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Detaljplan för Alvesta 14:44 m.fl. (Norra infarten)  

i Alvesta tätort 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2016-10-17 – 2016-11-06. Under 
samrådstiden har 4 yttranden utan synpunkter och 11 yttranden med synpunkter 
inkommit. Efter samrådstiden har 3 yttrande utan synpunkter och 2 yttranden 
med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört att ytterligare åtgärder be-
hövs för att minska trafikbuller i närområdet samt att ett utvecklat resonemang 
kring barnperspektiv bör läggas till i planen. Likaså har synpunkter inkommit som 
berör de trafiklösningar som föreslås samt om buskplanteringar och snöröjning. 
Synpunkter har även inkommit som berör trafiksäkerhet vid cirkulationsplats samt 
framkomlighet i korsningar och in/utfarter.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i planhandlingarna. 
Främst har planbeskrivningen kompletterats eller förtydligats.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

 

Nämnden för samhällsplanering föreslås besluta att: 

- Planförslag för Alvesta 14:44 (Norra infarten) skall ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ombyggnation av norra infarten som 
ska leda till att ett attraktivt och säkert vägområde skapas för alla trafikanter. 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Planen har varit föremål för samråd under tiden 2016-10-17 – 2016-11-06. Under 
samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i Kommunhuset, Central-
plan 1, Alvesta, på Biblioteket i Alvesta och på kommunens webbplats 
www.alvesta.se/planer. 
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Samrådet annonserades i lokaltidningarna och samtliga sakägare och remissin-
stanser har fått fullständiga handlingar. Ett samrådsmöte hölls den 2016-10-24, 
se separata minnesanteckningar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden utan erinran: 

E.ON Elnät Sverige AB  

Värends Räddningstjänst 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Yttranden med erinran: 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Region Kronoberg 

Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsägare NN och NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägare NN, fastighet xx  

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Yttranden utan erinran, inkomna efter samrådstiden: 

Nämnden för myndighetsutövning 

Polismyndigheten 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Yttranden med erinran, inkomna efter samrådstiden: 

Alvestabo NN 

Butikschef NN 

 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  
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Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de ser positivt på planförslaget och anser 
att det bidrar till hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
Tillgänglighet, minskat buller, mer grönytor, bättre avrinning och ökad säkerhet är 
några av de viktiga aspekter som berörs av förslaget. Detaljplanen omfattar 
främst mark som redan är ianspråktagen för vägändamål. Ett genomförande be-
döms inte påverka de frågor som är överprövningsgrundande skriver Länsstyrel-
sen. 

Bebyggelse 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning på plankartan. 

Trafik och kommunikation 

Länsstyrelsen är positiv till att körbanans bredd minskas, gång- och cykelväg 
breddas och att en cirkulationsplats möjliggörs i korsningen med Värnamovägen. 
Ett genomförande bidrar till ökad trafiksäkerhet och förbättrade GC-möjligheter 
att kunna ta sig till målpunkter i närområdet. 

Grönstruktur och landskapsbild 

Länsstyrelsen ser positivt på att grönytorna i anslutning till vägen ökar så att in-
farten blir ett attraktivt och estetiskt inslag i landskapsbilden. Planområdet ligger 
nära rekreationsområdet Hagaparken med bland annat lekplats. Inga skyddade 
naturvärden påverkas. 

Buller 

Länsstyrelsen uppmärksammar i yttrandet att enligt planbeskrivningen utsätts 
flera av fastigheterna redan idag för bullernivåer som överskrider riktvärdena för 
trafikbuller. Det gäller särskilt några av fastigheterna öster om Allbogatan som 
påverkas av buller från både väg och järnväg. Enligt bullerberäkningen blir det 
ytterligare fastigheter som kommer att få förhöjda bullernivåer år 2030.  

Länsstyrelsen håller med kommunen om att en ombyggnation av vägen med 
utbyggnad av cirkulationsplats bedöms leda till en positiv påverkan på ljudnivån i 
närområdet. Dock kommer det fortfarande att vara ett relativt stort antal fastig-
heter som kommer att utsättas för buller som överskrider riktvärdena för trafikbul-
ler.  

Länsstyrelsen anser därför att kommunen i planbeskrivningen behöver påtala 
vikten av att ytterligare åtgärder behövs för att minska störningarna från trafikbul-
ler. 

VA, Dagvattenhantering 

Länsstyrelsens bedömning är att den naturliga infiltrationen av vatten kommer att 
öka och att avrinningen från planområdet kommer att minska jämfört med idag. 
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Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11§ miljöbalken 

Länsstyrelsen skriver i yttrandet att de har inget att erinra mot omfattning och 
innehåll i behovsbedömningen som tagits fram.  

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken 

Länsstyrelsen uppmärksammar att det i planbeskrivningen redovisas att det an-
gränsande till planområdet finns områden där det funnits verksamheter som kan 
ha gett upphov till föroreningar. De verksamheter som redovisas är bland annat 
handelsträdgård, drivmedelshantering, bilverkstad och åkeri.  

Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 

Länsstyrelsen skriver i yttrandet att inga kända fornlämningar finns inom planom-
rådet enligt fornminnesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 
kap 11 §) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband med schakt-
ningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan 
dröjsmål. 

Överprövningsgrundande frågor 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att inga riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbal-
ken eller mellankommunala intressen påverkas av planförslaget.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att det i planhandlingarna framgår hur gällande 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken följs t.ex. kommenteras det i plan-
beskrivningen. I planbeskrivningen anges att ”enligt genomförda spridningsbe-
räkningar överskrids inte MKN för luft inom planområdet och ”då förslaget inte 
kommer att leda till ytterligare hårdgjorda ytor är bedömningen att vattenavrin-
ningen inte ökar och att MKN för vatten inte överskrids.” Lekarydsån är recipient. 
Då inga ytterligare ytor blir hårdgjorda än de idag befintliga är bedömningen att 
avrinningen till vattendrag inte kommer att påverkas. 

Gällande hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion skriver 
Länsstyrelsen att de vill fästa uppmärksamhet på att denna del av väg 
126/Allbogatan inte är förbjuden väg för transport av farligt gods, men inte heller 
rekommenderad transportled för farligt gods. Förbud mot transport av farligt gods 
gäller dock på Allbogatan genom centrala Alvesta. Vägsträckan är en avfart från 
väg 25 som är en rekommenderad väg för farligt godstransporter. Länsstyrelsen 
menar att detta gör att farligt godstransporter i viss omfattning kan utnyttja denna 
sträcka för att passera Alvesta, även om den Västra infarten bör utgöra huvudal-
ternativet för att passera Alvesta söder ut på väg 126. På angränsande detaljplan 
finns en fastighet med ändamål för bilservice och handel, vilken innefattar driv-
medelshantering samt tank- och fatrengöring. Detta gör att vissa farligt gods-
transporter i någon mån blir nödvändiga på denna sträcka menar Länsstyrelsen.  
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Länsstyrelsen uppmärksammar även att kommunen noterat vikten av att boende 
och verksamma inom närområdet informeras om risken för ev. olyckor vilket ge-
nerellt sett är skäligt i alla områden där risker är förhöjda, men inte alldeles up-
penbara. 

Gällande översvämning och klimatanpassning skriver Länsstyrelsen i sitt yttrande 
att det enligt DHI:s skyfallskartering finns områden som kan översvämmas vid ett 
100-årsregn. Fler gröna ytor leder till att avrinningen till vattendrag blir mindre. 
Länsstyrelsen är positiv till att grönytorna ökar. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande om vikten av att ytterligare 
åtgärder behövs för att minska störningarna från trafikbuller utmed väg 126 samt 
att vissa farliga godstransporter sker utmed sträckan, se rubriken Konsekvenser 
av planförslaget - Hälsa och säkerhet. För övrigt har yttrandet inte föranlett för-
ändringar i planförslaget.  

 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg framför i sitt yttrande att de ställer sig positiva till förslaget till 
ny detaljplan för Norra infarten och instämmer i att planen bidrar till trygghet, för-
bättrad folkhälsa och attraktivitet för Alvesta tätort.  

Region Kronoberg skriver i sitt yttrande att enligt förslaget kommer förutsättning-
arna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik att förbättras vilket är positivt då detta 
bidrar till att nå klimatmålen i den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Krono-
berg 2025. 

Region Kronoberg anser att resonemanget kring barnperspektiv hade kunnat 
utvecklas och tydliggöras i förslaget.  

Region Kronoberg vill betona att vid ombyggnation av hållplatserna bör arbetet 
följa Region Kronobergs hållplatshandbok. Exempelvis när det gäller väderskydd, 
tillgänglighetsaspekter och cykelparkeringsmöjligheter vilket många bussresenä-
rer uppskattar. 

Kommentar  

Förslag kompletteras med ett utvecklat resonemang kring barnperspektiv, se 
rubriken Konsekvenser av planförslaget – Socialt perspektiv.  

I den utsträckning som det har varit möjligt med hänsyn till utrymme i vägområdet 
har Region Kronobergs hållplatshandbok varit utgångspunkten vid planerad om-
byggnation av väg 126. Planbeskrivningen kompletteras med information om 
hållplatshandboken, se under rubriken Planförslag - Gator och trafik -
Kollektivtrafik.   
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Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten framför i sitt yttrande att fastighetsbeteckningen bör kon-
trolleras i rubriken i plankartan. Vidare framförs att gemensamhetsanläggningar-
na påverkas då ansvaret för väghållning blir kommunalt. Därmed ska de enligt 
lantmäterimyndigheten omprövas då de ej ska omfatta allmänplatsmark. Vidare 
framförs i yttrandet att konsekvenserna för varje fastighet bör ses över då det 
ibland saknas vissa åtgärder.  

Kommentar 

Förslag justeras enligt framförda synpunkter. Vad gäller väghållning efter om-
byggnationen så kommer Trafikverket att vara väghållare för de delar som de 
idag är väghållare för. 

 

Fastighetsägare NN och NN, fastighet xx  

Fastighetsägaren framför att tidigare har det funnits en trafikdelare i korsningen 
Allbogatan/Trädgårdsgatan, men som togs bort i samband med att Trädgårdsga-
tan asfalterades om för några år sedan. Fastighetsägaren undrar om det kommer 
att byggas en trafikdelare nu. Konsekvensen av att trafikdelaren togs bort har 
enligt fastighetsägaren blivit att trafik som kommer norr ifrån på Allbogatan och 
ska svänga vänster till Trädgårdsgatan i många fall skär kurvan och håller hög 
hastighet. Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att de har själva sett många 
olyckstillbud. Fastighetsägaren menar att de har påpekat detta vid många till-
fällen och undrar var trafiksäkerhetstanken har tagit vägen. Motiveringen till att 
den togs bort sågs vara att snöröjningen skulle bli enklare menar fastighetsäga-
ren. Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande att detta är en synnerligen dålig moti-
vering med tanke på att det finns en trafikdelare på motsatta sida av vägen.  

Kommentar 

I samband med ombyggnation av Norra infarten finns inte planer på att bygga en 
ny trafikdelare på den kommunala gatan Trädgårdgatan. Bedömningen är däre-
mot att ombyggnaden av Allbogatan/väg 126 med avsmalning av körbanan 
kommer medföra att korsningen blir tydligare och risken för att fordon genar i 
korsningen minskar.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande att vid fastighetens utfart har vid nuva-
rande snöröjning alltid skapats breda och höga, isiga vallar från både gata och 
cykel/gångbana. Fastighetsägaren frågar i sitt yttrande om framtida cirkulations-
bygge kommer att innebära ännu större vallar utanför fastighetens utfart. Även 
fråga om vallarna kommer att köras undan snabbare än tidigare år framförs i ytt-
randet. Vidare framför fastighetsägaren att det finns två vägbrunnar i gatuplan 
snett nedanför fastighetens uppfart. Fastighetsägaren menar att på uppmaning 
av snöröjare så är fastighetsägaren skyldig att försöka hålla dessa brunnar 
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öppna för avrinning, vilket fastighetsägaren menar ibland är svårt. Fastighetsäga-
ren måste befinna sig på gatan, vilket med ett mer kontinuerligt flöde av fordon 
som en rondell innebär, utgör en större risk än med en signalreglerad korsning. 
Fastighetsägaren skriver att med större och bredare vallar blir denna uppgift 
ännu svårare.  

Kommentar 

Sannolikheten är stor att framtida rondell inte kommer att påverka snöröjningen 
betydligt. Gällande vallar mot fastigheten så har Alvesta kommun ansvar att hålla 
nere den vall som skapas mellan körbana och gång- och cykelväg. Vallen upp-
står eftersom det är olika fordon som röjer olika ytor. Den skall hållas undan av 
den maskin som röjer gång- och cykelvägen. Vallen som blir mellan cykelvägen 
och fastigheten är fastighetsägarens ansvar att röja. Gällande gatubrunnarna 
utanför fastigheten så är fastighetsägare inte skyldiga att hålla dessa rena från 
snö/löv. Det är Alvesta Kommuns ansvar att sköta om dessa.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Yttrandet utgör en skrivelse från Enhetsrådet vid Stenlyckeskolan till Alvesta 
kommun, daterad 15 maj 2000. I skrivelsen framförs att en handlingsplan bör tas 
fram på hur situationen för Stenlyckeskolan, men också för gymnasieskolan ska 
lösas i ett långsiktligt perspektiv. Utvecklingen mot den förväntade ökningen i 
trafikvolym ska kunna vändas så säkerheten för skolbarn från 6-årsskolan och 
uppåt garanteras och den yttre miljön för skolbarnen kunna förbättras både be-
träffande luft och buller menar Enhetsrådet. Enhetsrådet undrar om Alvesta 
kommun har utvärderat vad en volymökning av trafiken innebär ut hälsosynpunkt 
för barn och ungdomar som ska vistas minst 6 timmar per dag i en närmiljö som 
redan har ett starkt inslag av buller och avgaser.  

Vidare framförs i yttrandet att Enhetsrådet anser att för varje skola i Alvesta 
kommun bör maximal ansträngning göras för att miljön i och kring skolan ska 
bara hälsosam, samt att skolvägara ska innebära minimala risker för barn och 
ungdomar. Dessutom ska barn och ungdomar kunna vistas i miljön i Alvesta på 
fritiden utan att behöva utsättas för stora risker i trafiken eller exponeras för stora 
mängder avgaser eller buller. Enhetsrådet framför i skrivelsen att de förordnar en 
begränsning av trafiken för tunga fordon som en del i att lösa de ökade hälsoris-
kerna för skolbarn.  

I skrivesen framför Enhetsrådet att en cirkulationsplats i skolans absoluta närom-
råde inte utgör en säker del för barns skolväg. Detta gäller enligt enhetsrådet 
både barn som går och cyklar till skolan. Vidare framförs att en cirkulationsplats 
förövrigt utgör en stor risk för alla gående eller cyklande människor oberoende av 
ålder, detta speciellt om en cirkulationsplats skulle placeras vid en genomfarts-
led. Även om Trafikverkets statistik utvisar att antalet olyckor är mindre för en 
cirkulationsplats än en korsning med trafikljus, så säger sunda förnuftet och våra 
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egna erfarenheter av trafiken i rondellerna i Växjö att cirkulationsplatser inte är en 
trafikmiljö för yngre skolbarn skriver Enhetsrådet.  

Kommentar 

Hagaskolan, tidigare Stenlyckeskolan, är idag en högstadieskola vilket betyder 
att låg- och mellanstadieskola idag finns belägna i andra delar av tätorten. I loka-
lerna finns idag inte någon gymnasieverksamhet. Däremot har en spontanid-
rottsplats tillkommit inom området. Bedömningen är att ombyggnationen kommer 
att leda till att barns och ungas skolväg blir säkrare utmed väg 126. Gång- och 
cykelväg skapas på båda sidor om körbanan. Då körbanan dessutom blir sma-
lare är bedömningen att hastigheten för motortrafiken bli lägre och att fordon i 
högre grad än idag kommer att följa den skyltade hastigheten. 

Alvesta kommun är väl medvetna om problematiken rörande störningar utmed 
vägen såsom buller, avgaser och trafikmiljö som uppstår då tung trafik leds inom 
Alvesta tätort. I samrådsversion av den fördjupade översiktsplanen för Alvesta 
tätort föreslås en förbifart för väg 126 strax väster om tätorten för att lösa dagens 
problematik att tung trafik kör genom centrum. Diskussion mellan Trafikverket 
och Alvesta kommun pågår och en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har inletts 
där olika alternativ undersöks. Om en förbifart skapas kommer Allbogatan att 
övergå i kommunalt huvudmannaskap och störningar utmed vägen kommer att 
minska.    

Cirkulationsplatsen som planeras kommer att utformas i enhetligt med andra cir-
kulationsplatser som finns inom Alvesta tätort. Detta betyder att gående kommer 
passera på övergångsställen och att trafiken ska stanna för gående. Cyklister 
kommer passera på eget fält intill övergångsstället och har därmed inte företräde.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande att det vänstersvängsfält som planeras 
vid Videgatan och som ska ha nedbromsande effekt kan öka risken för olyckor 
när man ska svänga höger till fastigheter belägna väster om väg 126. Detta då 
bakomliggande fordon försöker köra förbi högersvängande fordon och då det ska 
vara trångt kan de missa att fordonet framför ska svänga höger. Vidare framför 
fastighetsägaren att vid de tillfällen då det inte finns något vänstersvängande 
fordon så är risken att fordon kommer att köra snabbare än 60 km/h då detta är 
situationen idag. Fastighetsägaren menar att om fordon försöker köra om när det 
finns ett fordon framför som ska svänga höger in till fastigheten finns risk för 
olyckor. Fastighetsägaren föreslår istället att en cirkulationsplats skapas med en 
infart till fastighetsägaren för att få ner hastigheten hela dygnet.  

Slutligen framför fastighetsägaren en fråga angående hur cykelbanan kommer att 
avskiljas ifrån vägen. Då det är en ganska trång infart vill fastighetsägaren inte att 
det blir någon hög kant. Husvagnarna och husbilarna blir större o större så måste 
man kunna komma in med ett 24 meter ekipage utan att köra sönder cykelbana 
eller fordon. 
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Kommentar 

Ombyggnation av väg 126 kommer att innebära att en stensatt refug innan väns-
tersvängfält anläggs för att tydliggöra för trafikanter övergången mellan landsväg 
och tätort. Refugen tillsammans utformningen av sidoområdet ska skapa en tra-
fikmiljö som motsvarar den skyltade hastigheten. Refugen tydliggörs med linje-
målning och kommer även att belysas. Det kommer därmed inte vara möjligt att 
köra om framförliggande fordon vid refugen. Genomgående trafik på väg 126 
norrifrån kommer passera väntande fordon som står i vänstersvängfältet på hö-
ger sida. Högersvängande fordon på väg 126 kan på grund av en smalare väg-
bana inte passeras. Därmed får bakomliggande fordon invänta tills framförlig-
gande fordon har lämnat väg 126.  

Bedömningen har gjorts att trafikmängden i korsningspunkten inte motiverar en 
ny cirkulationsplats i korningen mellan väg 126 Allbogatan och Videgatan. Den 
gemensamma infarten för fastigheterna belägna i väster kommer inte att påver-
kas. Infart till fastigheten dimensioneras för 24-meters fordon. 

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren skriver i sitt yttrande en önskan att påverka dennes utfart i 
samband med byggnationerna. Den befintliga uppfarten till fastighetsägarens 
tomt är mycket smal och fastighetsägaren menar att den med fördel kan vidgas 
söderut. Däremot står där idag en gatlampa som hindrar utvidgningen. Fastig-
hetsägaren frågar i yttrandet om det skulle vara möjligt att flytta lampan i sam-
band med byggnationerna.  

Kommentar 

Önskemålet att gatubelysning flyttas så det blir möjligt att utvidga fastighetens 
utfart söderut framförs till Trafikverkets konsult som projekterar belysning.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren motsätter sig den fastighetsreglering som redovisas i plan-
handlingarna. I yttrandet framförs att gränsen fastslogs redan år 1945 enligt de 
papper som fastighetsägaren har. Tomten är på 1050 kvadratmeter och är god-
kända av Alvesta kommun.  

Kommentar 

Enligt Alvesta kommuns fastighetskarta utgör fastigheten den yta som är redovi-
sad i planhandlingarna. Tomten och fastigheten är i detta fall inte den samma till 
ytan. Syftet med fastighetsregleringen är att justera fastighetsgränsen så den 
stämmer med befintliga förhållanden och därmed går i samma gräns som villa-
tomten.  
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Fastighetsregleringen som redovisas i planhandlingarna kommer alltså inte att 
påverka fastighetsägarens befintliga bostadstomt eller betyda någon ekonomisk 
påverkan för fastigheten.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande att underlaget ser väldigt väl genomarbe-
tat ut och stor vikt har lagts vid trafiksäkerhet, miljö och buller vilket är enligt före-
tagarna bra. Vidare framförs att förslaget ser intressant ut och att de ser positivt 
på projektet som helhet.  

Fastighetsägaren belyser vägavsnittet mellan Videgatan och Ekebogatan och 
den tänkta högre buskplanteringen som föreslås mellan körbanan och 
gång/cykelbana. Fastighetsägaren framför att om det finns möjlighet bör plante-
ringen undvikas framför butiksfastigheterna då det skulle skymma/hindra insyn 
mot butiker/företag. Vidare framförs att företagen är beroende av att synas och är 
lätta att komma till. Om det måste finnas buskage mellan körfälten kan fastig-
hetsägaren istället tänka sig något lägre växande buskage/häck som ger fri sikt in 
mot butiker/företag. Fastighetsägaren menar att de en gång i tiden valt att eta-
blera verksamheterna utmed vägen för att vara synliga och lättillgängliga, vilket 
också är viktigt för deras fortlevnad.  

Fastighetsägaren skriver i yttrande att det även är av störta vikt hur avstängning-
ar sker som kommer att genomföras under byggtiden och att det inte kommer att 
påverka tillgängligheten till verksamheterna på ett negativt sätt. Därmed önskar 
fastighetsägaren få mer ingående information om hur detta planeras och i god tid 
innan det genomförs. Fastighetsägaren framför att de gärna ställer upp på ett 
möte för att nå en tillfredsställande lösning för alla parter. 
 
Kommentar  

De planteringar som illustreras i sektionerna i planbeskrivningen ska inte uppfatt-
tas som buskage mellan verksamhetsområde och vägen. Föreslagen plantering 
har som funktion att visuellt skapa ett smalare vägområde och på så sätt få ned 
verklig hastighet till skyltat hastighet. I formen kommer planteringarna som illu-
streras mellan Videgatan och Ekebogatan att vara upprättväxande, vilket betyder 
de inte kommer att sprida ut sig så mycket. Planteringarna kommer även att plan-
teras glest, med ett avstånd av ungefär 10-15 meter. Detta innebär att det kom-
mer att vara god insyn mellan planteringarna till intilliggande verksamheter.  

Synpunkter rörande avstängningar av väg 126 vidarebefordras till Trafikverket 
och FSP Teknik som kommer att genomföra ombyggnationen. Mer information 
om eventuella avstängningar kommer i samband med att arbetet kommer när-
mare i tiden och när det står klart vilka avstängningar som kommer att bli aktu-
ella. 
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Fastighetsägare NN, fastighet xx 

Fastighetsägaren framför i sitt yttrande att med hänsyn till rivningen av Ekorren 4 
och faktumet att Allbogatans trafik kommer närmare fastigheten så bör ett buller-
skyddande plank mellan blivande grönområde och tomten byggas. Fastighetsä-
garen menar att bullernivån som redan är avsevärd på grund av Värnamovägen 
lär öka en hel del både inomhus och i trädgården.  

Kommentar 

Den förändring som rivning av byggnad och anläggande av cirkulationsplats 
medför bedöms inte bli betydande vad gäller ljudnivån för fastigheten. Jämfört 
med signalreglerade korsningar har cirkulationsplatser fördelen att bullernivån 
inte blir lika hög då fordon inte behöver stanna och starta i samma utsträckning i 
korsningen. 

Bullerstörning är en fråga som berör i stort alla fastigheter utmed väg 126 då 
ljudnivåer generellt är högre än gällande riktlinjer. I samrådsversion av fördjupad 
översiktsplan för Alvesta tätort föreslås en förbifart för väg 126 i syfte att minska 
störningar kopplade till tung trafik genom tätorten. Diskussion mellan Trafikverket 
och Alvesta kommun pågår och en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har inletts 
där olika alternativ undersöks. Om en förbifart tillskapas kommer Allbogatan att 
övergå i kommunalt huvudmannaskap och bedömningen är att störningar utmed 
vägen kommer att minska.    

Hos Trafikverket finns bidrag att söka om bullerskydd i befintliga miljöer. För att 
Trafikverket ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller åtminstone något av 
följande kriterier; att ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus, att de maximala 
ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt, eller att 
ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser. Eventuell ansö-
kan sker via Trafikverkets webbplats.  

 

Alvestabo, NN 

I yttrandet framförs att Alvesta kommun har byggt Björnstorp och har planer att 
utöka området i framtiden. Alvestabon skriver att han har läst i lokalbladet att det 
jobbar cirka 200 personer i området. Alvestabon skriver i sitt yttrande att han inte 
ser något förslag om gång/cykelbana i detaljplanen från Oljeshejkerna ut till 
Björnstorp. Alvestabon skriver att han och fler som jobbar i Björnstorpsområdet 
anser att det är under all kritik att Alvesta kommun inte satsar på en säker trafik-
miljö för de som väljer promenad eller cykel till arbetet.  

Kommentar 

Mellan Videgatan och Björnstorp kommer Trafikverket i samband med ombygg-
nation av Norra infarten anlägga ett cykelfält på den västra sidan av vägen. Det 
betyder att det kommer att finnas cykelbana hela vägen från korsningen Allboga-
tan/Värnamovägen fram till Björnstorp. Planerade cykelvägar finns redovisade i 
planbeskrivningen, se rubriken Planförslag - Gator och trafik - Gång- och cykel-
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vägar. Däremot innefattar vägområdet norr om Videgatan inte detaljplaneområ-
det då detaljplanen enbart sträcker sig inom det område som idag är detaljplane-
lagt. 

 

Butikschef NN 

I yttrandet framförs att butikschefen är väl medveten om hög hastighet och hur 
mycket tung trafik som passerar dagligen. Det går enligt butikschefen inte en dag 
utan att utryckningsfordon såsom ambulans, brand- och polisbilar passerar och 
då ofta flera gånger per dag. Bussar i linjetrafik ej att förglömma.  

I yttrandet framförs att upplevelsen är att det många gånger är svårt att både 
svänga in (om man kommer från Vislandahållet) och ut (då man ska mot 
Moheda). Vid vänstersväng mot Moheda måste man enligt butikschefen köra ut 
på trottoaren för att få tillräcklig sikt på grund av att vägen svänger något.  

Fråga framförs i yttrandet angående om det kommer att finnas plats för utryck-
ningsfordon då vägen görs ”smalare”. Butikschefen menar att vägrenen idag an-
vänds för att hålla sig ur vägen för utryckningsfordon samt när besökare till verk-
samheten väntar på att kunna svänga (främst från Vislandahållet). Idag används 
även vägrenen av långsamtgående fordon som exempelvis truckar.  

I yttrandet framförs att det idag inte är så många gångtrafikanter och cyklister 
som passerar förutom på fredagar.  

Butikschefen skriver i yttrandet att verksamheten har dagliga varuleveranser av 
främst mindre lastbilar (12 ton) men även stor lastbil och lastbil med släp. När det 
gäller lossning av lastbil med släp måste detta ske i grindöppningen det vill säga 
trottoar samt vägren (jordleverans 45-48 pallar). Vid många tillfällen måste även 
de mindre lastbilarna backa in. Det är enligt butikschefen extra viktigt för bilarna 
att komma nära lossningsstället under den ”kalla” perioden då växterna inte kla-
rar för mycket kyla.  

Fråga framförs i yttrandet om det finns möjlighet med en avfart från Allbogatan in 
mot verksamheten, likanande de som finns längre ner på Allbogatan. Argument 
som framförs är att öka säkerheten från Vislandahållet. Butikschefen menar i 
yttrandet att om vägen ska smalnas av så blir det en propp med stor risk för 
olyckor.  

Butikschefen skriver i sitt yttrande att under högsäsong har verksamheten över 
100 besökare/dag (95 % med bil). Verksamheten har även många tunga varor i 
sortimentet såsom jord och gödning, därav behovet av bil. Under maj-juni hade 
verksamheten cirka 1800 besökare/månad. December 2015 1300 besökare. Un-
der lågsäsongen i september månad hade verksamheten cirka 800 besökare. 
Varuleverans ej inräknade.  

Kommentar 

I samband med ombyggnationen av väg 126 kommer körbanan att smalnas av 
och utformas så fordons hastighet i högre grad än idag sänks till skyltad hastig-
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het. Svängande fordon på väg 126 kan på grund av en smalare vägbana inte 
passeras. Därmed får bakomliggande fordon invänta tills framförliggande fordon 
har lämnat väg 126. Oavsett körbanebredd ska plats alltid ges för räddningstjäns-
tens fordon.  

Alvesta kommun har samrått med Trafikverket i frågan om varuleveranser och de 
framför att det inte är lämpligt att verksamheter hanterar varuleveranser inom det 
statliga vägområdet som väg 126 utgör en del av. Lastning och lossning av varor 
bör ske inom den egna fastigheten. Det bör även finnas utrymme att hantera 
lastbilar inom fastigheten så fordon undviker att backa ut på väg 126. 

Korsningar och utfarter dimensioneras bland annat av beräknad trafikmängd på 
väg 126 samt antal in- och utfarter till verksamheten. Med hänsyn till framkomlig-
het är bedömningen att det inte finns behov av särskilda vänstersvängfält utmed 
vägen förutom vid Videgatan.  

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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