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Ett exempel på hur 
området skulle kunna utformas
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Möjlighet till handel, 
hantverk och kontor

Strandpromenad med vattentorg 

Möjlighet till sitt-trappa 
mot vattnet och bryggor

Möjlighet att utreda båtbrygga

Båtiläggningsramp

Förbättrad gång och cykelväg

Väg endast för för båtiläggning

Fördröjning av dagvatten

Möjlighet till bostäder,
handel inklusive café/restaurang, 
hantverk och kontor

Möjlighet till uteservering
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Bilaga till detaljplan för Sjöparken – byggrätt och strandkant 

Fotomontage med exempel på hur bebyggelsen skulle kunna se ut 

 

Vy från Sjöparken in mot stationsområdet. Sjöparkens gångväg fortsätter som strandpromenad för 
allmänheten mellan sjön och byggnationen. 

Vy från strax norr om vändplanen på Industrigatan (villagatan söder om Netto) mot Salen. Stationsområdet 
skymtar till höger i bilden. Det finns även möjlighet till någon form av byggnad mellan det skissade 
bostadshuset till vänster och garaget till höger. 

Vy från gångbron. Vid vattnet finns möjlighet att anlägga bryggor och sittplatser. I byggnadens bottenvåning 
skissas möjlighet till verksamheter eller café/restaurang. Garaget i förgrunden har gjorts transparent i bilden. 

Bilderna är framtagna av Agnes J. Årevall 
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Gestaltningsprinciper med inriktning för 
skötsel för parkytor tillhörande detaljplan för 
Sjöparken – Byggrätt och strandkant 

SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET 
Syfte med detta dokument är att ge en inriktning för grönytorna i den 
nya detaljplanen. Principerna ska användas som underlag vid 
projektering av området samt som anvisning för framtida 
skötselåtgärder. 

KARAKTÄRSMÅL, GENOMFÖRANDE OCH SKÖTSEL 
Detaljplanen berör sanerad mark öster om spårområdet i centrala 
Alvesta. Planen berör även den västra kanten av Sjöparken. 
Gräsäng 
Där Industrigatan slutar finns idag en äng/gräsyta med enstaka 
trädgrupper i kanterna. Avsikten är att området behåller denna karaktär 
med öppenhet mot sjön Salen. Skötselnivån bör vara att området slåttas 
var tredje vecka och att stråk kring gångvägar klipps. 
En dagvattendamm finns i södra delen av parkytan. Vattenytans nivå 
varierar eftersom dammen tar emot och fördröjer dagvatten från 
resecentrums parkering. Skötseln består regelbunden klippning av 
slänterna så att dammens speciella form framträder. 
Björkdunge 

I östra delen av planområdet finns en dunge med lövträd mellan 
villatomterna och sjön. Trädslaget är främst björk. Gångvägen 
uppgraderas som en del av utvecklingsarbetet med Sjöparken till gång- 
och cykelväg med asfaltsbeläggning vilket kräver markarbeten. Nya träd 
som anpassade efter de nya förhållandena planteras. 
Strandpromenad med vattentorg 
Mellan kvartersmarken och strandlinjen är avsikten att på en avgränsad 
yta anlägga ett så kallat vattentorg. Detta är en platsbildning för vistelse 
och pauser med utblick mot vattnet. Delar av platsen kan vara stenlagd 
eller ha trädäck eller liknande samt ska ha plats för parkbänkar och 
kanske något konstverk, plantering eller prydnadsträd. Torget sitter 
samman med den yta för servering som upplåts på parkmark.  
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Slänten mot vattnet ska tas upp av en trappa i höjd med vattentorget 
och/eller förses med en brygga eller kajkant utmed strandkanten en bit 
av sträckan. Slänten längs strandpromenaden ska i övrigt vara 
gräsbeklädd med efterhållen strandvegetation. Strandkanten behöver 
bitvis göras iordning då den är ojämn och gropig idag. I de perifera 
delarna ska slänten övergå till naturlig strandvegetation, vilken även 
fortsätter ned i svängen mot reningsverket.  
Gångväg anläggs genom området och över torgytan och utgör en del av 
den strandpromenad som finns i Sjöparken utmed Salen. 
Observera att det finns ett fåtal punkter med metaller som svagt 
övertiger halterna för känslig markanvändning i parkremsan närmast 
sjön, framför byggrätten. Här bör utformningen göras så att lekande 
barn inte kan få i sig jord och ätbara träd och buskar bör inte väljas här. 
Inspirationsbilder för strandområdet: 

 
Gångbrygga med en del 
strandvegetation sparad 
Foto E Bjärnborg 

 
Gångbrygga utmed vattnet 
Foto B Blomkvist 

 
Vattentorg med trappa ned 
till vattnet. 
Foto Emil Dahlkvist. Bilden är 
tillhandahållen av Borås kommun och 
visar Sandwalls plats. 
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En enklare form av 
trätrappa ned till vattnet 
Foto E Bjärnborg 

 
Mer avancerad trätrappa, 
stentrappa samt kajkant.  
Foto E Bjärnborg 
 

  

 
Strandpromenad med 
gångbrygga utmed vattnet.  
Foto B Blomkvist 

 
Strandpromenad med 
gångbrygga utmed vattnet 
Foto E Bjärnborg 

 
Vattnet 
Det finns idag mycket utbredd vass i viken. Denna planeras att hållas 
efter och i delarna närmast byggnaderna eventuellt helt eller delvis 
grävas bort. Innan beslut om åtgärder tas bör åtgärdernas påverkan och 
på vattenkvalitet och ekologi utredas. 
I vattnet ges i begränsad omfattning även utrymme för bryggor för olika 
aktiviteter såsom promenader, bad, fiske och småbåtar.  
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Exempel på brygga utmed strandkanten. Foto B Blomkvist 

Båtiläggningsplats 
Möjlighet finns att förlägga båtiläggningsplats inom Sjöparken. Den ska 
utformas så att den har tillräckliga mått för att sjösätta småbåtar men 
inte dominera i park- eller strandmiljön. Det är viktigt att vägen och 
iläggningsplatsen anpassas till platsen och utformas så att den blir ett 
tillskott till parken. Eventuell tillfällig uppställning av bil och båtsläp ska 
anvisas till plats där de inte hindrar framkomlighet eller ger ett slarvigt 
intryck. 

 
Exempel på båtiläggningsplats som har en enkelhet och samtidigt är välordnad och har  viss 
stadsmässig utformning. Foto B Blomkvist. 
Elinor Bjärnborg 
2013-04-23, rev 2013-08-19 
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Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Miljökvalitetsnormer x

Ökad trafik medför ej att gränsvärden för luft 
överskrids. Salens ekologiska status 
försämras ej.

Miljömål - nationella och 
regionala x

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, God bebyggd 
miljö

Miljömål - lokala x Botten och vattenkvalitet norra Salen.

Naturvård x
Rörligt friluftsliv x
Kultumiljö x

Annat x
Risker med byggnader nära järnväg, dessa 
minimeras dock

Växt- och djurliv, hotade arter x Naturvårdsprogram för Salen
Naturreservat, Natura2000, 
Biotopskydd x
Spridningskorridorer, grön- och 
vattensamband x x

Redan ianspråktagen mark. Strandmiljön 
påverkas. Relativt grön miljö.

Fornminnen x
Kulturhistorisk miljö, 
kulturmiljöprogram x

Landskapsbild, stadsbild x x Ny del med centrumkaraktär. Se även skala.

Fysyiska ingrepp, nya element x
Angränsar till järnvägsområde och fd 
industrimark

    Skala och sammanhang x x

Högre skala vilket kan dominera i området 
men även samspela med 
centrumbebyggelsen.

Estetik, närmiljö x Omdaning till central framsida av tätorten

Tillgänglighet, barriärer x Allmänheten har tillgång till strandområdet
Aktivitet, lek, friluftsliv x x Mindre öppen yta, men iordningställd miljö
Grönstruktur, parkmiljö, 
vattenmiljö x Stadsparkskaraktär tillskapas

Strandskydd x
Förändring för växt- och djur. Mer tillgängligt 
men med stadsprägel.

Buller, vibrationer x
Anpassningsåtgärder krävs mht buller från 
järnvägen

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, 
allergier x Mer biltrafik till området.
Lokalklimat, vindförhållanden x
Ljusförhållanden, ljussken, 
skuggeffekter x

Byggnader medför viss men begränsad 
skugga på omgivande fastigheter

Radon x Kommunalt vatten

Strålning, elektromagnetiska 
fält x

Endast lågt elektromagnetskt fält på 
bostädernas avstånd från kontaktledningarna

Rekreation

Hälsa, störningsrisker

Kulturmiljö

Bilaga tilldetaljplan för Sjöparken - Byggrätt och strandkant
Checklista för behovsbedömning

Kommentarer
Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen    

påv.
Berörs 

ej

Visuell miljö

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö
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Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Trafikmiljö, GC-vägar, 
kollektivtrafik, olycksrisk x

Farligt gods x
Anpassningsåtgärder krävs mht farligt gods på 
järnväg

Explosionsrisk x Avser farligt gods på järnväg.
Ras och skred x

Översvämning x
Risk finns, men bebyggelsen anpassas till 
beräknade nivåer. 

Markförhållanden, 
grundläggning, sättningar x

Silt förekommer. Geoteknisk utredning ska 
göras före byggnation.

Markföroreningar x x

Saneras ned till mindre känslig repektive 
känslig markanvändning. Grundvattnet ej 
sanerat.

Grundvatten, ytvatten, 
avrinningsområden x x

Förorenat grundvatten finns ev. men används 
ej. Byggtekniska åtgärder för att förhindra 
inträngning av markporluft. Dagvatten fördröjs.

Vattendrag, strandlinje x
Strandlinjen kan delvis bli förändrad, gestaltad 
med stadskaraktär.

Skyddsområde för vatten x
Dagvatten, spillvatten x Dagvatten ska fördröjas.

Befintlig infrastruktur x Stationsnära läge, vägar finns. 

Markanvändning x Centrumnära, ianspråktaget område utecklas
Återvinning x Rivning och sanering har gjorts

Energiförsörjning x
Möjlihet finns ev. att ansluta till fjärrvärme i 
framtiden

Medborgarperspektiv x
Transport x
Byggavfall x Rivning och sanering har gjorts

Övrigt x
Trygghetsaspekter med blandade 
verksamheter.

Handikapptillgänglighet x Förbättrad strandpromenad.
Segregration/ integration x
Barnperspektivet x Området får god koppling till cykelnätet.
Annat

Framtida exploatering x
Översiktsplan x

Gällande planer x
Kan eventeullt kräva fler ytor för 
parkeringsplatser.

Pågående planläggning x
Mellankommunala intressen x

Socialt perspektiv

Säkerhet

Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen    
påv.

Berörs 
ej Kommentarer

Övriga planeringsarbeten

Hushållning

Mark och vatten
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x

Elinor Bjärnborg 2013-04-23

Sammanfattande bedömning
Buller och riskfrågor är viktiga att beakta i planeringen med hänsyn till att järnvägen ligger nära området. Expertutredningar görs 
inom dessa frågor och ligger till grund för och följer med som utredningsunderlag till detaljplanen. Konsekvenserna beskrivs 
närmare i planbeskrivningen och någon separat miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behövas. 
Övriga konsekvenser är i stora drag: Landskapsbilden - påverkas i positiv riktning genom att industripåverkad strand omdanas till en 
centrumnära framsida av tätorten. Förändrad skala i bebyggelsen - kan upplevas både positivt och negativt.  Även dessa 
konsekvenser beskrivs i planbeskrivningen. Sammantaget bedöms inte planens genomförande innebära betydande mijöpåverkan.

Krav på redovisning
Mycket liten miljöpåverkan. 
Viss men ej betydande miljöpåverkan Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Bedömning

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

SignaturHandläggare och ansvarsområde Datum
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Upphävande av strandskydd
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Teckenförklaring
Strandskyddsupphävande
Klassificiering

Område där strandskydd återinträder, 
men upphävs med denna plan.

Området där strandskydd återinträder och ligger kvar.
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Markundersökningar och utfyllnader

Teckenförklaring
Markundersökningar
Klassning

Mindre känslig markanvändning
Känslig markanvändning
Mindre känslig markanvändning*

* halter av metaller som endast svagt 
överstiger halterna för KM Datum: 2013-06-03 EMeter0 10 20 30 40 50
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