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Förord

Alvesta kommun planerar för en ny väg och ett nytt bostadsområde i

Spåningslanda. En detaljplan för området upprättas. Alvesta kommun

har givit SWECO i uppdrag att upprätta miljökonsekvensbeskrivning-

en.

Etableringen görs i anknytning till befintlig bebyggelse, med tillgång

till vatten- och avloppsförsörjning. Bland andra Länsstyrelsen har pe-

kat på att vissa aspekter som trafikmiljö och kulturvärden är av sådan

betydelse för etableringen att en MKB bör upprättas. Av det skälet

upprättas en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen.

Miljökonsekvensbeskrivningen har indirekt också betydelse för boen-

demiljön i det planerade bostadsområdet. Genom att en MKB (miljö-

konsekvensbeskrivning) har upprättas kan de som så småningom

flyttar in i området känna sig säkra på att tillräcklig hänsyn tagits till de

omgivningar som de har valt till sin livsmiljö.

SWECO
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Läsanvisning

I syfte att göra miljökonsekvensbeskrivningen lättillgänglig har teknis-

ka termer så långt möjligt undvikits. I samma syfte beskrivs också ofta

varför ett visst avsnitt finns med och varför det har fått det innehåll det

har. Vår förhoppning är att läsare som kanske stöter på sin första

MKB ska ha glädje av detta och att erfarna granskare därför ska ha

överseende med för dem onödiga upplysningar.

För att underlätta för erfarna granskare har vi där det är lämpligt lagt

in korta referenser till lagrum eller andra källor. Sådana referenser har

gjorts starkt förenklade och återfinns inom parentes, under rubriker

eller insprängt i texten, där det är aktuellt. En referens till punkt 6 i

andra stycket i miljöbalkens sjätte kapitels tolfte paragraf ser ut så

här: (MB 6:12, 2st. 6).

När en sådan referens finns innebär det att avsnittet eller påståendet

svarar mot krav i den paragrafen. Observera att en referens kan åter-

komma på flera ställen och att avsnitten oftast eller alltid innehåller

mer än vad referensen kräver.

För att tillgodose lagkraven men ändå ge miljökonsekvens-

beskrivningen en ändamålsenlig struktur förekommer vissa förenk-

lingar. Åtgärder för att förebygga eller motverka negativ miljöpåverkan

(MB 6:12, 2 st. 7) har liksom åtgärder för uppföljning och övervakning

(MB 6:12, 2 st. 9) i förekommande fall redovisats i direkt anslutning till
beskrivningen i avsnittet Påverkan. Hur bedömningen gjorts och

eventuella problem med sammanställningen (MB 6:12, 2 st. 8) åter-
finns i avsnittet Hur arbetet har bedrivits. Skäl för val av alternativ (MB

6:12, 2 st. 8) redovisas emellertid direkt i avsnittet Påverkan.

Eftersom detaljplanen är ett led i översiktsplanens genomförande har

det varit naturligt att genomgående knyta an till översiktsplanen. Där-

för har ett särskilt avsnitt om detta kunnat undvaras.
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1 Sammanfattning

(MB 6:12, 2 st. 10)

Detaljplanen för ny väg och nytt bostadsområde, etapp 1, Spånings-

landa ligger intill befintlig bebyggelse i Spåningslanda. Planen inne-

bär att ca 45 villatomter tillskapas och att det finns möjlighet att eta-

blera ett daghem/skola om behov finns. Vägen ger möjligheter för

etablering av fler bostadsetapper och skapar en bättre trafiksituation i

östra Alvesta. Planen ger också förutsättningar för att ta hand om

dagvatten från åsen på ett miljömässigt bra sätt i dikessystem och

dammar.

Samlad bedömning

Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer någon bety-

dande miljöpåverkan inte att uppstå vid genomförandet av detaljpla-

nen för ny väg och nytt bostadsområde, etapp 1, Spåningslanda.

Skillnaderna i påverkan mellan utredningsalternativen ”strikt rutnäts-

mönster”, ”angöring enbart via Tallvägen” och huvudalternativet, allt-

så själva planen, är små. Den största skillnaden ligger mellan dessa

olika alternativ och nollalternativet.

Människorna

Planen förväntas inte påverka människors hälsa i någon betydande

utsträckning.

Landskapet

Genom att ett skogsbeklätt område ersätts av ett bostadsområde sker

en stor förändring av landskapsbilden.

Kulturmiljön

Planen gränsar till, och berör delvis, en bevarandevärd kulturmiljö.

Hänsyn till detta har tagits i utformningen av planen. Påverkan förvän-

tas bli måttligt negativ.

Naturen

En huvudsakligen negativ, men liten, påverkan på naturmiljön förvän-

tas bli resultatet av planens genomförande. Genom ökad naturtypsva-

riation förväntas dock den biologiska mångfalden öka inom planom-

rådet.

Infrastrukturen

Ett genomförande av planen förväntas ge en relativt stor positiv på-

verkan på trafiksituationen i närområdet.
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2 Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

2.1 Vem är MKB:n till för

Alla som på något sätt är berörda av planerna på en etablering av

bostäder vid Spåningslanda kan ha intresse av vad som kommer

fram i miljökonsekvensbeskrivningen.

Som nämndes i förordet får de som väljer att bo i området ett slags

garanti för tillräcklig miljöhänsyn. Många kommer förmodligen att bo-

sätta sig där utan att någonsin läsa vare sig detaljplanen eller MKB:n.

Andra har kunskaper och intresse av att ta del av hur deras boende

kommit till. Människor som redan bor i närheten har förstås ett särskilt

stort intresse av information om hur deras omgivning förändras. Oav-

sett intresse, är lagarna som kräver planer och miljöbedömningar till

för dem.

Lagarna är också till för miljön som sådan. Genom att en MKB upp-

rättas kan beslutsfattare, granskande myndigheter, oberoende miljö-

organisationer och intresserad allmänhet kontrollera hur stor påver-

kan på miljön kan bli och också göra en egen bedömning.

En miljökonsekvensbeskrivning blir med nödvändighet bitvis teknisk.

Fackuttryck förklaras ibland inte direkt i sitt sammanhang. För att göra

det möjligt för alla att förstå ställs krav på att åtminstone sammanfatt-
ningen ska vara icke-teknisk. Sweco har genomgående försökt att

undvika eller förklara tekniska termer och därmed göra hela miljökon-

sekvensbeskrivningen tillgänglig för alla.

2.2 MKB krävs i lag

Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas för planer där det finns en
risk för att en betydande miljöpåverkan uppstår. Reglerna finns i Plan-

och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) med tillhörande förord-

ningar och föreskrifter. Syftet med MKB är att integrera miljöhänsyn i

planen för att på så sätt främja en hållbar utveckling.

För detaljplaner avgörs om en MKB ska upprättas efter en så kallad
behovsbedömning. Samråd om behovet av en MKB hålls med Läns-

styrelsen. Behovsbedömningen ligger också till grund för avgräns-

ningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt bestämmelserna är

det nämligen endast den eventuella betydande miljöpåverkan som

kan uppkomma som måste beskrivas i en MKB. För att ge en mer

heltäckande bild av planens påverkan är det emellertid vanligt att

även mindre påverkan beskrivs. Även i fråga om avgränsningen sker

samråd med länsstyrelsen.
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Både för detaljplaner som sådana och miljökonsekvensbeskrivningar

finns särskilda regler om att de ska ställas ut så att berörda kan läm-

na synpunkter.

I avsnittet om hur arbetet har bedrivits beskrivs proceduren för den

aktuella planen fram till miljökonsekvensbeskrivningens färdigställan-

de.

2.3 Miljö är mer än miljö

(MB 6:12-13)

I miljöbalken regleras vad en miljökonsekvensbeskrivning ska inne-

hålla. Bestämmelserna om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar

innehåller aspekter som gör att begreppen miljö och konsekvens (i

ordet miljökonsekvensbeskrivning) var för sig ges ett mycket brett

innehåll. Miljö innefattar aspekter som biologisk mångfald, männi-

skors hälsa, materiella tillgångar och kulturarv. För var och en av

dessa aspekter bör dessutom sekundära, kumulativa, samverkande,

permanenta och tillfälliga, konsekvenser på kort medellång och lång

sikt, såväl positiva som negativa beskrivas. I varje miljökonsekvens-

beskrivning ska en avgränsning till vad som är relevant i det aktuella

fallet göras.

För att ge en överskådlig struktur används betydligt färre begrepp i

denna MKB. Som nämnts tidigare kan ibland referenser till regelver-

ket göras för att underlätta granskningen.

I miljöbalken finns också vägledning för avgränsningar som föranleds

av annat än miljöaspekter. Detaljeringsgraden för miljökonsekvens-

beskrivningen ska svara mot detaljplanens detaljeringsgrad. En av-

gränsning ska göras med hänsyn till planens innehåll. Det innebär

bland annat att aspekter på miljöpåverkan som hör hemma i över-

siktsplanen inte ska behandlas i en detaljplan. Även om en viss över-

lappning är oundviklig framgår att vissa frågor som hör hemma i

eventuell tillståndsprövning och vid bygglov ska behandlas där och

inte i detaljplanens MKB. Hänsyn får också tas till om det finns lämp-

liga bedömningsmetoder och det allmänna kunskapsläget för en viss

fråga. Vid avgränsningen av vad som tas upp i en miljökonsekvens-

beskrivning ska också allmänhetens intresse beaktas.
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3 Planen

(MB 6:12, 2 st.1)

3.1 Bakgrund

2007-05-29 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt planeringskon-

toret att påbörja planeringsprocessen med ett planprogram för ut-

byggnaden av Spåningslanda. Detaljplanen för ny väg och nytt bo-

stadsområde, etapp 1, Spåningslanda är en fortsättning på planpro-

cessen för att utveckla Alvesta och Spåningslanda. Vägen är en för-

utsättning för att säkerställa tillgänglighet till bostäder och verksamhet

i östra Alvesta alla tider. Befintlig väg idag går över järnvägen och

riskerar att vara avstängd i händelse av problem på järnvägsspåret.

3.2 Behovsbedömning

I ett inledande skede av planläggningen har en behovsbedömning för

detaljplanen för ny väg och nytt bostadsområde, etapp 1, Spånings-

landa genomförts. Kommunen har efter samråd valt att upprätta en

miljökonsekvensbeskrivning trots att bedömningen tidigt var att en

betydande miljöpåverkan inte förväntas uppstå i samband med att

planen genomförs.

3.3 Avgränsning

För att fokusera miljökonsekvensbeskrivningen särskilt på de fråge-

ställningar som ansågs kunna medföra en inte helt obetydlig miljöpå-

verkan har avgränsningar gjorts. Avgränsningarna är gjorda med ut-

gångspunkt i den genomförda behovsbedömningen, inkomna syn-

punkter, samt ett planeringsmöte med Alvesta kommun

2010-03-04.

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserades mot denna bakgrund till

att beskriva planens eventuella påverkan på natur- och kulturmiljö,

trafikmiljö och människors hälsa. Dagvattenfrågan behandlas till-

sammans med frågan om naturmiljö.

Bebyggelsen kommer att anslutas till kommunalt VA-nät, varför inga

effekter avseende spillvattenpåverkan tas upp.

3.4 Syfte med planen och MKB:n

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde

i nordöstra Alvesta och en ny väg mellan Lekarydsvägen och Spå-

ningslandavägen. Detaljplanen har också till syfte att infoga väg och

utbyggnadsområdet på ett varsamt sätt tillsammans med natur- och
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kulturmiljövärdena. Planeringen syftar också till att omhänderta dag-

vatten från åsen på ett miljömässigt tillfredsställande sätt.

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar följaktligen till att beskriva pla-

nens miljökonsekvenser och innehåller förslag till åtgärder som kan

vidtas för att ytterligare ta hänsyn till miljö och människors hälsa.

3.5 Översiktlig planbeskrivning

Området ligger i nordöstra delen av Alvesta. Planen innebär att ca 45

villatomter för blandad villabebyggelse tillskapas och att det finns möj-

lighet att etablera ett daghem/skola. Utbyggnadsområdet för bostäder

upptar en yta om ca 9 hektar medan vägområdet uppgår till en längd

av ca 1,5 km.

Bostäderna får ha maximalt två våningar. Maximalt 30 % av fastig-

hetsarean får exploateras (inkl. komplementbyggnader). Runt bo-

stadsområdet finns naturmark som avskärmar mot befintlig bebyggel-

se. Inom området finns även några mindre parkområden.

Gatorna inom bostadsområdet är tänkt att betjäna både bil- och cy-

keltrafik och lokagatan genom området kommer att ha ett infiltrations-

stråk för transport av dagvatten genom området. Parkering är tänkt

att lösas på den egna tomten. Anslutning till området via gång- och

cykelvägar finns. Vissa vägavsnitt inom området är renodlade gång-

och cykelvägar.

Nödvändiga möjligheter för teknisk försörjning finns i planen. En ladd-

station för elbilar och uppställningsplats ingår i planen.

Möjlighet till kollektivtrafik finns i planen.

Planen innebär också att dagvatten från åsen tas om hand i dikessy-

stem och dammar.

Bevarandevärda naturobjekt pekas ut i planen och ska bevaras.

Stenmurar, som inte omfattas av biotopskydd, finns inom planområ-

det och dessa skyddas till största delen i planen. I nordvästra delen

av planområdet intill Lekarydsvägen finns ett område utpekat för be-

gravningsändamål i anslutning till befintlig skogskyrkogård.

Den nya vägen ansluter till Lekarydsvägen via en cirkulationsplats.

Tre korsningar skapas till den nya vägen. Denna förläggs lågt där det

är möjligt. Plats för skyddsåtgärder, exempelvis vallar finns inom na-

turområdet. I planen ingår naturmark på västra sidan om hela den

nya vägens sträckning.
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Den nya vägen ger möjligheter för etablering av fler bostadsetapper.

Vägen ger också förutsättningar att dels hantera trafiken in/ut från

planens bostadsområde, dels avlasta trafiken vid järnvägsövergångar

på Länsmannabacken och Lekarydsvägen. Trafik till/från rekreations-

område och ridskola behöver inte längre gå genom bostadsområden

med den nya den nya vägens tillkomst. Den i planen ingående nya

vägen måste alltså ses ur ett större perspektiv än som enbart en ny

väg för ett nytt bostadsområde.

Bild 1. Bilden illustrerar planområdet.
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4 Platsen

(MB 6:12, 2 st. 2-4)

Nedan följer en nulägesbeskrivning av den aktuella lokaliseringen av

detaljplanen. Genomförs inte planen förutsätts platsen i stora drag

förbli oförändrad varför nulägesbeskrivningen även utgör beskrivning

av ett nollalternativ. Ett något utförligare resonemang om alternativre-
dovisning finns i avsnittet Påverkan. Området är delvis dataljplanelagt

(detaljplanen ersätter delar av två planer och en tredje helt), och är i

översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Skill-

naderna mot befintliga planer är dock relativt små.

Bild 2. Utdrag ur översiktsplanen. Den nya vägen är streckad i bildens

mitt och omges av gulmarkerade ytor där den nu aktuella detaljplanen

omfattar området i sydväst. På bilden framgår också omfattningen av

ett föreslaget kulturreservat nordost om planområdet och ett rekrea-

tionsområde i öster.
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4.1 Människorna

(MB 6:12, 2 st. 6 Befolkning och människors hälsa)

Närliggande bostadsbebyggelse utgörs främst av småhusbebyggelse

från 40 – 70 talen. Vid Novisvägen väster om planområdet finns även

ett nybyggnadsområde. Offentlig service i form av kommunhus, polis-

kontor, vårdcentral, bibliotek, Folkets hus, biograf och järnvägsstation

finns i centrala Alvesta, inom någon kilometers avstånd. Även försko-

lor/skolor för alla åldrar samt butiker finns inom någon kilometers av-

stånd. Detaljplaneområdet har också närhet till rekreation och frilufts-

liv.

Området ligger inom normalriskområde för radon.

4.2 Landskapet

(MB 6:12, 2 st. 6 Landskap)

Området utgörs av naturmark med övervägande barrskog. I den syd-

västra delen av planområdet utgörs dock vegetationen av lövskog.

Topografin kännetecknas av en sluttning upp mot nordost där en mo-

ränrygg sträcker sig i nord-sydlig riktning. Inga kända skyddade na-

turvärden finns inom området för detaljplanen.

4.3 Kulturmiljön

(MB 6:12, 2 st. 6 Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv)

I direkt anslutning till planområdet finns två registrerade fornlämning-

ar, Aringsås 123 och 110:1 vilka visat sig vara felregistrerade (se vi-

dare under punkt 5.3). I planens närområde bl.a. på toppen av åsen

finns rester av forntida bosättningar, varför planområdet anses ha

potential att inrymma fornlämningar. Planerad vägsträckning ligger

nära fornlämning 49, 70:1 och 72:1. Detta är ett sammanhängande

område med forngravar. Delar av detta fornlämningsområde utgörs

av riksintresse, men har även höga värden utanför själva riksintres-

seområdet.

Delar av Spåningslandaområdet öster om planområdet har i över-

siktsplanen pekats ut som eventuellt framtida kommunalt kulturreser-

vat.
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4.4 Naturen

(MB 6:12, 2 st. 6 Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten och luft)

Det område som är aktuellt för detaljplanen är idag obebyggd mark.

Söder och väster om planområdet finns befintliga bostadsområden.

Öster om den planerade nya vägen är det främst naturmark med

skog som till stora delar är stormskadad. Planområdet utgörs främst

av barrskog, och i den sydvästra delen av planområdet utgörs vege-

tationen av lövskog med björk som dominerande trädslag.

4.5 Infrastrukturen

(MB 6:12, 2 st 6 Materiella tillgångar, bebyggelse, mark och vatten)

Området ligger cirka 300 m från stambanan (järnväg och riksintres-

se). I planens närområde finns ett utbyggt vägnät som delvis kommer

att påverkas av planens genomförande. Däribland kan nämnas Leka-

rydsvägen som ansluter väg 25, Lunnagårdsvägen som är en lokal-

gata med en fördelande funktion till mindre lokalgator samt Spånings-

landavägen och Högalundsvägen som fungerar som matargator till

flera bostadsgator. Huvudsakligen är hastighetsbegränsningen 50

km/h i närområdet. Spåningslandavägen fortsätter även som grusväg

utanför befintlig bebyggelse och fungerar som tillfartsgata till rekrea-

tionsområde och ridhus. Teknisk försörjning (el, vatten och avlopp

mm) finns tillgängligt i området. Busshållplats finns vid Lekarydsvä-

gen och järnvägsstationen ligger ca 2 km från planområdet.
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5 Påverkan

I avsnittet om påverkan beskrivs den inverkan planens genomförande

förväntas få. Detta skulle kunna kallas den egentliga konsekvens-

beskrivningen.

Miljöbedömningen bekräftar antagandet vid behovsbedömningen att

en betydande miljöpåverkan inte kommer att uppstå vid genomföran-

det av detaljplanen för etapp 1, Spåningslanda.

ALTERNATIV

I miljökonsekvensbeskrivningar används jämförelser med alternativ

för att åskådliggöra konsekvenserna av förändringen som sker vid

planens genomförande. Utöver nollalternativ och den föreslagna pla-

nen ska jämförelser med alternativ utformning och ibland alternativ

lokalisering göras. Vilka alternativ som måste finnas med bestäms av

syftet med planen.

Syfte

Planen har i detta fall som syfte att i Alvesta kommun erbjuda attrakti-

va bostäder i närhet till centrala Alvesta. Planen syftar också till att

skapa en bättre trafiksituation i nordöstra delen av Alvesta. Den nya

vägen har som syfte att dels hantera trafiken in/ut från planens bo-

stadsområde, dels avlasta trafiken vid järnvägsövergångar på Läns-

mannabacken och Lekarydsvägen. Både lokalisering av bostadsom-

råde och utformning av vägen är hårt knutna till syftet med planen.

Planen följer i sin helhet översiktsplanens intentioner att utveckla

Spåningslanda och nordöstra Alvesta.

Nuläge och nollalternativet

Nollalternativet, konsekvenserna om planen inte genomförs, överens-

stämmer i hög grad med beskrivningen av platsen. Det beror på att

förändringstakten i området har varit mycket låg och skulle fortsätta

så utan planen. Nollalternativet innebär alltså att påverkan på männi-

skors hälsa, landskapet, kulturmiljön, naturmiljön, riksintressen, vat-

ten, infrastrukturaspekter etc. förväntas öka ”naturligt” i takt med för-

väntad utveckling i området och för samhället i stort. För att inte i

onödan öka omfånget på beskrivningen utgör beskrivningen av plat-

sen tillsammans med eventuella kommentarer om områdets utveck-

ling utan planen i detta avsnitt nollalternativ.
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Två utformningsalternativ

Som utformningsalternativ har en exploatering av bebyggelse med ett

strikt rutnätsmönster valts. Det betyder att planen jämförs med att

bygga nästan samma antal bostäder inom samma område men med

en utformning som påminner om äldre intilliggande bostadsområden

med ett relativt strikt rätvinkligt gatunät. Att istället jämföra med en

högre eller mycket lägre exploateringsgrad har inte bedömts som

rimliga alternativ, eftersom hela utvecklingen av Spåningslanda san-

nolikt kommer att ske i etapper under mycket lång tid. Skillnader i

påverkan kommenteras under respektive avsnitt där det bedömts

nödvändigt.

I konsekvensbeskrivningen jämförs också med en alternativ vägan-

slutning till/från området. Detta alternativ utgörs, utöver den nya vä-

gen, av en angöring för biltrafik enbart via Tallvägen.

Flera lokaliseringsalternativ

Frågan om alternativ lokalisering har behandlats utförligt i Översikts-

plan 2008 för Alvesta kommun genom att ett antal utvecklingsområ-

den tagits fram där. I översiktsplanen finns även ett vägreservat från

Lekarydsvägen till Spåningslandaområdet utpekat, varför även den

tillkommande vägen är hanterad på den övergripande nivån.

Översiktsplanen är aktuell och detaljplanen upprättas inom ett av de

utpekade utvecklingsområdena. Miljökonsekvenser behandlas

genomgående i översiktsplanen och ett särskilt avsnitt behandlar på-

verkan på miljömålen. Länsstyrelsens uppgav i det tillhörande

granskningsyttrandet att de ansåg att planen var tydlig, lättläst och väl

genomarbetad.

Därför har bedömningen gjorts att alternativ utanför detaljplanens

geografiska räckvidd (MB 6:12) inte bör behandlas ytterligare i miljö-

konsekvensbeskrivningen till den nu aktuella detaljplanen.

Skillnader i påverkan kommenteras under respektive avsnitt där det

bedömts relevant.
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5.1 Människorna

(MB 6:12, 2 st. 6 Befolkning och människors hälsa)

Trafikbullersituationen har inte utretts närmare med beräkning eller

mätning. Trafiken som har med planen att göra utgörs av tätortstrafik

med låga hastigheter i bostadsområde. Erfarenheter från liknande

trafiktätheter indikerar entydigt att Naturvårdsverkets riktlinjer om 55

db(A) vid uteplats och 30 db(A) inomhus mätt som dygnsekvivalent

ljudnivå inte överskrids vid normalutformning av bostäder eller andra

byggnader.

Inom planområdet finns inga kända förorenade områden. Däremot

ligger planområdet inom normalriskområde avseende radon. Sweco

har genomfört en översiktlig markradonmätning (Sweco 2009-04-28),

där marken kategoriseras som låg- till normalradonmark. Radon be-

döms utifrån kända förutsättningar inte utgöra någon förhöjd risk för

människors hälsa.

En laddstation för elbilar och två transformatorstationer avses ingå i

planområdet. Placering och utformning ska följa kommunens riktlinjer

varför dessa inte antas kunna påverka människors hälsa negativt.

En nedgrävd kraftledning passerar i västra delen av planområdet. Då

ledningen är nedgrävd påverkas inte närboende av skadlig strålning

från denna.

Miljökvalitetsnormer för luft

Under 2006 utfördes beräkningar av luftkvalitén i Alvesta. Beräkning-

ar genomfördes från fem gator och visade att halterna av kväveoxid i

gatumiljö är låga. För partiklar är däremot halterna höga redan i bak-

grundsluften. Vid samtliga gator (beräkningspunkter) överskrids övre

utvärderingströskel räknat som årsmedelvärde.

Planens genomförande bedöms emellertid endast mycket marginellt

påverka kommunens möjligheter att innehålla miljökvalitetsnormerna

för partiklar eller kväveoxider. Påverkan uppkommer främst genom

ökad biltrafik i och med nya bostäder samt till viss del genom upp-

värmning. Området kommer att basförsörjas med biobränsle via fjärr-

värme, vilket bedöms vara en hållbar energiförsörjning och god hus-

hållning med naturresurser.

Konsekvensskillnader för olika alternativ

Att nyttja även en angöring mot den nya vägen från det befintliga

gatunätet bedöms vara ett bättre alternativ än att endast ha en angö-

ring via Tallvägen. Den slutsatsen grundar sig på att störningen mot
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närboende vid Tallvägen blir mindre och trafikflödet fördelas bättre

mellan anslutningsvägarna.

Skillnaden mellan nollalternativet och planen avseende påverkan på

människorna är liten. Nollalternativet ger mindre störning mot närbo-

ende medan planen främjar en positiv samhällsutveckling vilket har

ett brett spektrum av hälsobefrämjande inverkan. För samtliga alter-

nativ rör det sig dock om en mycket liten påverkan.

5.2 Landskapet

(MB 6:12, 2 st. 6 Landskap)

Självklart kommer påverkan på landskapsbilden att ske i närområdet

när ett nytt bostadsområde tillkommer i ett förhållandevis opåverkat

landskap. Befintlig skog kommer att tas ned inom bostadsområdet,

däremot kommer landskapskaraktären längs den nya vägen inte att

påtagligt förändras. Närboende söder och väster om det nya bo-

stadsområdet kommer att få en helt annorlunda vy mot tidigare

skogsområde. Hela östra sidan om den nya vägen kommer att behål-

la sin ursprungliga karaktär tills en eventuell ytterligare utveckling av

Spåningslanda sker. Boende i nordöstra Alvesta kommer även fort-

sättningsvis ha nära tillgång till naturområden, med opåverkad skog

på lite längre avstånd och med naturliga grönstråk som länkar dit.

För att minimera negativ påverkan på landskapsbilden är det av stor

vikt att hållbarhets- och gestaltningsprinciperna (rapport från Sweco

2009-11-06) följs avseende gröna stråk och anpassningar i landska-

pet. Det är också viktigt att bevara den gröna barriären mellan nytt

bostadsområde och befintlig bebyggelse. Detta område är upptaget

som naturmark idag vilket är positivt.

Konsekvensskillnader för olika alternativ

Alternativet med ett strikt rutnätsmönster kan möjligen harmoniera

mer med befintlig bebyggelse än vad planen gör. Planens utformning

kan dock uppfattas som en övergång mellan ett striktare bebyggelse-

mönster och den helt fria landskapsbilden som finns öster om den

planerad nya vägen. Nollalternativet är det alternativ som påverkar

landskapsbiden minst.
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5.3 Kulturmiljön

(MB 6:12, 2 st. 6 Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv)

För att skydda de värdefulla fornlämningarna har kommunen löpande

diskuterat skyddsåtgärder med Länsstyrelsen kulturmiljöenhet. Denna

dialog har medfört att objekten skyddas inom grönområden och med

erfoderliga skyddszoner.

Den nya vägens sträckning justeras i den östra delen för att skydda

kulturmiljöobjektet 49:1 och så att denna registrerade fornlämning

hålls ihop med riksintresseområdet. Skyddet innebär att det kommer

att finnas en skyddszon på 20 meter mellan vägområde och berörd

fornlämning.

Två registrerade fornlämningar, 70:1 och 72:1, finns öster om den

nya vägen och dessa skyddas också med omgivande skyddszon.

De två fornlämningsobjekt, 110:1 och 123:1, som finns registrerade

inom planområdet, har vid länsstyrelsens kontroll i samband med

plansamrådet visat sig vara felregistrerade. Dessa berörs inte av ut-

byggnaden inom denna planeringsetapp men däremot av framtida

utbyggnadsetapper.

Markarbeten som innebär risk att skada fornlämning får inte genomfö-

ras utan Länsstyrelsens medgivande.

Om dessa försiktighetsmått följs görs bedömningen att planen inte

skadar värdefulla kulturmiljöobjekt.

Konsekvensskillnader för olika alternativ

Med vidtagna försiktighetsmått görs bedömningen att det inte är nå-

gon större skillnad i påverkan på kulturmiljön mellan nollalternativet

och planen. Alternativet med ett strikt rutnätsmönster skulle ge sämre

möjligheter att anpassa utformningen till befintliga skyddsvärda ob-

jekt.

Genomförande av planen i sin helhet innebär vissa positiva effekter

för kulturmiljön genom att kulturmiljöområdet blir mer lättillgängligt

genom den nya vägens tillkomst.
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5.4 Naturen

(MB 6:12, 2 st. 6 Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten och luft)

Att avverka skog och ta ett markområde i anspråk för att etablera

bostäder får givetvis vissa negativa effekter på naturmiljön. Naturom-

råden runt vägar och bostadsområde kommer dock att finnas kvar

samtidigt som vissa parkområden/grönområden tillskapas inom om-

rådet för bostäder.

Inga kända hotade arter finns inom planområdet. Några skyddsvärda

träd har markerats i plankartan och kommer att bevaras. Den naturli-

ga bäck som löper i öst-västlig riktning i höjd med Novisvägen kom-

mer att bevaras. Dock måste den kulverteras en kort sträcka under

den nya huvudgatan. Riktlinjerna för anpassning av grönytor och

dagvattenhantering bör följa rekommendationerna i Swecos rapport

Hållbarhets- och gestaltningsprinciper 2009-11-06.

Dagvattendammen inom området är avsedd att utföras som en torr

damm med möjlighet att vara ett fördröjningsmagasin. Rätt utformat

kan detta utgöra ett värdefullt inslag i naturmiljön och skapa möjlighe-

ter för andra typer av växtlighet än vad som finns inom området idag.

Artrikedomen, den biologiska mångalden, kommer sannolikt att öka

genom att en större variation jämfört med omgivande natur åstad-

koms.

Negativ inverkan på naturmiljön kommer att ske genom att vissa be-

fintliga diken läggs igen. Dessa diken tappar dock delvis sin funktion i

och med att den nya vägen med dess avskärmande dike anläggs.

Sammantaget görs bedömningen att naturmiljön huvudsakligen på-

verkas negativt av planen, men att påverkan är relativt liten.

Konsekvensskillnader för olika alternativ

Nollalternativet är det alternativ som minst påverkar naturmiljön. Den

nya vägen kommer att utgöra en barriär för spridning av arter mellan

det lilla området väster om vägen och omgivande natur. Påverkan,

som emellertid är mycket liten, skulle förstås utebli med alternativet

utan den nya vägen. Mellan planen och utformning enligt strikt rut-

nätsmönster kan ingen egentlig skillnad antas uppkomma avseende

naturmiljön. För planen och alternativet med angöring enbart via Tall-

vägen, är påverkan på naturmiljön i princip likvärdig.
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5.5 Infrastrukturen

(MB 6:12, 2 st. 6 Materiella tillgångar, bebyggelse, mark och vatten)

Genomförande av planen medför en relativt liten ökning av biltrafiken

i närområdet. En ökning med knappt 400 fordon/dygn kan förväntas.

Den nya vägens tillkomst är kanske den viktigaste faktorn för att ska-

pa en bättre trafiksituation i nordöstra Alvesta. Vägen skapar förut-

sättningar för att kunna vidareutveckla Spåningslanda med nya at-

traktiva bostadsområden i framtiden genom att fungera som matarga-

ta. Vägen kommer också att fylla en viktig funktion för trafiknätet ge-

nom att den kommer att bidra till att trafiksituationen avlastas vid järn-

vägsövergångarna vid Länsmansbacken och Lekarydsvägen. Detta

är en viktig säkerhetsaspekt inte minst för att dessa övergångar i

dagsläget kan hindra exempelvis räddningsfordon vid utryckning.

Vägen bidrar också till trafiksäkerheten vid Prästängsskolan.

Den nya vägen kommer även att bidra till att fördelningen av trafik

sprids bättre mellan Högalundsvägen och Spåningslandavägen. Vä-

gen kommer också att innebära att bilister till/från rekreationsområdet

med bland annat en ridanläggning som ligger nordost om Alvesta

slipper köra genom bostadsbebyggelse.

När vägen anläggs är det viktigt att de rekommendationer som ges i

Tyrens trafikstudie (Trafikstudie Spåningslanda juli 2009) följs avse-

ende såväl utformning som hastighetsbegränsningar. I denna studie

behandlas även aspekter som säkra korsningar, hastighets-

begränsande åtgärder och säkerhet för oskyddade trafikanter. Följs

dessa rekommendationer och åtgärdsförslag finns stora möjligheter

att få en bättre och säkrare infrastruktur i nordöstra Alvesta.

Den nya vägens tillkomst skapar även förutsättningar för ett bättre

kollektivtrafiknät och bättre tillgänglighet till kollektivtrafiknätet i östra

Alvesta. Kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet är dock en

fråga av mer övergripande karaktär och kan inte behandlas på detalj-

planens nivå. Ytterligare utredningar behövs i denna fråga.

Under samrådet om detaljplanen framkom förslag att inte anlägga

den nya vägen, huvudgatan, utan att istället göra en vägsträckning

öster om östra Alvesta med en anslutning till Gemlavägen. Förslaget

innefattade även gång- och cykelväg samt transportled för tunga for-

don. Det framkom även en oro för att Högalundsvägen skulle bli en

högtrafikerad trafikled till följd av anslutning till Högalundsvägen.

En mer ostlig vägsträckning i utpekat rekreationsområde har inte be-

dömts uppfylla syftet med planen. Den nya vägen svarar mot över-

siktsplanens intentioner att utveckla Spåningslanda ytterligare och är
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samtidigt en åtgärd för att komma tillrätta med tillgängligheten för

östra Alvesta.

Det finns ingen anledning att befara att vägnätet kommer att belastas

med mer trafik än brukligt på lokalgator.

Emellertid bedöms det som angeläget att vid genomförandet av pla-

nen bevaka att gatumiljöerna utformas på ett lämpligt sätt. Följs re-

kommendationerna i Tyrens trafikstudie finns goda förutsättningar att

Högalundsvägen även i framtiden kommer att vara en lokalga-

ta/bostadsgata med en säker utformning för oskyddade trafikanter

och även för övriga trafikanter.

Konsekvensskillnader för olika alternativ

Påverkan på infrastrukturen är det som avgjort skiljer mest mellan de

olika alternativen. Planen, alternativet med angöring enbart via Tall-

vägen och strikt rutnätsmönster skapar alla förutsättningar för en

långsiktigt hållbar trafiksituation i nordöstra Alvesta.

I jämförelse mellan planen och alternativet med enbart angöring via

Tallvägen har planen en fördel då trafiken fördelas på tre angörnings-

punkter.

Nollalternativet ger inga förbättringar i trafiksituationen vare sig beträf-

fande biltrafik eller kollektivtrafik, och bedöms vara ett klart sämre

alternativ ur infrastruktursynpunkt.

5.6 Miljömålen

(MB 6:12, 2 st. 5)

Planens genomförande har en begränsad påverkan på de 16 natio-

nella och regionaliserade miljökvalitetsmålen. Den påverkan som kan

förväntas uppstå redovisas i följande tabell:

Mål Påverkan

Klimatpåverkan Planen reglerar inte val av bränsle för uppvärmning eller

transporter, men skapar förutsättningar för elbilar och

”miljövänlig/energisnål” uppvärmning.

Frisk luft Risken för höga halter av exempelvis kvävedioxid eller

partiklar är mycket låg. Det beror på att den planerade

bebyggelsen och den förväntade trafiken har en begrän-

sad omfattning. Se även klimatpåverkan ovan.
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Försurning Målet påverkas inte i någon väsentlig omfattning av pla-

nens genomförande. Jfr. Klimatpåverkan.

Giftfri miljö Ingen nämnvärd påverkan kan uppstå. Planen reglerar

exempelvis inte val av byggnadsmaterial eller kemikalie-

användning.

Ozonskiktet Ingen nämnvärd påverkan kan uppstå.

Säker strålmiljö En nedgrävd kraftledning passerar i västra delen av plan-

området. Då ledningen är nedgrävd påverkas inte närbo-

ende av skadlig strålning från denna.

Övergödning Genom att anslutning av vatten och avlopp kommer att

ske till de kommunala näten blir bidraget av närsalter

mycket begränsat. Avsedd dagvattenhantering minskar

risken för att vattendrag och sjöar belastas av närsalter.

Sjöar och vatten-

drag

Några sjöar eller vattendrag berörs inte av planen. Vatten

och avlopp avses anslutas till de kommunala näten. Av-

sedd dagvattenhantering minskar risken för att vattendrag

och sjöar belastas av närsalter.

Grundvatten Någon betydande negativ påverkan på tillgång till eller

kvalitet på grundvatten kan inte förutses.

Hav i balans… Berörs inte.

Våtmarker Området hyser inga värdefulla våtmarker.

Skogar Viss negativ påverkan genom att barr- och lövskog avver-

kas.

Odlingslandskap Ingen påverkan uppstår.

Fjäll Berörs inte.

Bebyggd miljö Påverkan på befintlig bebyggd miljö kan förväntas bli

marginell. Riktlinjer för buller ska innehållas. Utrymme

finns i planen för framtida bullerskyddsåtgärder om pro-

blem skulle uppstå. Bostadsområdet ligger inom normal-

riskområde för radon, och de faktiska förutsättningarna

avses utredas närmare innan byggnation påbörjas.

Växt- och djurliv Kända mindre naturvärden tas upp och skyddas i planen.

Viss negativ påverkan genom att skog avverkas.
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6 Hur arbetet har bedrivits

(MB 6:12, 2st. 8)

Efter samråd med Länsstyrelsen gjordes bedömningen att genomfö-

rande av planen sannolikt inte kommer att medföra betydande miljö-

påverkan, men att en MKB ändå upprättas för att säkerställa att alla

viktiga miljöaspekter belyses innan planen genomförs.

Följande har genomförts för att utreda och bedöma detaljplanens

miljöpåverkan:

De formella samråden, behovsbedömning och avgränsning till utred-

ning av relevanta miljöfrågor avhandlades under hösten/vintern

2009/2010 och länsstyrelsen med flera avgav yttrande. Till följd av

inkomna synpunkter har denna MKB upprättats, vilken kommer att

genomgå ett kompletterande samråd.

Själva arbetet med miljöbedömningen startade i princip med ett möte

2010-03-04, med representanter från Alvesta kommun m.fl. Följande

utredningar har genomförts för att belysa de kultur- och miljöaspekter

som planen berör eller kan ge upphov till:

 Dagvattenutredning 2009-09-28, F Meurling och M Engström,

Sweco Infrastructure AB

 Trafikstudie Spåningslanda juli 2009, J Andersson, Tyrens AB

 Hållbarhets- och gestaltningsprinciper 2009-11-06, F Meurling,

Sweco Infrastructure AB

Information har även hämtats från:

 Alvesta kommuns översiktsplan, antagen oktober 2008

 Kontakter med företrädare för Länsstyrelsen i Kronobergs län

och Alvesta kommun

 Regionala miljömål för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Krono-

berg län. December 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------

Redogörelse över åtgärder som planeras för uppföljning och över-

vakning beskrivs i särskilt dokument ”Uppföljning av miljöaspekter”.
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Detaljplan för
SPÅNINGSLANDA, SYDVÄSTRA DELEN
Väg och bostäder etapp 1

UPPFÖLJNING AV MILJÖASPEKTER
(Komplettering till MKB)

INTEGRERING AV MILJÖASPEKTERNA I PLANEN

Grönstruktur

Befintlig naturmark med gångstråk kopplas till bostadsområdet och
stor del av tomterna får minst en sida mot grönområde. Befintlig bäck
och värdefulla träd bevaras.

Dagvatten

Dagvatten leds i dikessystem, fördröjs i gator, i grönområden och på
tomter samt kopplas till dagvattendamm som också utgör ett estetiskt
tilltalande inslag i parkmiljö. Åtgärderna minskar risken för olägenhe-
ter vid höga flöden.

Natur och landskap

Området övergår från ett större skogsområde till en mera fragmente-
rad miljö där grönstråken binds samman. Bebyggelsestrukturen an-
passas till terrängen.

Rekreation

Planen gör att rekreationsområdet vid Spåningslanda och sjön Spå-
nen blir mer lättillgängligt.

Stenmurar
De flesta stenmurar inom området bevaras i sin helhet och integreras
i den gröna miljön. Även ett par gamla grindstolpar bevaras.

Fornlämningar

De fornlämningar som ligger i anslutning till huvudgatan läggs i grön-
område norr om vägen och med skyddszoner på minst 20 meter.



2

Fornlämningen i den östra delen hålls samman med närbeläget riks-
intresseområde. Fornlämningarna blir genom planen mera synliga
och tillgängliga för allmänheten.

Infrastrukturen

Planen medför en rimlig fördelning av trafiken och bra möjligheter för
de boende på östra Alvesta att nå sina målpunkter. Ett genomföran-
de av planen medför stor positiv påverkan på trafiksituationen i när-
området.
Området basförsörjes med bioenergi och energihushållning priorite-
ras.

Människorna

Planen påverkar inte människors hälsa i någon betydande utsträck-
ning annat än med koppling till att planen bidrar till utveckling av mil-
jömålet God bebyggd miljö bl a genom begränsad klimatpåverkan,
säkrare transportvägar och tillgänglig natur och kultur.

BEAKTANDE AV SYNPUNKTERNA FRÅN MKB-SAMRÅDET

De synpunkter som kommit in har i huvudsak gällt infrastruktur/trafik,
fornlämningar och formalia kring uppföljning av miljöaspekterna.

(Inkomna synpunkter från samrådet på miljökonsekvensbeskrivningen har redovisats, be-
mötts och kommenterats i samrådsredogörelsen för detaljplanen)

Uppföljning

Redovisning av hur miljöaspekterna följs upp sker genom denna
sammanställning. Planbeskrivningen har kompletterats med en
sammanfattning av MKB:n.

Fornlämningar

Lämningarna har genom planen försetts med erforderliga skyddszo-
ner. Fornlämningen i östra delen hålls samman med riksintresseom-
rådet genom att vägdragningen ändrats i denna del.

Infrastruktur

Synpunkterna beaktas genom att de uppföljningar görs som redovi-
sas nedan under rubriken ”ÅTGÄRDER SOM AVSES VIDTAGAS
FÖR UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING”.
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SKÄL TILL VAL AV PLANEN (HUVUDALTERNATIVET) I
STÄLLET FÖR DE ALTERNATIV SOM VARIT FÖREMÅL FÖR
ÖVERVÄGANDE

Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer någon betydande
miljöpåverkan inte att uppstå vid genomförandet av detaljplanen för ny väg
och nytt bostadsområde, etapp 1, Spåningslanda. Skillnaderna i påverkan
mellan utredningsalternativen ”strikt rutnätsmönster”, ”angöring enbart via
Tallvägen” och huvudalternativet, alltså själva planen, är små. Den största
skillnaden ligger mellan dessa olika alternativ och nollalternativet.
Med stöd av ovanstående bedömning och att kommunens översiktsplan
har pekat ut huvudalternativet väljs detta. Huvudalternativet innebär dess-
utom att trafiken från området får en rimlig fördelning med positiv påverkan
på trafiksituationen i området.

ÅTGÄRDER SOM AVSES ATT VIDTAS FÖR UPPFÖLJNING OCH
ÖVERVAKNING AV MILJÖPÅVERKAN

Planmässig uppföljning

I samband med uppdatering av kommunens översiktsplan vägs in
vad som framkommit bl a vad gäller utveckling av gång- och cykel-
vägar och säkra anslutningar för tillkommande områden. Här följs
också inriktningen upp om friluftsliv och rekreation.

Skötselplan upprättas som stöd för skötsel av park och naturmark för
bästa beaktande av miljöaspekterna. Inriktningen skall vara att så
mycket befintliga träd och andra växter som möjligt skall bevaras ef-
ter försiktig utglesning.

Uppföljning av dagvattenåtgärder förs till programarbetet för dagvat-
tenhantering som en följd av kommunens ÖP.

I pågående trafikplanering med åtföljande åtgärdsplan för Alvesta
tätort vägs in vad som framkommit bl a vad gäller bevakning av tra-
fikflöden.

Buller och luftkvalité följs upp fortlöpande genom bygg- och miljökon-
torets miljöövervakning.

Grönstruktur och dagvatten

I anslutning till antagandet av planen upprättar FSP/Park en skötsel-
plan. Denna skall dokumentera bl a vilka träd och annan växtlighet
som skall sparas, vilka åtgärder som krävs för utglesning och skötsel
samt former för eventuellt behov av omlokalisering av lekplatsen.
Skötselplanen blir ett viktigt underlag för berörda bl a inför lednings-
dragningar mm i grönområdena.
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Fornminnen

I anslutning till utställning av planen markeras fornminnena med dess
skyddszoner i fält. Inför schaktningsarbeten stängslas dessa områ-
den in så att inte fornlämningarna kan skadas.

Fortsatt dialog sker med länsstyrelsen om bl a synliggörande av forn-
lämningarna. Lättillgängliga beskrivningar om riksintresset tas fram.

Infrastruktur

Kompletterande trafikmätningar sker innan exploateringen. Uppföl-
jande mätningar sker när exploateringen kommit en bit och när den
är fullt genomförd.

Hastighetsöversyn sker av samtliga gator på östra Alvesta.

Samråd sker med de boende på bl a Högalundsvägen om utformning
av åtgärder för att gatumiljön blir trygg och säker och gynnar låga
hastigheter. Uppföljande samråd sker också en tid efter genomföran-
det.

Tyréns trafikutredning följs vad gäller bl a utformning av gator och
hastigheter.

Kollektivtrafikfrågorna följs upp parallellt med plangenomförandet .

Människorna

Som ett led i projektet Uthållig kommun sätts särskilda kriterier för
genomförandet av planen. Dessa har sin grund i uthållighets- och
gestaltningsprinciper. Uppföljning sker i projektet Uthållig kommun
och redovisas till bl a Energimyndigheten.

2010-04-27

Ingalill Ljungdahl
Planingenjör
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