdena. Den främsta anledningen är internationella luftnedfall. Planen har 
alltså ingen påverkan på detta. 

Sammantaget bedöms inte miljökvalitetsnormer för vatten påverkas av planens 
genomförande.       

Miljömål 
Den sanering som föregått planen innebär positiv verkan på miljömålet Giftfri miljö. 
Miljömålet God bebyggd miljö påverkas positivt genom kopplingspunkter i 
infrastruktur och kollektivtrafik utvecklas och förbindelse mellan grönområden och 
service förbättras i tätorten. 

Riksintressen 
Planområdet ligger intill riksintresset för Södra stambanan. Plangenomförandet är 
positivt för riksintresset eftersom tillgängligheten till perrongerna förbättras för 
resenärerna genom en östlig anslutning.  

Natur- och kulturmiljö 
Planområdet ligger intill sjön Salen vilken har inventerats som klass 2, mycket stora 
naturvärden, i naturvårdsprogram för Kronobergs län. Området är ianspråktaget och 
ett genomförande av planen påverkar inte naturvärdena eller friluftsvärdena.  

Visuell miljö och landskapsbild 
Stora delar av planområdet är idag ianspråktaget med sanerade markytor som 
innan var hårdgjorda, grusade eller bebyggda med bostäder och industrilokaler. 
Den nya parkeringsplatsen blir därmed inte en påtaglig förändring av markens 
användning.  

Parkeringsplatsen har en betydande storlek men bryts av med trädrader för att göra 
intrycket av den mindre och mjukare.  

Avgränsningen mot järnvägen blir trevligare genom att en ny parkmark tillskapas.  

En omdaning av området bidrar i stort till en ny trevlig och central framsida av 
Alvesta tätort sett från järnvägen. 

Rekreation 
Planens genomförande är positiv utifrån rekreationssynpunkt eftersom 
broanslutningen ökar närheten till Sjöparken för boende och besökare i  de centrala 
delarna av Alvesta. 
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Den största delen av den öppna gräsytan i Sjöparken bevaras, men en remsa i den 
västra kanten tas i anspråk för anläggningar tillhörande parkering. Parkområdet i 
östra delen av planområdet behåller i stora drag samma karaktär som idag.  

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 
Närheten till sjön Salen innebär översvämningsrisk. Vid höga flöden kan 
framkomligheten till området försämras något och parkeringsytan översvämmas. 

Trafik 
En del av biltrafiken som idag angör stationen och parkeringsplatser väster om 
spårområdet avses flyttas över till den östra sidan när parkeringsplatsen och 
angöringsplatser har anlagts där. Detta gäller framförallt trafik som kommer från 
Alvestas östra sida, men även mer långväga trafik som vägleds in mot den nya 
parkeringen med skyltar. Trafik som kommer från de västra delarna av Alvesta kan 
antas välja den västra sidan som avlämningsplats även fortsättningsvis och valet av 
parkering kan till viss del vara beroende på skillnader i avgifter m.m. vilket inte 
denna plan kan förutse. 

Den nya parkeringen med anslutning till stationsområdet medför en ökning av 
biltrafiken på Sjögatan. Med cykelväg till broanslutningen kan man även vänta sig 
fler cyklister i området.    

Den ökade trafiken bedöms medföra viss ökad bullernivå, men i marginell 
omfattning eftersom utformningen av gatorna endast medger låga hastigheter inom 
planområdet.  

I söder kan senare eventuellt flervåningsbebyggelse uppföras och norr om 
planområdet gränsar lägre villabebyggelse. I övrigt är platsen öppen och innebär 
inga slutna gaturum där avgaser och partiklar samlas, utan luften torde omsättas 
snabbt. 

 

Buller från järnvägen 
Parkområdena i planen är av olika karaktär med funktioner som tål buller olika bra. 
Parkmarken i östra delen av planområdet är en övergång från parkeringen till 
parkkaraktären i Sjöparken och trots ett visst buller är denna parkmark ett 
komplement till de mer tystare delarna längre in i Sjöparken.  

Resurshushållning 
Planområdet ligger centrumnära och är redan ianspråktaget. Det finns befintlig 
infrastruktur i form vägar att ansluta området till. Sammantaget är en omdaning av 
området positiv eftersom väl utformad parkering intill stationen kan bidra till ett ökat 
kollektivt och uthålligt resande.  
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Socialt perspektiv 
En anslutning över spårområdet ökar tillgängligheten mellan centrum och östra 
sidan av Alvesta både fysiskt och mentalt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen anlägger ny parkering och gata vilket förbättrar parkeringssituationen i 
centrum, vilket kan vara till gagn för centrumhandeln i Alvesta.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen är 5 år. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Vid upprättandet av planen har planenhetschef Magnus Wigren medverkat. 

Alvesta 2011-12-15, reviderad 2012-01-23 

 

 

Elinor Bjärnborg 

Plan- och landskapsarkitekt 

 

 

 

Planförslaget har antagits av nämnden för samhällsplanering  
2012-02-07 § 3 
 
 
 
Susanne Frank 
Sekreterare 
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Detaljplan för Sjöparken/Resecentrum  
 - parkering och gata  

i Alvesta tätort 
Alvesta kommun, Kronobergs län 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
ORGANISATORISKA FRÅGOR .................................................................................................. 1 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR .......................................................................................... 3 
EKONOMISKA FRÅGOR ............................................................................................................. 4 
TEKNISKA FRÅGOR ................................................................................................................... 6 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN ................................................................................................ 7 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra ett genomförande av ett nytt 
resecentrum i Alvesta. Planen möjliggör anordnande av 
parkeringsplatser nära den östra anslutningen av en planerad 
gångbro i stationsområdet och nya ytor för ersättningstrafik. 
Parkeringsanläggningen ska avlasta parkeringssituationen i 
centrum, serva resecentrum och till viss del serva nya 
verksamheter i området.  

Tidplan och handläggning 

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 20 §. 
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Samråd över detaljplanen har skett under hösten 2011. Utställning 
sker kring årsskiftet 2011/2012. Därefter antas detaljplanen av 
nämnden för samhällsplanering om inga hinder uppstår. 

Detaljplanen ingår i projektet Resecentrum/Sjöparken där även 
gångbro över spårområdet, rivning och sanering av fastigheter och 
ett antal undersökningar ingår. Dessa frågor regleras i projektet 
och beskrivs inte närmare i denna genomförandebeskrivning. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen är 5 år. 

Ansvarsfördelning  

Alvesta kommun svarar för sanering av de markföroreningar inom 
planområdet som krävs innan planen genomförs. 
Saneringsarbetet har genomförts hösten 2011. 

Huvudmannaskap 

Alvesta kommun är huvudman för allmän plats. 

Exploateringssamverkan 

Ett genomförandeavtal för projekt Alvesta resecentrum, senast 
daterat 2011-01-18, har träffats mellan Trafikverket, 
Regionförbundet södra Småland, Alvesta kommun och Jernhusen 
Stationer AB. Projektet omfattar att en gångbro med förbindelse till 
plattformarna byggs över Alvesta bangård.  

Genomförandeavtalet 2011-01-18 reglerar ägande-, ansvars-, och 
kostnadsfördelningar mellan parterna avseende genomförande 
och förvaltning av ingående delar i projekt Alvesta resecentrum. 

Av genomförandeavtalet framgår att gångbron (inklusive de fyra 
trapphusen) skall ägas av Trafikverket med 7 andelar och 
Kommunen med 3 andelar (av totalt 10 andelar).  

Finansiering av projekt Alvesta resecentrum regleras av avtal som 
tecknades 2009-12-03.  

Övriga avtal 

Alvesta 19:7 är en smal fastighet som planläggs för gatumark, 
lokalgata, skydd och parkmark. Kommunen avser upprätta ett 
avtal med berörda fastighetsägare om fastighetsreglering.  

Vid eventuell försäljning av parkeringsfastigheter ska i avtal mellan 
Alvesta kommun och köparen regleras att trädplantering ska 
finnas på parkeringen. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Planområdet omfattar Båten 10, Båten 13, Båten 4, Aringsås 19:7 
samt del av Aringsås 19:1. 

Fastighetsbildning m.m. 

I eventuella fastighetsbildningsfrågor kring gångbron hänvisas till 
genomförandeavtalet 2011-01-18. 

Genom fastighetsreglering skall fastigheterna Båten 4, 10, 13 och 
Aringsås 19:7 överföras till den kommunala gatumarksfastigheten 
Aringsås 19:1. Nya fastigheter för parkering bildas genom 
avstyckning. Parkeringen ska utgöra två fastigheter. 

Gemensamhetsanläggning 

Trafikytan fastighetsbildas enligt genomförandeavtalet 2011-01-
18. Ytor för trafikändamål i denna detaljplan och angränsande 
trafikytor i gällande detaljplan från 2005, innefattande bron med 
trapphus och anslutande mark på östra och västra sidan av 
spårområdet, kommer troligen utgöra en fastighet. Delar av den 
fastigheten kommer utgöra gemensamhetsanläggning. 

Verkan på andra detaljplaner 

Delar av detaljplanen A196, 2005-10-27, och av A15, 1948-08-27, 
ersätts av denna nya plan. 

Genomförandetiden för A196 är 15 år och har således inte gått ut. 
När den planen upprättandes var inte föroreningssituationen i 
området känd. En underökning av marken har dock redovisat nya 
förhållanden i form av föroreningar i jord och i byggnader. 
Föroreningssituationen är ett förhållande av stor allmän vikt att 
beakta vid samhällsbyggande. De nya förhållandena har medfört 
en ny planprövning med omdisponering av parkeringsytor och 
byggrätter.  

Tomtindelning 

En ansökan har gjorts om att upphäva samtliga gällande 
tomtindelningar inom Alvesta kommun. Denna ansökan innefattar 
även tomtindelning för Aringsås 19:1.   

Servitut 

Det finns ett avtalsservitut från 1978 som reglerar att Båten 4 
(kommunens fastighet) upplåter marken där befintlig 
garagebyggnad står samt marken i anslutningen till garaget, för 
nyttjande av Båten 9 (villatomt). Denna mark är planlagd som 
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allmän platsmark, SKYDD, i planen och är inte lämplig att 
planlägga för bostadsändamål eftersom det finns risk för att 
marken är förorenad. Däremot kan nuvarande användning 
fortsätta enligt gällande avtalsservitut.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanen 

Alvesta kommun svarar för upprättandet av detaljplanen.  

Gångbron 

Drift och underhåll regleras enligt genomförandeavtalet 2011-01-
18. Av genomförandeavtalet framgår att Trafikverket ansvarar för 
drift (innefattande städning) och underhåll av gångbron. 
Trafikverket står för 7 andelar och Kommunen står för 3 andelar 
(av totalt 10 andelar) av drift- och underhållskostnaderna.  

Vidare framgår att separat avtal ska tecknas med följande 
innebörd: 

”De tre första åren efter färdigställandet av gångbron skall Kommunen årligen i 
efterskott efter faktura från Trafikverket, betala 3 andelar av drift- och 
underhållskostnaderna. Därefter är det parternas avsikt att överrenskomma om 
en indexerad, fast, årlig ersättning. Ersättningen avser löpande drifts- och 
underhållskostnader för gångbron.”     

Samt att separat avtal ska tecknas med följande innebörd: 

”Kommunen skall årligen i efterskott efter faktura från Trafikverket, betala 3 
andelar av kostnaderna för utbyte. Det är dock parternas långsiktiga intention 
att överrenskomma om en indexerad, fast, årlig ersättning för utbyte.” 

Anslutande ytor runt gångbron, lokalgata och parkering 

Trafikytan utanför gångbron och de allmänna platserna i planen 
svarar Alvesta kommun för. Detta finns beskrivet i 
genomförandeavtalet 2011-01-18: 

”Finansiering av bil- och cykelparkering samt anslutande ytor runt gångbrons 
trapphus och fram till parkering, taxi och bussangöring samt omdragning av 
berörd del av väg på östra sidan ingår inte i detta avtal utan ska utföras och 
bekostas av Kommunen.”   

Vidare regleras i avtalet även kostnader för drift m.m. av 
parkeringsplatsen och anslutande vägar, samt intäkter från 
parkeringsplatsen: 

"Kommunen äger, ansvarar för och bekostar planering, byggnation, drift och 
underhåll samt utbyte av parkeringsplatser och anslutande vägar. Jernhusen 
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skall ha rätt, om de finner det lämpligt, att avgiftsbelägga av Kommunen 
anvisade parkeringsplatser och äga rätt att behålla eventuella intäkter." 

Park och skyddsplantering 

Med planen följer för kommunen kostnader att anlägga parkmark i 
en kil mellan bangården och den nya lokalgatans sträckning. En 
skyddsplantering ska anläggas mellan villatomter och parkeringen. 
I detta ingår även anläggande av staket, häck eller plank i gränsen 
mot villabebyggelsen där det saknas. Anläggningsarbete blir 
också aktuellt för fördröjning av dagvatten, gång- och cykelväg 
och eventuella andra förändringar i den befintliga delen av 
parkmarken. Inriktning för grönskans utformning och skötsel 
kommer att anges i en skötselplan. 

VA 

Alvesta kommun anlägger vatten- och avloppsledning inom allmän 
platsmark fram till eventuell kvartersmark i söder.  
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TEKNISKA FRÅGOR 

Följande utredningar har gjorts avseende markföroreningar inom 
området: 

Kemakta 
konsult AB 

Undersökning och 
fördjupad 
riskbedömning vid 
fastigheterna Båten 
13 och Aringsås 
19:1 i Alvesta 
kommun 

2009-12-21 

Kemakta 
konsult AB 

Utökad provtagning 
av triförorening samt 
uppdaterad 
riskbedömning och 
åtgärdsutredning 
inför 
bostadsexploatering 
av Sjöparken, 
Alvesta kommun 

2010-09-03 

Sweco 
Environment 
AB 

Alvesta, Sjöparken 
Efterbehandling – 
revidering av 
åtgärdsutredning i 
samband med 
förändring av 
detaljplan 

2011-04-26 

WSP Brand & 
Risk 

Detaljerad 
riskbedömning för 
detaljplan – Farligt 
gods på järnväg och 
Alvesta 
Rangerbangård 

Sjöparken, Alvesta 

2011-09-20 

WSP Akustik PM 10155629.01 – 
111003  

Sjöparken Alvesta- 
Bullerutredning 

2011-10-03 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Upprättandet av planbeskrivningen har skett i samarbete med 
Magnus Wigren, planenhetschef och Roger Wilsborn, markchef. 

Alvesta 2011-12-15 

 

Elinor Bjärnborg  

Planarkitekt 
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GRUNDKARTA ÖVER

ALVESTA KOMMUN

UPPRÄTTAD

BETECKNINGSSTANDARD HMK-Ka.D

KOORDINATSYSTEM:

HÖJDSYSTEM:

GRUNDKARTAN BESTYRKES FÖR AV
PLANFÖRSLAGET BERÖRT OMRÅDE
ALVESTA KOMMUN

Beteckningar

Traktgräns
Fastighetsgräns
ServitutsområdeServ

Kvartersnamn
Registernummer för fastighet

BÅGEN
2

Sjöparken/Resecentrum
Alvesta tätort

2011-12-09

SWEREF 99 15 00

RH 70

Magnus Wigren

Planenhetschef

X=6308800

Park med gångväg eller gång- och cykelväg

Kvartersmark

Parkering

Skyddsplantering med parkprägel

Trafik, angöringsplats för bro

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Gång- och cykelväg. Utfart får anordnas.

Gång- och cykelväg med hastighetsdämpande åtgärder.

gc1
gc2

Trädplantering och dagvattenfördröjning ska anordnas

Trädet får inte fällas

MARKENS ANORDNANDE

UTFART, STÄNGSEL

Staket, stängsel, häck eller liknande ska finnasStaket

Stängsel
Stängsel ska finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Strandskyddet upphävs inom område 
avgränsat av denna linje. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

PARK

SKYDD
Gång- och cykelvägGC-VÄG

OBS! Vid eventuell försäljning av parkeringsfastigheter 
ska i avtal mellan Alvesta kommun och köparen regleras 
att trädplantering ska finnas på parkeringen.

Y
=123100

Y
=123200

Y
=123300

PARK Park med gångväg eller gång- och cykelväg samt
väderskydd och cykelparkering1

KRONOBERGS LÄN

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom de områden som har nedanstående beteckningar. 

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området om 

inte annat anges. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Gränslinje belägen 3 m utanför planområdet

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Sjöparken/Resecentrum 
- parkering och gata
Alvesta tätort

2011-12-15, reviderad 2012-01-23

Magnus Wigren
Planenhetschef

LOKALGATA Lokaltrafik

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

DETALJPLAN FÖR

ALVESTA KOMMUN

Elinor Bjärnborg
Planarkitekt
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