
GRANSKNINGSHANDLING
2018-06-25 - 2018-08-06

Detaljplan för 

ALVESTA KOMMUN
KRONOBERGS LÄN

Del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)
i Alvesta tätort

Översiktskarta
Skala 1: 5 000

Planområde



INFORMATION i anslutning till utställning av granskningsförslag för detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. 
(Tingsbacken-Smedsgård) 
 
 

 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Utökat förfarande 

 

Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. 
Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. 
Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta 
verksamheten inte stämmer med denna plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall 
om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall beslutar kommunstyrelsen. 
 

Samråd av planprogram 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange 
planens utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter 
sammanställas på samma sätt som vid samråd för detaljplan. (Ev. Planprogram har inte varit aktuellt i 
denna plan.) 

 

Kungörelse 

Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås 
på kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område 
som avses, var förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.  

Samråd av detaljplan 

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, 
hyresgäster, intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av 
annons i lokaltidning. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken 
bifogas planhandlingarna i nästa skede. Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsen/nämnden för samhällsplanering beslutar sedan om granskning av detaljplanen.  

 

Granskning 

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås 
på kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade 
planförslaget skickas ut på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två 
veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar 
kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda 
som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där 
informeras också om när och till vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att 
beslut om antagande offentliggjorts. 
 
  

  

Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Detaljplan 

Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och 
anläggningar. En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det 
kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen 
och upprättar detaljplaner för att garantera olika intressenters insyn och inflytande, 
möjliggöra medborgarinflytande och få bättre beslutsunderlag.  
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INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett centrumnära läge i Alvesta 
tätort genom förtätning. Vidare syftar detaljplanen till att anpassa planförhållanden 
till gällande markanvändning och möjliggöra ändamålsenlig kvartersbildning.  

Ambitionen är att kvartersmarken ska kunna inrymma bostäder i flerbostadshus i två 
till tre våningar. Målet med den allmänna platsmarken är att utveckla parkmiljön för 
rekreation och dagvattenhantering. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygg-
lagen (SFS 2010:900, PBL). 

PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Alvesta tätort och omfattar del av fas-
tigheten Alvesta 14:1 och en liten del av fastigheten Alvesta 14:45. Planområdet av-
gränsas av bostadsområden, verksamhetsområde, en förskola samt lokalgator. Om-
rådet utgörs idag av park- och naturmark samt en ringa del gata. 
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Areal 

Planområdet omfattar cirka 4,3 hektar, fördelade på en ekbacke 1,3 hektar och övrig 
parkmark 3 hektar. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Alvesta kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Del av parkområdet vid Tingsbacken-Smedsgård är i den fördjupade översiktplanen 
för Alvesta tätort (antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-28 § 117) utpekad som 
lämplig för bostadsbebyggelse. Riktlinjer för bostadsbebyggelse vid Tingsbacken 
handlar om anpassning till markförutsättningar, dagvattenfördröjning, skydd mot in-
dustriverksamheter samt säkerställande av allmän passage och hänsynsavstånd till 
ekbacken avseende naturvärden och rekreation. Planförslaget bedöms vara i enlig-
het med översiktsplanens intentioner.  

Gällande detaljplaner 

Parkmarken är reglerad genom stadsplan A30 (antagen 1952-12-16), detaljplan 
A171 (antagen 1993-08-17) samt till mindre delar även stadsplan A85 (antagen 
1966-01-11), stadsplan A125 (antagen 1977-10-11) och detaljplan A180 (antagen 
1999-04-13). En mycket liten del av planområdet är reglerat som lokalgata genom 
detaljplan A185 (antagen 2001-05-29). 
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Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-03 (KS § 22) att upprätta och samråda förslag 
till detaljplan. 

Planprogram 

Planförslaget har inte föregåtts av planprogram. 

Grönstrukturprogram 

Tingsbacken är utpekat som värdefullt grönområde i grönstrukturprogrammet för Al-
vesta tätort antaget i Kommunstyrelsen 2017-11-14 (KS § 147). I grönstrukturpro-
grammet anges att vid förtätning av nuvarande parkmark är det viktigt att kvarva-
rande allmän platsmark behåller en offentlig prägel genom tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. Tingsbacken föreslås i grönstrukturprogrammet utvecklas med 
lekplats och aktivitetsytor, förbättrad tillgänglighet till ekbacken och framhävande av 
fornlämningsområdet. Planförslaget bedöms vara förenligt med riktlinjer i grönstruk-
turprogrammet. 

Lekplatsprogram 

I Lekplatsprogrammet för Alvesta kommun finns en riktlinje om att barn ska ha max 
500 m till en kommunal lekplats. Enligt avståndsanalyser i lekplatsprogrammet finns 
det en brist på kommunala lekplatser i den västra delen av Alvesta, bland annat i 
området vid Hjortsbergavägen och Blädingevägen, det vill säga området kring 
Tingsbacken.  

Riksintressen 

Cirka 300 meter sydost om planområdet sträcker sig riksintresset järnvägen södra 
stambanan i nordostlig-sydvästlig riktning. Då området inte riskerar att påverkas att 
överskridna bullervärden är kommunens bedömning att riksintresset inte berörs av 
planförslaget. 

Mellankommunala intressen 

Berörs inte av planförslaget. 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation 

Foton över parkområdet, tagna från nordväst mot sydost. 

Planområdet utgörs idag till huvuddelen dels av flack gräsbelagd parkmark med en-
staka träd och dels en vildvuxen lövskogs-/ekbacke (Tingsbacken). Tingsbacken 
omfattar cirka 1 hektar och är en utpekad nyckelbiotop (objektid 2964396) med bio-
toptypen ädellövskog. Att området utpekats som nyckelbiotop innebär det är en sär-
skilt skyddsvärd miljö utifrån naturvårdssynpunkt. 

Norra delen av skogen används som utemiljö av angränsande förskola och är av-
gränsad med ett stängsel. Allmänheten har tillgång till resterande del av ekbacken. 
Genom ekbacken finns flera mindre stigar. 

Del av de öppna gräsytorna består av en gräsbollplan med fotbollsmål. Använd-
ningen av gräsbollplanen för fotbollspel är begränsad då markförhållandena är blöta 
och ytan är ojämn.   

Mellan gång- och cykelvägen och fastighetsgränsen mot Tången 3 i söder finns en 
trädrad av poppel. Flera av träden är kapade vid marknivå. Trädens rötter har orsa-
kat skador på gång- och cykelvägens asfaltsbeläggning. Då allén inte är planterad 
utmed en väg eller en gammal väg bedöms den inte omfattas av biotopskydd. 

  
Foto över fotbollsplanen  
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Illustration över fastigheter närabelägna verksamhetsområdet 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns inga byggnader. Runt om planområdet finns bostäder i norr 
och sydost, en förskola i nordost samt ett verksamhetsområde med småindustri i 
sydväst. Vid planområdets nordvästra hörn ligger räddningstjänsten. 

I planområdets östra kant nyttjas del av kommunal parkmark av privata fastighetsä-
gare.  

Verksamheter 

Marken sydväst om planområdet är planlagd för industri respektive handel, industri 
och lager. På angränsande fastigheter till Alvesta 14:1 bedrivs en bilverkstad (U-
verksamhet på fastighet Niten 3) samt industriverksamhet av Maskinarbeten (C-
verksamhet på fastighet Tången 3). Verksamheterna har i dagsläge inga särskilda 
villkor avseende buller eller andra störningar i avstånd till bostäder. Inte heller i 
verksamhetsområdet i övrigt bedrivs verksamheter som omfattas av särskilda villkor, 
med undantag från VIDA Alvesta AB (se nedan). Emellertid gäller för alla verksam-
heter fortfarande de allmänna hänsynsreglerna för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa eller miljön enligt 2 kap. miljöbalken. För att minska risk för stör-
ningar vid föreslagen bostadsbebyggelse bedöms någon typ av skydd mot verk-
samhetsområdet vara lämpligt att uppföra, vilket även kan minska störningsrisken 
vid befintliga bostäder. Se mer under Planförslag.  

Befintliga bostadsfastigheter ligger på följande avstånd från befintliga fastigheter 
planlagda för industri; 

Fastighet med befintlig 
industriverksamhet 

Avstånd till befintlig 
bostadsfastighet 

Avstånd till befintlig 
bostadsbyggnad 

Niten 3 20 m (Löparen 3) 57 m (Löparen 3) 

Tången 3 42 m (Illern 5) 51 m (Illern 5) 
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Utsnitt från bullerkartering. 
Blå ring är planområdet. 

VIDA Alvesta AB 

VIDA Alvesta AB bedriver tillståndspliktig verksamhet cirka 350 meter sydväst om 
planområdet. Verksamheten omfattar bland annat sågverk, framställning och bear-
betning av träbaserat bränsle samt lagring av timmer. Verksamheten beviljades nytt 
tillstånd 2013-12-19 (dom 2014-06-23, M 524-14). 

En bullerkartering gjordes november 2012 (reviderad 2013-08-03). Bedömningen är 
att planområdet omfattas av mellan 40-43 dB(A) ekvivalent buller. Verksamheten 
har tillstånd enligt följande (Tillstånd, villkor 2a och 2b, 2013-12-19);  

Ekvivalent buller  t.o.m. 2018-12-31 fr.o.m. 2019-01-01 

Helgfri måndag-fredag kl. 07-18 55 dB(A) 50 dB(A) 

Nattetid kl. 22-06  45 dB(A) 43 dB(A) 

Sön- och helgdag kl.06-22   45 dB(A)  

Övrig tid    50 dB(A) 45 dB(A) 

VIDA:s verksamhet bedöms inte påver-
kas av planförslaget, eftersom värden 
för tillståndet från och med 2019 (43 
dB(A)) redan idag bedöms klaras. Där-
till finns befintliga bostadsfastigheter 
inom område utsatt för högre bullervär-
den. Förändring av koncentration av 
bostadsbebyggelse inom området 40-
45 dB(A) i bullerkarteringen bedöms 
vara liten. 

 
 

 

 

Gator och trafik 

I parkmarkens södra spets angränsar Tingsgatan (lokalgata). Parkområdet går även 
att nå via återvändsgränderna Smedjegatan (från verksamhetsområdet) och Hjorts-
bergavägen (räddningstjänstens infart).  

Längs med parkmarkens hela västra kant finns en gång- och cykelväg. Gång- och 
cykelvägens asfaltsbeläggning är i dåligt skick längs delar av sträckan på grund av 
sprickor från trädrötter. 
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Foto över befintlig gång- och cykelväg i västra planområdesgränsen, tagen mot sydost. 

Service, närmiljö och tillgänglighet 

Planområdet ligger mellan 500-800 meter från Alvesta centrum, med såväl mataffä-
rer som offentlig och kommersiell service. Gångstråk illustreras nedan. 

 

Teknisk försörjning 

Planområdet har tillgång till teknisk försörjning i form av gatuanslutning samt kom-
munalt vatten-, dagvatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningsnät. Dagvattenledningen 
vid Hjortsbergavägen-Smedjegatan kan vid stora nederbördsmängder bli högt be-
lastad. Således finns behov att anlägga ett utjämningsmagasin inom planområdet, 
se mer under Planförslag. 
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Strandskydd 

Berörs inte av planförslaget. 

Fornlämningar 

På toppen av ekbacken finns ett överväxt gravfält (RAÄ, Aringsås 6:1). Fornläm-
ningen består av fyra låga stensättningar varav en är osäker. Enligt fornlämningsre-
gistret (FMIS) är gravfältet inte avgränsat: ”Ytterligare nu ej synliga fornlämningar 
kan finnas inom området”. I övrigt finns inga andra kända fornlämningar registrerade 
i FMIS.    

För att förtydliga kulturmiljöns egenskaper har en kompletterande besiktning av 
fornbilden utförts av Höglin, Bäckaby Landskap (2018) genom kartstudier och fält-
observationer. Slutsatser är att fornlämningsbilden begränsar sig till de stensätt-
ningar som registrerats (Aringsås 6:1) på Tingsbacken (ekbacken) samt ett antal 
oregistrerade spår efter odlingsverksamhet. Utredningen har inte gett indikationer på 
att området nedanför ekbacken skulle hysa några anläggningar eller andra lämning-
ar. Större delen av detta område har under historisk tid utnyttjats som sank slåtter-
mark och mindre delar som åker. Under 1900-talets första hälft har dessutom de 
lägre partierna av det aktuella planområdet varit föremål för utdikning. Under 1960-
talet har dessutom en stor del av parkmarken fyllts ut med bark och flis (se mer ne-
dan under Geotekniska förhållanden). 

Om man vid markarbeten eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar som inte 
tidigare varit kända finns anmälningsplikt enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen 
(1988:950). 

Geotekniska förhållanden 

Delar av parkmarken är låglänt och delvis utdikad innan Salens sjösänkning på 
1930-talet. Delar av parkmarken användes under 1960/1970-talet bland annat som 
isbana. Marken behövde jämnas ut och till det användes bland annat organiskt 
material i form av bark och flis. Ortofotot nedan är från ca 1960 och visar ungefärlig 
utbredning av fyllnadsmaterial. 
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Vid en geoteknisk utredning september 2014 ut-
förd av Sweco upptäcktes organiskt material i 
form av bark och sågspån på cirka 1-2 meters 
djup och med en mäktighet om cirka 0,7-2 me-
ter. Under sågspånen återfanns antingen lera 
eller torv. Inklippt till höger ett utdrag från rap-
porten (provgrop PG 004), illustrerande skikten i 
jordlagren. Se även Bilaga 2 – Miljögeoteknisk 
undersökning (Sweco 2014) 

Fyllnadsmassor av bark/sågspån bedöms i hu-
vudsak vara lokaliserade till den delen av park-
miljön som utgörs av fotbollsplan. Kvartersmark 
för bostadsbebyggelse är i planförslaget av-
gränsad till den södra delen av planområdet, 
delvis inom området med den utfyllda fotbollsplanen. En provgrop (PG 005) visade 
att spånmassorna i den södra delen av planområdet underlagrades av lera.   

Beroende på omfattning och utformning av byggnation kan sanering av barkrester 
och organiska material behövas genom utbyte av massor. Exploatören avsvarar för 
eventuella ytterligare geotekniska undersökningar och för att säkerställa byggnat-
ionens grundläggning utifrån de geotekniska förutsättningarna på platsen. 

En översiktlig geoteknisk bedömning av BGV Konsult framförs att den aktuella 
byggnationen inte bedöms medföra stora laster och att den bör kunna utföras med 
enklare förstärkningsåtgärder såsom förbelastning av marken.  

Ekbacken har inte undersökts. Enligt SGUs översiktliga jordartskartering består 
marken vid ekbacken av morän. 

Förorenad mark 

En miljöteknisk markundersökning 2014 utfördes av Sweco i syfte att klarlägga 
eventuell förekomst av föroreningar inom området. I undersökningen identifierades 
överskridande riktvärden enligt Livsmedelverkets föreskrifter beträffande bly, kop-
par, krom och nickel i en punkt (se punkt GV1402 på kartan nedan).  

För att identifiera källan utfördes en ny miljöteknisk markundersökning av Sweco 
2015. I undersökningen återfanns överskridande riktvärden för grundvatten endast 
beträffande nickel i en punkt (1504). I denna undersökning återfanns inte överskri-
dande riktvärden av metaller i grundvatten i punkt GV1402. Punkt 1504 ligger söder 
om punkt GV1402 och nedanför i bedömd strömriktning.  

I undersökningen 2015 identifierades även föroreningar i två jordprovtagningspunk-
ter. I punkt 1504 fanns halter av kadmium överskridande Naturvårdsverkets rikt-
värde för känslig mark (KM). I punkt 1505 överskreds KM beträffande koppar, krom 
och zink. 

Källan till förorening i grundvatten har inte kunnat lokaliseras eller avgränsas. Dock 
återfanns inte alarmerande värden i grundvatten eller jordprover inom parkområdet 
uppströms punkt GV1402. Därför bedöms källan antingen finnas lokalt (runt punkt 
1402) eller inom befintliga bostadsområden uppströms punkt GV1402. Föroreningar 
i jord bedöms vara punktkällor och således bedöms inte ytterligare undersökningar 
behövas. 
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Se bilaga 2 och 3 för de fullständiga rapporterna av de miljötekniska markundersök-
ningarna.   

 

Karta över provtagningspunkter i miljöteknisk markundersökning 2015. Provpunkt 1505 vi-
sade överskridande halter av kadmium, koppar, krom och zink i jord. Provpunkt 1504 visade 
överskridande halter av kadmium i jord och överskridande halter av nickel i grundvatten. I 
punkt GV1402 överskreds inte riktvärden men i den tidigare undersökningen utförd 2014 
överskreds riktvärden för grundvatten beträffande bly, koppar, krom och nickel i denna 
punkt.   

I förhållande till planförslaget ligger jordprovpunkt 1505, som visade överskridande 
av riktvärden för kadmium, koppar, krom och zink, inom föreslagen kvartersmark för 
bostadsbebyggelse och bedöms vara en punktkälla. Bortschaktning och utbyte av 
jordmassor runt punkten bedöms behövas för att reducera risken för exponering i 
området eftersom användningen bostäder räknas inom kategorin för känslig mar-
kanvändning (KM). Bestämmelse om att sanering är ett villkor för att få startbesked 
för bostadbyggnation införs därmed i planförslaget. Schaktning bör ske ner till max-
imalt tre meter. Efter bortschaktning bör området återfyllas med rena massor till ur-
sprunglig nivå. Innan återfyllnad sker bör prover tas i schaktbotten och schaktväggar 
och skickas för analys. Detta för att säkerställa att föroreningen har avlägsnats.  

Beträffande förslag att anlägga en lekplats inom planområdet bedöms en lekplats 
kunna anläggas i parkområdets norra del mellan kvarteret löparen och ekbacken. 
Där visar jordprover svagt förhöjda värden, men inga ämnen överskridande gällande 
riktvärden. Därmed bedöms inte källan till förekomst av förorening i grundvatten 
vara lokaliserad på platsen.  
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Vid schaktningsarbeten 2018 nära Smedjegatan inom en ledningsrätt inom planom-
rådet påträffades en misstänkt förorening. En provtagning utfördes och visade på 
halter av alifater och bly som överskred KM, men bedöms vara en punktkälla, Då 
markanvändningen inte föreslås ändras på platsen där föroreningen påträffats och 
då området avskärmas av gata, cykelväg och verksamhetsmark bedöms det inte 
påverka planförslaget.  

Vid schaktarbeten inom planområdet bör stor försiktighet iakttas för att säkerställa 
att inga nya föroreningar påträffas. Om en förorening påträffas har fastighetsägare 
och verksamhetsutövare skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten 
enligt 10 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 

Översvämningsrisk 

Området är flackt och låglänt, med två stycken lågpunkter som kan komma att över-
svämmas vid kraftiga skyfall. Avrinningen från området bedöms vara begränsad. 
Enligt skyfallskarteringen kan vatten till ett djup av upp emot 80 cm bli stående i de 
lägre partierna av området vid ett 100-årsregn. Nivån på stående vatten vid ett 100-
årsregn beräknas till nästan +145 (RH2000). Detta behöver beaktas vid planering av 
dagvattenhantering och ny bebyggelse. 

 
Skyfallskartering (DHI) för 100-årsregn 

Trafikbuller 

Alvesta kommun har låtit kartlägga utbredningen av trafikbuller kring de större ga-
torna och järnvägarna i Alvesta tätort (NFS 2014/210). Bullerkartläggningen är på 
översiktlig nivå och inte speciellt framtagen för detta specifika planområde. 

Planområdet ligger nära Blädingevägen (v 126), Fabriksgatan samt järnvägarna 
Södra stambanan och Kust-till-kustbanan (väst). 

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbygg-
nads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Enligt bullerkartläggningen uppgår bullernivåer i den östra delen av planområdet till 
55-60 dB(A) ekvivalentnivå nutid (2014) och framtid (2030). Planområdet bedöms 
därmed klara riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det bedöms också fin-
nas möjlighet att anordna uteplatser som klarar riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
genom att bostadsbyggnaderna agerar bullerskärm och således skapar ljuddäm-
pade sidor.  

Planområdet är inte inom riskzonen för att påverkas av maxnivåer över riktvärden, 
varken från järnvägstrafik eller vägtrafik. För maxnivåer från järnvägstrafik ligger 
planområdets östra delar i zonen 65-70 dBA. 

Ytterligare trafikbullerberäkningar för 20 år framåt i tiden har inte tagits fram, men 
bedömningen är att riktvärden inte heller överskrids 2040. De beräknade nivåerna år 
2030 uppskattas vid byggrätten uppgå till 57 dBA ekvivalent ljudnivå och 68 dBA 
maximal ljudnivå. Dessa värden bedöms höjas med 1 dBA till år 2040, baserat på 
ökad trafik i Trafikverkets basprognos. 

 
Ovan: Ekvivalent ljudnivå buller nutid (2014) 
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Ovan: Ekvivalent ljudnivå buller framtid (2030) 

 

 
Ovan: Maxnivå buller järnvägstrafik nutid (2014) och framtid (2030) 
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Fastighetsrättsliga frågor 

I planområdets västra kant, parallellt med fastighetsgränsen, sträcker sig en led-
ningsrätt för elektriska starkströmsledningar. Ledningsrätten nyttjas för nergrävda 
ledningar. Avsikten är att ledningsrätten ska behållas i befintlig sträckning. Bilden 
nedan illustrerar ledningsrättens sträckning. 
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PLANFÖRSLAG 

 
Illustration över möjlig utformning av planområdet 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Bostäder 

Nya bostäder 

Del av den gräsbelagda parkmarken, ca 5920 m2, föreslås övergå till kvartersmark 
för bostadsändamål och omfatta bostäder i flerbostadshus. Flerbostadshus i två till 
tre våningar bedöms lämpligt på platsen.  

Inom byggrätten begränsas nybyggnation till en byggnadshöjd om 10 meter vilket i 
praktiken innebär tre våningar. Syftet med begränsningarna är att byggnationen inte 
ska dominera över ekbacken och omgivande bostadsbyggnation samt att omfat-
tande skuggbildning på närliggande fastigheter undviks. 
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Exploateringsmöjligheterna för kvartersmarken regleras av hur dagvattenhantering-
en och parkeringsmöjligheter kan lösas på fastigheten. I syfte att hantera dagvatten 
och skydda bebyggelse från översvämningsrisk införs bestämmelserna m1 – Färdig 
golvnivå i markplan ska vara lägst +145,5 (RH2000), m2 - Fördröjningsmagasin för 
dagvatten ska dimensioneras för 20 m3 per 1000 m2 hårdgjord yta, samt m3 – Bygg-
nader ska vara källarlösa. Se mer under rubriken Teknisk försörjning – Dagvatten-
hantering.  

Ett villkor för startbesked för bostadsbyggnationen är att den identifierade markför-
oreningen inom föreslagen kvartersmark saneras. Se med under Förutsättningar – 
Förorenad mark samt i Bilaga 3.  

Utmed den sydvästra sidan av kvartersmarken avsätts marken som prickmark (mar-
ken får inte förses med byggnad) för att inte byggnader ska hamna nära inpå den fö-
reslagna gång- och cykelvägen. Även mot ekbacken och kvarteret Illern regleras 
marken med prickmark för att säkerställa att byggnader inte hamnar nära inpå be-
fintliga bostäder eller och ekskogen.  

Innanför prickmarken i den sydvästra delen avsetts ett område som korsmark, som 
därmed bara får bebyggas med komplementbyggnader. Bostadsbyggnader kommer 
således kunna uppföras ca 33 m från fastighetsgräns mot Tången 3. Avståndet syf-
tar att minska risker för störningar från verksamhetsområdet. Räknat från befintlig 
industribyggnad är närmaste avstånd 53 m (Niten 3) respektive 78 m (Tången 3). 
Uppförande av komplementbyggnader i form av garage och miljöhus kan även vara 
lämpligt som fysisk skyddsåtgärd mot eventuella störningar från verksamhetsområ-
det. Exakt utformning och placering bestäms i bygglovskedet. Fysiska skyddsåtgär-
der mot verksamhetsområdet kan även bli aktuella på allmän platsmark, se mer un-
der Park- och natur – Vall.  

  

Illustrationer: Olika exempel på hur bebyggelse inom kvartersmarken kan disponeras, här 
med avlånga byggnadskroppar. Det högra exemplet kan t ex skapa avskiljning mot verk-
samhetsområdet och en utemiljö som vänder sig mot parkområdet och ekbacken. Det 
vänstra exemplet kan skapa goda solförhållanden vid utemiljön och bostadsrum med utsikt 
mot verksamhetsområdet kan undvikas. 
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Skisserna nedan illustrerar volymen för möjlig 
bebyggelse i 2, 2,5 respektive 3 våningsplan, 
sedd från Tingsgatan. Fotot till vänster visar hur 
det ser ut idag från samma plats. 
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Skisserna nedan illustrerar volymen för möjlig bebyg-
gelse i 2, 2,5 respektive 3 våningsplan, i förhållande till 
föreslagen vall (se Park- och natur – Vall) och verk-
samhetsområdet. Fotot till höger visar hur det ser ut 
idag från samma plats. 
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Kvarteret Illern 

Vid fastigheterna Illern 1 och 2 har gällande fastighetsgräns inte följt övriga fastig-
heters gräns. Här föreslås ett område av kommunal parkmark (enligt detaljplan 
A171) övergå till kvartersmark med användningen B (bostäder) i syfte att möjliggöra 
ändamålsenlig kvartersbildning då detta område redan i dagsläge utnyttjas som pri-
vat fastighetsmark. 

Föreslagen ny kvartersgräns är i förslaget förlagd med förlängning från fastighets-
gränsen utmed fastigheterna Illern 3-5 och brytpunkter utmed ekbackens fot. Totalt 
omfattar förslaget 269 m2 utökad kvartersmark. 

Ytan som omfattas av förslag till ny kvartersmark bedöms inte beröra kultur- eller 
naturvärdefulla objekt eller motsvarande områden kopplade till Tingsback-
en/ekbacken. Fornlämningens (Aringsås 6:1) och nyckelbiotopens (ädellövssko-
gens) utpekade geografiska utsträckning omfattar inte berört område. Ädellövsko-
gens värden är inte knutna till den öppna marken nära bostadsfastigheterna. Mar-
ken som föreslås tillföras de befintliga tomterna har under historisk tid brukats som 
åker och har redan informellt utnyttjats som tomtmark av de intilliggande fastighet-
erna. Markhistorien gör det inte sannolikt att den aktuella delen döljer några beva-
rade spår eller lämningar.  Den intilliggande backslänten, som föreslås bli grönom-
råde, består av grovblockig morän utan synliga lämningar.  

Berört område regleras ytterligare för att säkerställa natur- och kulturvärdens beva-
rande. Marken får inte bebyggas och markens höjd får inte ändras (egenskapsbe-
stämmelse n1) i syfte att inte riskera att påverka den angränsande ekkullen. Befint-
liga höjder för tillkommande kvartersmark ligger mellan ca +147 och +150,5m 
(RH2000). Se höjdkurvor med ekvidistans 1 dm på bilden nedan.   
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FRIYTOR 

Park och natur 

Den befintliga parkmark som inte föreslås övergå till kvartersmark kvarstår som 
park. Parkmarken föreslås utvecklas för rekreation och för dagvattenhantering.  

Den befintliga fotbollsplanen bedöms inte till sin nuvarande yta kunna bevaras, men 
kan komma att ersättas av andra ytor som möjliggör bollspel eller andra aktiviteter. 
För att åtgärda bristen på kommunala lekplatser i området, som Lekplatsprogram-
met för Alvesta kommun visar på, bedöms det lämpligt att anlägga en lekplats i 
parkområdet. I detaljplanen införs bestämmelse om att lek- och aktivitetsytor med-
ges inom parkområdet.  

För att förbättra dagvattenhanteringen generellt i denna del av tätorten kan det bli 
aktuellt att anlägga ett utjämningsmagasin i parkmiljön, vilket kan utformas för att 
även ge rekreationsmässiga möjligheter. Lek- och aktivitetsytor kan komma att ut-
formas som nedsänkta ytor som tillfälligt kan översvämmas för att hantera dagvat-
ten. Se mer om dagvattenhantering och utjämningsmagasin nedan under rubriken 
Teknisk försörjning - dagvattenhantering.  

Ekbacken avsätts som naturmark med en buffert av parkmark mot föreslagen bo-
stadbebyggelse för att skydda brynträden. 

Mot angränsande befintliga bostadskvarter i sydost avsätts ett stråk med kommunal 
parkmark, i syfte att möjliggöra för allmän passage till och från ekbacken.  

Utöver en gång- och cykelväg, ungefär inom befintlig sträckning, bedöms det inom 
parkområdet lämpligt med fler enklare gångstråk för att tydliggöra rörelsetråk. Ett 
gångstråk i ost-västlig riktning från Hjortsbergavägen genom parkmiljön och ek-
backen och med anslutning mot Tingsgatan skulle stärka kopplingen mellan parkmil-
jön och Alvesta centrum. En befintlig stig genom ekbacken finns men kan behöva 
förbättras avseende beläggning och bredd, dock med hänsyn tagen till nyckelbioto-
pen och fornlämningen. I parkstråket mellan förslagen bostadsbebyggelse och kvar-
teret Illern respektive ekbacken är det av betydelse att tydliggöra det offentliga strå-
ket, d v s möjligheten för allmänheten att vistas och passera. Detta kan tydliggöras 
med ett enkelt gångstråk så som ett kortklippt grässtråk i en mer högväxt gräsyta.  

Natur- och rekreationsvärdena park- och naturområdet kan stärkas genom att göra 
delar av gräsytorna till äng med blommande ängsväxter samt att vid nyplantering 
använda blommande buskar och fler ädla lövträd.  

Vall 

Som tidigare nämnt under Platsens förutsättningar – verksamheter har närliggande 
verksamheter idag inga särskilda villkor i avstånd till bostäder avseende störningar, 
och buller från VIDAs verksamhet bedöms inte påverka planområdet. Men för att 
minska risken för störningar från verksamhetsområdet vid planerade och befintliga 
bostäder, och därmed risken för behov av begräsningar på verksamheter, bedöms 
det lämpligt med skyddsåtgärder mot verksamhetsområdet för att skapa en tydlig 
avgränsning visuellt och ljudmässigt. Mellan föreslagen gång- och cykelväg och fas-
tighetsgräns mot fastigheten Tången 3 avsetts därmed ett område med en bestäm-
melse att vall eller plank medges. 
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Områdets bredd har anpassats till att den befintliga ledningsrätten utmed fastighets-
gränsen mot Tången 3 ska kunna bestå och vara tillgänglig för maskiner samt till att 
inrymma en vall med bredd på tio meter och höjd på två meter. En vall föreslås 
kompletteras med vegetation för att stärka visuell avskiljning mot verksamheter. Al-
ternativa skyddsåtgärder är till exempel plank eller kombinationen vall och plank. 
Slutlig utformning prövas i marklov/bygglov. Nedan illustreras ett exempel på ut-
formning. 

 

Friytor inom kvartersmark 

Bostadsgården till flerfamiljshusen skall inrymma plats för lek och utevistelse för bo-
ende. Vid utformning av kvartersmarkens utemiljö är det viktigt att skillnaden mellan 
privat kvartersmark och offentligt parkstråk framgår så att inte parkmarken uppfattas 
tillhöra bostäderna. Samtidigt ska en luftighet eftersträvas och höga murar eller 
häckar som medför en otrygghet inom parkstråket bör undvikas.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät, parkering och utfarter 

Planområdet ansluter till tre kommunala gator; Tingsgatan, Smedjegatan och 
Hjortsbergavägen. Angörning till kvartersmark för bostadsbebyggelse planeras från 
Tingsgatan. Parkering ska möjliggöras inom kvartersmarken. 

Vid Smedjegatans nordöstra ände planläggs ett område som gata för att möjliggöra 
vändplats. Områdets utbredning är tidigare reglerat som lokalgata i detaljplan A185 
men anläggande av vändplatsen har inte genomförts och tillhör delvis en annan fas-
tighet än vad resterande gatunät gör. Syftet med att inkludera området i detaljplanen 
är att säkerställa möjligheter att ordna vändplats och föra över mark från fastigheten 
Alvesta 14:1 till Alvesta 14:45. 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelväg föreslås inom parkområdet mellan Tingsgatan och Hjortsberga-
vägen. Den befintliga sträckningen av gång- och cykelväg kan delvis följas, men 
mellan Tingsgatan och Smedjegatan kan gång- och cykelvägen komma att flyttas 
för att skapa utrymme till vall eller annan skyddsåtgärd mot verksamhetsområdet.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten- och avloppsförsörjning (VA) 

Bostadsbebyggelse föreslås anslutas till befintliga VA-ledningar i Smedjegatan, som 
har kapacitet för planerad byggnation.  

Dagvattenhantering 

Inom allmän platsmark möjliggör park- och naturmark infiltrering och fördröjning av 
dagvatten. Eftersom dagvattenledningen i Hjortsbergavägen/Smedjegatan kan bli 
högt belastad vid stora nederbördsmängder kan det finnas behov att anlägga ett ut-
jämningsmagasin inom parkmarken. Alternativt är behovet större att fördröja dagvat-
tenflödet uppströms i avrinningsområdet. Eventuellt behov och volym för ett utjäm-
ningsmagasin vid Tingsbacken utreds i kommunens pågående arbete med dagvat-
tenmodell och dagvattenhandbok. Det kan bli aktuellt att parkmiljön inklusive ytor för 
lek och aktivitet förläggs i nedsänkta ytor för att tillfälligt kunna översvämmas vid 
höga nederbördsmängder. En bestämmelse finns med i detaljplanen om att dagvat-
tenmagasin medges inom ett område på ca 1,2 hektar av planområdet, vilket be-
döms tillräckligt för att säkerställa en tillräcklig magasineringsvolym.  

Dagvatten som alstras inom kvartersmark för ny bostadsbebyggelse ska fördröjas 
lokalt inom fastigheten. I syfte att säkerställa lokal fördröjning läggs en bestämmelse 
in i detaljplanen om att fördröjningsmagasin inom kvartersmarken ska dimension-
eras för 20 m3 per 1000 m2 hårdgjord yta. Volymen baseras på ett PM om principer 
för dagvattenhantering och höjdsättning vid Tingsbacken som upprättats av Sweco 
2014. Ett fördröjningsmagasin inom kvartersmark kan ledas till dagvattenledning i 
Smedjegatan. Mest lämplig lösning kan utredas i samband med bygglov och anpas-
sas med hänsyn till bygglovets art. 

Med hänsyn till hög grundvattennivå kommer troligen ytliga utjämningsmagasin och 
fördröjningsmagasin att krävas för att undvika att de fylls på av grundvatten. Den 
tekniska utformningen av magasinen regleras dock inte i detaljplanen.  

Då det finns risk för översvämning vid skyfall inom planområdet införs bestämmelser 
för ny bebyggelse att färdig golvnivå i markplan regleras till lägst +145,5 (RH2000) 
samt att byggnader ska vara källarlösa. Nivån på färdigt golv baseras på underlag 
från skyfallskarteringen om att vatten i området kan bli stående på en nivå av +145 
vid ett 100-årsregn.  

Elnät 

Alvesta Energi ansvarar för elnätet i området. Ledningar finns inom planområdet och 
förstärkning av kapaciteten pågår och bedöms vara tillräcklig för att kunna försörja 
planerad bostadsbebyggelse med el.  

Uppvärmning 

Då det finns fjärrvärmeledningar anslutna till befintlig bebyggelse i närområdet kan 
det även finnas möjlighet att ansluta bebyggelse inom planområdet till nätet. Even-
tuell anslutning till fjärrvärmenätet sker genom överenskommelse mellan fastighets-
ägare och Alvesta Energi.  
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Avfall 

Avfallshantering sker på egen fastighet och utformning av fastighet behöver anpas-
sas till att ge god tillgänglighet vid avfallstömning. Närmaste återvinningsstation 
finns belägen vid södra delen av Tingsgatan, precis utanför planområdets gräns och 
föreslagen angörning till ny bostadsbyggnation.  

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer 

Luft 

De spridningsberäkningar för luftföroreningar (NO2, PM10 PM2,5 och Bensen) som 
gjorts för gator i Alvesta tätort (Luftvårdsförbundet Kronoberg 2016) visar inte tecken 
på att miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskrids. I tabellen nedan visas re-
sultaten från år 2015 vid Allbogatan konsum och Fabriksgatan som är de mätplatser 
som ligger närmst planområdet. Uppmätta värden är även under de fastställda rikt-
värdena (preciseringar i miljömålet Frisk luft). Vid normal järnvägstrafik finns inte 
heller problem med höga halter av partiklar (PM10) från järnvägstrafik i utomhusluft.  

Planförslaget medför en viss ökad mängd trafik till och från området. Planens ge-
nomförande bedöms inte medföra överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. 

  
Allbogatan 

konsum Fabriksgatan MKN Miljömål 

 NO2 7 µg/m
3
 5 µg/m

3
 40 µg/m

3
 20 µg/m

3
 

 PM 10 12 µg/m
3
 10 µg/m

3
 40 µg/m

3
 15 µg/m

3
 

 Bensen 0,8 µg/m
3
 0,6 µg/m

3
  5 µg/m

3
 1 µg/m

3
 

 

      
Vatten 

Planområdets recipient är sjön Salen, som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2017-
11-20) har måttlig ekologisk status med avseende på växtplankton, fisk och nä-
ringsämnen. Bedömningen är att Salen inte kommer uppnå god ekologisk status år 
2021 med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indike-
rar näringsämnespåverkan) på grund av administrativa begränsningar. Åtgärder be-
höver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027. Kemisk status för Salen är god (exklusive 
kvicksilver). 

Genomförandet av planförslaget bedöms inte inverka negativt på sjön Salen, ef-
tersom fördröjning och infiltrering av dagvatten hanteras inom fastighet-
en/planområdet. 

Riksintressen 

Området är inte berört av buller eller vibrationer från riksintresset för kommunikat-
ioner Södra stambanan. Därmed riskerar inte byggnation inom planområdet inverka 
på riksintresset.  
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Planområdets läge i förhållande till näraliggande vägar och järnvägar 

Natur- och kulturmiljö 

Planområdet utgörs idag i huvudsak av park- och skogsmark. Skogsmarken (ek-
backen) är en utpekad som nyckelbiotop. Denna del avsätts för naturmark i planför-
slaget och säkerställs således från påverkan på naturvärden. Del av den gräsbe-
vuxna parkmarken övergår till kvartersmark för bostadsbebyggelse. Parkmarken 
bedöms inte inrymma några höga naturvärden, men ett stråk av parkmark som be-
varas mellan ekbacken och föreslagen bebyggelse bedöms värdefullt för att skydda 
brynträden.  

Sweco har på uppdrag av Alvesta kommun gjort en översiktlig utredning om påver-
kan på ekbacken vid en exploatering intill, med tillhörande dränering och hårdgöring 
av utfyllda markytor – med fokus på risker vid bortledning av grundvatten. Bedöm-
ningen är att exploateringen inte borde innebära några risker för skador på ekarna. 
Se även Bilaga 4 - Översiktlig bedömning om påverkan på nyckelbiotop (Sweco 
2015). 

Fornlämningsmiljön på Tingsbacken bedöms inte beröras av exploateringsplanerna 
eftersom den kompletterande utredningen om fornbilden inte gett indikationer på att 
området nedanför ekbacken skulle hysa några anläggningar eller andra lämningar, 
se mer under Platsens förutsättningar, Fornlämningar och i Bilaga 6. Utökning av 
kvartersmark vid kvarteret Illern berörs inte av kända fornlämningar, och markhisto-
rien gör att det inte är sannolikt att den aktuella delen döljer några bevarade spår el-
ler lämningar.  Markförhållanden får dessutom, enligt de föreslagna bestämmelserna 
för den utökade kvartersmarken, inte ändras och således finns inte risk för påverkan 
på eventuella fornlämningar. 
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Nordost om planområdet ligger Alvesta Tingshus och gamla gästgiveri. Alvesta 
Tingshus är byggnadsminne och ligger ca 120 m från planområdet. Planförslaget 
bedöms inte påverka dessa kulturmiljöer eftersom föreslagen bebyggelse i planom-
rådets södra del avgränsas av ekbacken och kommer därmed inte vara synlig från 
byggnaderna.   

Visuell miljö och landskapsbild 

Den öppna parkmiljön runt Tingsbacken förändras genom att bebyggelse tillkommer 
i en del av parkmiljön. Idag inverkar verksamhetsområdet sydväst om planområdet 
på landskapsbilden och därför bedöms inte bebyggelse med en byggnadshöjd på 10 
meter i den södra delen av planområdet utgöra betydande negativ inverkan på land-
skapsbilden. Siluetten mot ekbacken förändras något, men bedömningen är att be-
byggelsen inte kommer dominera över ekbacken då träden uppskattningsvis är 15-
25 meter höga och står på en upp till 10 meter hög kulle. Se även skisserna under 
Planförslag – Bebyggelseområden på sida 18-19 som illustrerar hur ny bebyggelse 
med olika våningsantal kommer förhålla sig till befintlig bebyggelse, ekbacken och 
verksamhetsområdet.  

Rekreation 

Ekbacken bibehålls för rekreation i befintligt skick.  

Den befintliga gräsbelagda parkytan kommer vid genomförande av detaljplanen att 
minska till ytan genom att delar ersätts av kvartersmark med bostadsändamål. Be-
dömningen är dock att förlorad parkyta kan kompenseras genom att detaljplanen 
möjliggör investeringar för att öka rekreationsmöjligheterna i området. En mer inne-
hållsrik parkmiljö kan skapas genom anläggande av lekplats och främjande av re-
kreationsmöjligheter. En lekplats inom parkmarken bedöms också bidra till att 
minska den brist på tillgång till kommunala lekplatser i området som identifierats i 
Lekplatsprogrammet. Den befintliga gräsbollplanen påverkas av planförslaget och 
kan komma att ersättas mindre ytor som möjliggör bollspel. Detta bedöms inte inne-
bära några större negativa konsekvenser gentemot nuläge då användningen av 
bollplanen idag är begränsad på grund av de blöta markförhållandena. Alternativt 
kan ytor för ändamålet tillskapas på andra platser.  

Ett utjämningsmagasin föreslås anläggas i parkmiljön och skulle kunna utformas för 
att även få rekreationsmässiga kvaliteter. Ett utjämningsmagasin i området kan 
också påverka parkens attraktivitet för vistelse positivt genom minskad risk för blöta 
markförhållanden vid en bättre avrinning. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Varken riktvärden för trafikbuller eller industribuller från VIDA:s tillståndspliktiga 
verksamhet överskrids inom kvartersmark för bostadsbebyggelse. Se mer under ru-
brikerna Verksamheter och Buller under Platsens förutsättningar. 

Verksamheter 

Angränsande verksamheter har i dagsläge inga särskilda villkor avseende störning-
ar i avstånd till bostäder. Emellertid gäller för alla verksamheter fortfarande de all-
männa hänsynsreglerna för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller mil-
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jön enligt 2 kap. miljöbalken. Vid större anmälningspliktiga förändringar av verksam-
heterna kan närheten till planerade och befintliga bostäder innebära att verksamhet-
erna får villkor om begränsningar avseende buller eller andra störningar. Begräns-
ningar på verksamheter kan också komma att införas vid klagomål, om det är befo-
gat. För att minska risken för störningar vid såväl planerade som befintliga bostäder 
föreslås en vall och/eller ett plank att anläggas mot verksamhetsområdet i planom-
rådets sydvästra del. Även skyddsåtgärder i form av avskärmande komplement-
byggnader inom kvartersmark kan bli aktuellt. Kommunen kan emellertid inte garan-
tera att framtida klagomål på verksamheter inte kommer kunna uppstå, varken från 
befintliga eller presumtiva bostäder. 

Markföroreningar 

Bestämmelse i detaljplanen om att villkor för startbesked för bostäder är att mark-
förorening åtgärdats, reducerar risken för exponering av överskridande nivåer av 
metaller som påträffats inom planområdet. Föroreningen bedöms vara en punkför-
orening varför inga ytterligare undersökningar bedöms behövas.  

Förslaget till lokalisering av lekplats i den norra delen av parkmarken bedöms inte 
påverkas av markföroreningar då jordprover i denna del av planområdet inte visar 
på ämnen överskridande gällande riktvärden. Se mer om föroreningar under Förut-
sättningar – Förorenad mark). 

Översvämning 

DHI:s skyfallskartering visar att det finns områden inom planområdet som riskerar 
att översvämmas i samband med ett framtida 100-årsregn. (Se mer under Förut-
sättningar – Översvämningsrisk). I planförslaget föreslås anläggande av utjäm-
ningsmagasin inom allmän platsmark och bestämmelser för kvartermark om fördröj-
ning, lägsta nivå på färdigt golv och att byggnader ska vara källarlösa. Detta medför 
att planområdet bedöms få en bättre dagvattenhantering och risken för översväm-
ning eller skador på bebyggelse till följd av översvämning bedöms minska.   

Skuggor 

För att undersöka hur ny bebyggelse kan komma att påverka omkringliggande fas-
tigheter genom skuggbildning har en skuggstudie tagits fram med 3D-
modellprogrammet Sketchup, se även bilaga 5 - Skuggstudie. I studien har bebyg-
gelse med byggnadshöjden 10 m kompletterat med ett sadeltak med 45 graders lut-
ning prövats. Studien visar att skuggor från föreslagen bebyggelse kan bildas i ringa 
omfattning på några fastigheter inom kvarteret Illern kvällstid, men bedöms inte 
skapa betydande olägenhet för de boende. Beroende på hur byggrätten utnyttjas 
(exempelvis genom att bygga med 2, 2,5 eller 3 våningar) kan skuggbildningen på 
närliggande fastigheten bli mindre.   
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skuggstudie vår-/höstdagjämning kl 17 

 
skuggstudie sommarsolstånd kl 19 

Resurshushållning 

Den centrumnära mark som föreslås ianspråktas för bostadsbyggnation bedöms ha 
större värde för bostäder än parkmark. De rekreationsmässiga kvaliteterna hos 
parkmarken bedöms i dagsläget vara ringa och förlust av del av parkmarken be-
döms kompenseras genom investeringar för att utveckla det område som bevaras 
som park. Värdefull naturmark vid ekbacken säkerställs genom markanvändningen 
natur.  

Vid genomförande av planförslaget kan befintlig infrastruktur till stor del utnyttjas. 

Socialt perspektiv 

Alvesta är i behov av bostäder. I den centrumnära och naturrika miljön runt ekback-
en möjliggör planen för en god boendemiljö. 

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatering behöver föregås av sanering av barkrester och sanering av identifierad 
markförorening med överskridande nivåer av vissa metaller. Dessa åtgärder kräver 
investeringar. Kvartersmark med byggrätt höjder fastighetsvärdet. 

Anläggande av utjämningsmagasin och utveckling av parkmiljö kräver investeringar.  
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BEHOVSBEDÖMNING 

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap. 34 § PBL och enligt 6 
kap. 11 § miljöbalken. Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet 
av en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt förordningen om 
MKB (1998:905). 

Förutsättningar 

Parkmarken bedöms inte inneha stora natur- eller rekreationsvärden i de delar av 
planområdet som föreslås ianspråktas för byggnation. 

Ekbacken är utpekad nyckelbiotop och avsätts som naturmark. Planförslagets på-
verkan på ekbacken avseende förändrade grundvattennivåer bedöms som liten. En 
buffert av parkmark mellan ekbacken och föreslagen bebyggelse ger utrymme för 
brynträden. Föreslagen bebyggelse med högsta byggnadshöjd 10 meter bedöms 
inte påverka ekbacken betydande visuellt avseende landskapsbild och skalförhål-
landen. Ekskogen står på en tio meter hög kulle och med uppskattningsvis 15-25 
meter höga träd. 

Behovet av bostäder i Alvesta är stort. Föreliggande centrumnära plats har förut-
sättningar för sådan bebyggelse som efterfrågas. 

Planens styrande egenskaper 

Planförslaget medger bostäder samt avsättning av park- och naturmark. Planförsla-
get medger även förändring av fastighetsgräns för befintliga småhusfastigheter i 
kvarteret Illern i syfte att skapa ändamålsenlig kvartersbildning. 

Säkerställande av dagvattenhanteringen görs genom bestämmelse att dagvatten-
magasin medges inom parkmarken samt genom bestämmelser för kvartersmark om 
lägsta nivå på färdigt golv och om fördröjningsmagasinvolym i förhållande till hård-
gjord yta. 

Skyddsåtgärder som vall eller plank möjliggörs för att minska risk för störningar från 
angränsande verksamhetsområde. 

Planens tänkbara effekter 

Bostäder i enlighet med planförslaget förväntas kunna anläggas under genomföran-
detiden (5 år). 

Anläggandet av bostäder och allmän platsmark bedöms inte inverka på mark mer än 
viss sanering av bark- och flismassor och sanering av identifierad markförorening 
samt anläggande av vall. 

Bedömning 

Genomförandet av detaljplanen bedöms ge viss men ej betydande påverkan för 
omgivningen. Området bedöms lämpligt och attraktivt för bostadsbyggnation. Ian-
språktagande av del av befintlig parkmark bedöms inte ge betydande påverkan då 
dess värden för natur och rekreation är ringa och en större del av parkmiljön beva-
ras och kan utvecklas. Planförslaget bedöms inte påverka ekbackens naturvärden 
eller förändra dess landskapsbild betydande. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL. 

Planförslaget har sänt ut på samråd under mars till april månad år 2018. Därefter 
ska planförslaget ställas ut för granskning under minst tre veckor innan ett slutligt 
planförslag kan antas. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum 
planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre stadsplaner och äldre detalj-
planer av markregleringar enligt föreliggande planförslag. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarig Åtgärder 

Alvesta kommun Upprättande av detaljplan 

Äger fastigheterna 

Ansvarar för anläggande och drift av 
allmän platsmark 

Framtida fastighetsägare/ 
Exploatör 

Förvärvar fastigheter 

Bygger bostäder 

Ekonomiska frågor                                                                                                                                    

Genomförande av planen medför utöver byggnadskostnader även kostnader för an-
läggande av VA och dagvatten, anläggande av skyddsåtgärder mot verksamhets-
område samt byte av jordmassor (se under Förutsättningar – Geotekniska förutsätt-
ningar och Förorenad mark).  

Ett exploateringsavtal kan bli aktuellt för att säkerställa ansvars- och 
kostnadsfördelningen mellan exploatör och kommun.  

Kostnader för kvartersbildning av kvarteret Illern regleras genom köpeavtal mellan 
fastighetsägare. 
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Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Bostadsbebyggelse föreslås anslutas till befintliga VA-ledningar i Smedjegatan, som 
har kapacitet för planerad byggnation.  

El och fjärrvärme 

Anslutning till el- och fjärrvärmenät sker genom överenskommelse mellan fastig-
hetsägare och Alvesta Energi.  

Markförorening 

Detaljplanen innehåller en bestämmelse om startbesked inte får ges för bostäder 
förrän markförorening åtgärdats. Den identifierade markföroreningen inom kvar-
tersmark (som redovisas närmre under Platsens förutsättningar – Förorenad mark) 
ska åtgärdas genom bortschaktning och utbyte av jordmassor. Schaktning bör ske 
ner till maximalt tre meter. Efter bortschaktning bör området återfyllas med rena 
massor till ursprunglig nivå. Innan återfyllnad sker bör prover tas i schaktbotten och 
schaktväggar och skickas för analys. Detta för att säkerställa att föroreningen har 
avlägsnats. 

Tekniska utredningar 

Exploatören avsvarar för eventuella ytterligare geotekniska undersökningar för att 
säkerställa byggnationens grundläggning utifrån de geotekniska förutsättningarna 
på platsen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningsrätt 

En ledningsrätt finns idag belägen längs med planområdets västra gräns och nyttjas 
för nedgrävda ledningar. Ledningsrättshavare är Alvesta kommun. Ledningsrätten är 
tänkt att bestå och kommer fortsatt ligga inom markområde reglerat som allmän 
platsmark. Inom området mellan Tingsgatan och Smedjegatan planeras anläggande 
av en vall, men ett utrymme på ca fyra meter mellan vallen och fastighetsgräns mot 
Tången 3 bedöms kunna sparas för att inte tillgängligheten till ledningsrätten ska 
påverkas av planförslaget.   

Ledningar genom markavtal 

Skanova har kabelanläggningar inom planområdet som regleras genom markavtal. 
Den befintliga sträckningen av kabelanläggningarna berörs av föreslagen exploate-
ring. Del av den befintliga sträckningen säkerställs genom markreservat (u-område) 
inom kvartersmark. Övrig sträcka av kabelanläggningarna som ligger inom föresla-
gen kvartersmark kommer behöva flyttas vid detaljplanens genomförande. Kommu-
nen ämnar i dialog med Skanova tillhandahålla ny sträckning. Det befintliga mark-
avtalet för ledningarna reglerar vem som har ansvar för att ansöka om ledningsrätt. 
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Konsekvenser på fastighetsnivå 

 

Fastighet (inom planområdet) Sammanfattning av konsekvenser 

Alvesta 14:1 
Del av allmän platsmark får användningen 
kvartersmark – bostäder. Denna mark styckas 
av och bildar en ny fastighet. Byggrätt till-
skapas. Del av fastigheten, med användning-
en gata, regleras över till Alvesta 14:45 för att 
övergå till gatunätet. Del av fastigheten före-
slås regleras över till småhusfastigheter i 
kvarteret Illern som redan i nuläge nyttjar 
marken som privat tomtmark. 

För genomförande av föreslagen bostadsbe-
byggelse ställs krav på sanering av identifie-
rad markförorening och skyddsåtgärder kan 
komma att krävas för att minska störningsris-
ker från verksamhetsområdet sydväst om 
planområdet.  

Utredningar och åtgärder kopplade till bygg-
nation bekostas av fastighetsägaren eller 
byggherren. 

Alvesta 14:45 
Liten del planläggs som gata. Detta ger ingen 
skillnad till nuvarande reglering i detaljplan 
men syftar till att säkerställa möjlighet att an-
lägga vändplats som inte tidigare genomförts. 
Del av fastighet 14:1 föreslås regleras över till 
fastigheten med samma syfte. 

Fastighet (utanför planområ-
det) 

Sammanfattning av konsekvenser 

Löparen 2-7, 
Löparen 9-27, 
Läkaren 2, 
Illern 3-5 
(28 st bostads- och 1 skolfastighet) 

Del av befintlig parkmiljö på angränsande 
fastighet föreslås övergå till kvartersmark 
med byggrätt. Fastigheterna kommer dock 
fortsatt angränsa till allmän platsmark och 
pågående markanvändning för fastighetsä-
garna kommer inte påverkas. 

Illern 1-2 
(2 st bostadsfastigheter) 

Fastigheterna föreslås tillföras mark från Al-
vesta 14:1 som planläggs som kvartersmark 
med bostadsändamål, men med bestäm-
melse att marken ej får bebyggas och att 
markens höjd inte får ändras. Marken nyttjas 
redan idag av fastigheterna. 
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Tången 3, 
Niten 3 
(2 st industrifastigheter) 

Del av befintlig parkmiljö på angränsande 
fastighet föreslås övergå till kvartersmark 
med byggrätt. Fastigheterna kommer dock 
fortsatt angränsa till allmän platsmark. För att 
minimera störningsrisker från verksamhets-
området vid föreslaga och befintliga boende-
miljöer och därmed minska risken för framtida 
begränsningar på verksamheter kan skydds-
åtgärder bli aktuella. Dessa skyddsåtgärder 
kan komma att lokaliseras i angränsning till 
fastigheterna. 

Alvesta 14:45 
(fastighet för kommunalt gatunät) 

Del av fastighet 14:1 föreslås regleras över till 
fastigheten i syfte att säkerställa möjlighet till 
anläggande av vändplats vid Smedjegatan 
som del av det kommunala gatunätet.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Vid upprättande av planförslaget har planchef Patrik Karlsson och markchef Roger 
Wilsborn medverkat. 

Alvesta 2018-06-01 

 

Sofie von Elern 
planarkitekt 
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