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Miljökvalitetsnormer X

Enligt genomförda spridningsberäkningar 

överskrids inte MKN för luft inom planområdet. 

Då förslaget inte kommer att leda till ytterligare 

hårdgjorda ytor är bedömningen att 

vattenavrinningen inte ökar och att MKN för 

vatten inte överskrids. 

Miljömål - nationella och regionala X

God bebyggd miljö: ett trafiksäkrare och mer 

estetiskt tilltalande gaturum möjliggörs. 

Cirkulationsplats och möjligheten att mindre 

andel tung trafik kör genom orten kan leda till 

positiv påverkan på miljömålet Frisk luft och 

Begränsad klimatpåverkan. Miljömålen 

Grundvatten av god kvalitet samt Levande 

sjöar och vattendrag bedöms påverkas positivt 

med planens genomförande då gröna ytor 

inom vägområdet blir fler.

Miljömål - lokala X

Naturvård X

Rörligt friluftsliv X

Kulturmiljö X

Annat X

Ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån 

som är ett vattendrag av riksintresse. 

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på 

riksintresset. 

Växt- och djurliv, hotade arter X

Naturreservat, Natura2000, 

Biotopskydd X

Nyckelbiotopsskyddsområde (sumpskog) 

öster om planområdet bedöms ej påverkas.  

Biotopsskyddad allé finns utmed Villagatan. 

Biotopen bedöms ej påverkas. 

Spridningskorridorer, grön- och 

vattensamband X

Fornminnen X

Kulturhistorisk miljö, 

kulturmiljöprogram X

Landskapsbild, stadsbild X

Marken är till stor del redan ianspråktagen för 

vägändamål. Visuell miljö påverkas med 

avsmalning av körbanan och högre andel 

gröna ytor. Landsvägskaraktär i tätorten 

försvinner. 

Fysiska ingrepp, nya element X

Körbanans bredd minskas, gång- och 

cykelväg breddas och cirkulationsplats 

möjliggörs i korningen med Värnamovägen. 

Skala och sammanhang X

Vägen anpassas för att stämma överrens med 

tätortens skala. 

Estetik, närmiljö X

En vacker infart till Alvesta tätort kan skapas. 

Ytor runt cirkulationsplatsen bör utformas 

tilltalande för allmänheten.

Miljö

Riksintressen

Naturmiljö

Kulturmiljö

Visuell miljö
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Tillgänglighet, barriärer X

Ökad trafiksäkerhet och förbättrade GC-

möjligheter kan skapa ökad tillgänglighet till 

rekreationsområden i närområdet. 

Aktivitet, lek, friluftsliv X

Grönstruktur, parkmiljö, 

vattenmiljö X

Strandskydd X

Buller, vibrationer X

Väg 126 är en av de mer betydande källorna 

till trafikbuller i Alvesta. Ombyggnation av 

vägen med utbyggnad av cirkulationsplats 

bedöms leda till en positiv påverkan på 

ljudnivån i närområdet.

Luftkvalitet, utsläpp, lukt, allergier X

Lokalklimat, vindförhållanden X

Ljusförhållanden, ljussken, 

skuggeffekter X

I korsningen med Värnamovägen kan trafiken 

komma närmare bostadsfastigheterna vilket 

medför risk för viss störning i form av 

strålkastarljus. 

Radon X

Ev. risk vid bergborrade brunnar. Bebyggelse i 

närområdet är kopplade till det kommunala 

nätet och påverkas därmed inte av risken. 

Strålning, elektromagnetiska fält X

Trafikmiljö, GC-vägar, 

kollektivtrafik, olycksrisk

X

En säkrare trafikmiljö samt förbättrade gång- 

och cykelmöjligheter skapas. Busshållsplatser 

finns utmed vägen. 

Farligt gods X

Väg 126/Allbogatan är inte rekommenderat 

farligt godsled, däremot är farligt gods inte 

förbjudet på vägen. 

Explosionsrisk X

Verksamhet innefattande drivmedelshantering 

samt tank- och fatrengöring finns öster om 

planområdet.

Ras och skred X

Översvämning X

Enligt DHI:s skyfallskartering finns områden 

som kan översvämmas vid ett 100-årsregn. 

Fler gröna ytor leder till att avrinningen till 

vattendrag blir mindre.

Markförhållanden, grundläggning, 

sättningar X

Vägområdet består främst av 

fyllning/friktionsmaterial. Angränsande 

områden består av lera och silt och därunder 

finns morän och berg. 

Markföroreningar X

Angränsande planområdet finns områden som 

innefattat verksamheter som föranlett 

misstanke om förorening. Bland annat 

drivmedelshantering, bilverkstad och åkeri. 

Grundvatten, ytvatten, 

avrinningsområden X

Lekarydsån är recipient. Då inga ytterligare 

ytor blir hårdgjorda än de idag befintliga  är 

bedömningen att avrinningen till vattendrag 

inte kommer att påverkas. 

Vattendrag, strandlinje X

Skyddsområde för vatten X

Dagvatten, spillvatten X

Ingen    

påv.

Berörs 

ej Kommentarer
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Befintlig infrastruktur X

Ombyggnation av kommunens ledningsnät 

sker i samband med planens genomförande. 

Markanvändning X

Detaljplanen omfattar främst mark som redan 

är ianspråktagen för vägändamål.  

Återvinning X

Energiförsörjning X  

Transport X

Ombyggnation av väg 126 leder till en mer 

trafiksäker miljö. Tunga fordon kan komma att 

välja en annan väg. 

Byggavfall X

Övrigt

Tillgänglighet vid 

funktionsnedsättning X

Planområdet är generellt flackt och har 

således goda förutsättningar att skapa ett väl 

tillgängligt område. 

Segregation/ integration X

Barnperspektivet X

Den ombyggnation som planeras för norra 

infarten bedöms leda till en säkrare gatumiljö 

och skolväg. Planområdet ligger nära 

rekreationsområdet Hagaparken med bland 

annat lekplats.

Medborgarperspektiv X Samråd sker med berörda grannar. 

Annat

Framtida exploatering X

Översiktsplan X Förslag stämmer överens med ÖP.

Gällande planer X

Detaljplanen innefattar idag flera detaljplaner 

som upphör att gälla i samband med att 

planen vinner laga kraft. 

Pågående planläggning X

Mellankommunala intressen X

X

Positiv påverkan

Ingen    

påv.

Negativ påverkan

Socialt perspektiv

2016-11-18

Bedömning

Övriga planeringsarbeten

Viss men ej betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen.

Karolina Bjers, planarkitekt

Sammanfattande bedömning

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan på natur- eller kulturmiljö. Planen bedöms inte påverka några 

riksintressen, eller leda till negativa konsekvenser för marken eller närmiljön. Ombyggnation av norra infarten bedöms öka 

trafiksäkerheten med förbättrade gång- och cykelmöjligheter. Väg 126 är en av de större bullerkällorna i tätorten, ljudnivån bedöms 

påverkas positivt i samband med detaljplanens genomförande. Gröna ytor inom vägområdet blir med detaljplanens genomförande 

fler, vilket leder till att avrinningen till vattendrag minskar. 

Krav på redovisning

Mycket liten miljöpåverkan. 

Betydande miljöpåverkan Separat miljökonsekvensbeskrivning, MKB, krävs.

Medverkande

Berörs 

ej Kommentarer

Hushållning
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