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Busshållsplatsen Trädgården är idag farlig och trafiken har hög hastighet.  

- Idag är busshållsplatsen en kantstenshållplats, vilket innebär att bussen stannar intill 

trottoaren. Ombyggnationen innebär att en bussficka och platå skapas med effekt att 

väntande resenärer kommer längre från trafiken. Ombyggnationen i stort kommer 

med stor sannolikhet även att leda till att bilar håller skyltad hastighet i större 

utsträckning jämfört med idag och att trafiksäkerheten därmed ökar.  

Finns det något kommunalt beslut om att man ska bygga cirkulationsplats?  

- Detta är ett gemensamt projekt mellan Trafikverket och Alvesta kommun. I en 

avsiktsförklaring har grunderna för projektet fastställts, där cirkulationsplats har varit 

en av utgångspunkterna.  

Ska en gång- och cykelväg skapas utmed Värnamovägen, väster om cirkulationsplatsen? 

Idag är det många cyklister som färdas på den breda trottoaren.  

- Det finns inte planer att skapa en cykelväg väster om cirkulationsplatsen i dagsläget. 

Den främsta anledningen är att det inte finns många målpunkter utmed sträckan.  

När man först började prata om cirkulationsplats för ca 16 år sedan var den främsta 

anledningen till att skapa cirkulationsplats att öka framkomligheten för trafiken och för 

trafikökningen som förväntades. Att få bort den tunga trafiken genom tätorten var då inte en 

aktuell fråga. Att skapa en cirkulationsplats innebär en stor kostnad. Pengarna bör istället 

användas till att skapa en trafikled utanför tätorten. Vad kostar projektet? Ombyggnationen 

får inte leda till en lösning som permanentar väg 126 genom Alvesta tätort.  

- Väg 126 är en primär länsväg vilket innebär att det ska finnas god tillgänglighet för 

alla trafikanter. Samtidigt är ett av målen i projektet att skapa en god infart till tätorten. 

Det är därmed flera olika intressen som finns och en kompromiss dem emellan måste 

göras. En cirkulationsplats har bedömts som det bästa alternativet. Att vi idag bygger 

om Norra infarten utesluter inte möjlighet till en förbifart när detta alternativ har utretts. 

Cirkulationsplats bör komma till för att förbättra trafiksituationen även om Norra 

infarten framöver blir en kommunal gata. Vad projektet kostar är idag inte helt klart då 

alla handlingar inte är färdigställda. Trafikverket har den större kostnaden i projektet. 

Alvesta kommun ansvarar för bland annat viss belysning och utsmyckning av rondell. 

I avsiktsförklaringen som skrivits har ansvarsfördelningen mellan kommunen och 

Trafikverket reglerats. Vidare kommer ett genomförandeavtal skrivas som preciserar 

kostadsfördelningen mellan parterna.  

Det är svårt att förhålla sig till Alvesta kommuns förslag om förbifart när vi inte vet hur 

Trafikverket ser på frågan.  

- I samband med FÖP Alvesta har en förbifart för väg 126 föreslagits. FÖP:en är nu 

utställd för samråd och det är möjligt för allmänhet och myndigheter att lämna 

synpunkter på förslaget. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter som kommit in 



i en samrådsredogörelse som bifogas under nästa steg, utställning av planförslaget. 

Under utställningen finns ytterligare tillfälle att lämna synpunkter.  

Det är svårt att vara gående och cyklist i en cirkulationsplats. Många bilister håller hög 

hastighet. Ska cyklister ha företräde i cirkulationsplatsen?  

- Trafikverket har goda erfarenheter av cirkulationsplatser på andra platser och anser 

att cirkulationsplatser ökar trafiksäkerheten för alla trafikanter. Vid övergångställen 

har gående företräde.  

Välkomstskyltar vid infarterna till Alvesta tätort bör bytas ut eller renoveras.  

- Detta är en fråga som inte berör detaljplan eller projektet för Norra infarten. Frågan är 

aktuell inom kommunen och olika lösningar är under diskussion.  

Trafikljus är en fördel för boende i närheten då det idag är enklare att komma ut från 

fastigheterna. När cirkulationsplatsen kommer till blir trafikflödena mer jämna och det kan bli 

svårt att komma ut med bilen.  

- Även om trafikflöden blir mer jämna kommer vissa stopp i flödet alltid att finnas, 

exempelvis då bilister ska lämna företräde för gående. Förhoppningarna är att 

trafikhastigheten kommer att minska i samband med att vägen smalnas av. Lägre 

hastigheter kommer att leda till att fastighetsägare får enklare att köra ut från sina 

utfarter. 

När en byggnad rivs intill cirkulationsplatsen kommer det att bullra mer väster om 

cirkulationsplatsen. Huset fungerar idag som ett bullerskydd. Framförallt är det timberbilar 

som bullrar som har ökat efter stormen Gudrun. Är det möjligt att få bidrag för att isolera 

fönster? Tidigare har fastighetsägare utmed väg 126 fått möjlighet till detta.  

- Det går att ansöka om att få del av ett allmänt bidrag för bulleråtgärder hos 

Trafikverket. Inom detta projekt är vi inom befintlig miljö och då är kraven på 

bullernivåer inte lika höga som vid nybyggnation.  
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