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INLEDNING
PLANENS

SYFTE

OCH

HUVUDDRAG

Detaljplanen
syftar till att möjliggöra
den östra delen av tätorten.

för bostäder

i ett naturnära

läge i

Detaljplanen
me5j1iggör för bostäder,
i enfamiljseller flerfamiljshus.
Byggnadshöjden
regleras till 8 meter. Inom området får källare inte
finnas. Exploateringsgraden
regleras till 30 % (byggnadsarea
per
fastighetsarea).
Mellan befintlig bebyggelse
och nya bostadskvarter
bevaras natursläpp.
Mark med ändamål för gata möjliggörs
inom
planområdet,
vilken ansluter till den befintliga Lunnagårdsvägen.
Beslut om planuppdrag
togs efter årsskiftet 201 4/2015. Detaljplanen
upprättas
därmed enligt Plan- och bygglagens
(2010:900)
lydelse effer
den 1 januari 2015. Bedömningen
är att detaljplanen
kommer att

handläggas med ett utökat planförfarande enligt 5 kap 7 9 Plan- och
bygglagen.

UPPDELNING

I DEL I OCH 2

Antagandeförslag
för detaljplanen
för Aringsås
nord etapp 1 är uppdelat
i två delar i enlighet med illustration
nedan. Del 1 antogs av Nämnden
för samhällsplanering
genom beslut NFS 2018-04-10
g15. Den nu
aktuella detaljplanen
omfattar del 2.
'lN'i'l,

(8

Uppdelning

av detaljplanenidel

1 och 2.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet
finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet
avgränsas
av befintlig villabebyggelse
i väst och naturmark
i övriga
vädersträck.
Areal
Planområdet

består

av ungefär

15 hektar

mark.

Markägoförhållanden
Den större delen av planområdet
utgörs av fastigheten
Aringsås 14:1
som ägs av en privat fastighetsägare.
Mindre delar av planområdet,
bestående
av fastigheterna
Aringsås
4 5:1 och Aringsås 14:4 ägs av
Alvesta kommun.

TIDIGARE

ST ÄLLNINGST

AGANDEN

Översiktsplan
I den fördjupade

översiktsplanen

för Alvesta

tätort

som antogs

av

kommunfullmäktige den 2017-11-28 9117, är det aktuella planområdet
utpekat för bostäder.
Planområdet
är en del av det område som i den
fördjupade
översiktsplanen
kallas Aringsås
nord, där den nu aktuella
planen är en första etapp i arbetet att planlägga
det större utpekade
området.
Genom planområdet
finns ett vägreservat
utpekat i den
fördjupade
översiktsplanen
för Osterled, vilken kommer att utgöra en ny
väganslutning
mellan Fornvägen
och Lunnagårdsvägen.
Planförslaget
Gällande

bedöms

inte vara i strid med översiktsplanens

intentioner.

detaljplaner

Det aktuella

området

Kommunala

beslut

är inte sedan

tidigare

detaljplanelagt.

Den 2017-05-30
gav Nämnden
för Samhällsplanering
förvaltningen
uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan.
Den 2018-02-13

beslutade

Nämnden

för samhällsplanering

i

att

planförslag
förAringsås
14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1) skall ställas
ut för granskning
enligt PBL 5 kap e)18, samt att detaljplanen
inte
bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan.
Den 2018-04-10
av detaljplanen

beslutade
Nämnden för Samhällsplanering
att anta del
i enlighet med plankarta
upprättad
2017-10-27,

reviderad
2018-04-03.
antagande.
Nämnden

Rastrerad
beslutade

del i plankartan
undantogs
beslut
även att undantagen
del av

detaljplanen skall ställas ut för granskning enligt PBL5 kap @18.

om

Planförslaget
delen.

skulle

möjliggöra

för 16 meter

byggnadshöjd

i den norra

Planprogram
Detaljplanen
har inte föregåtts
av ett planprogram.
Planprogram
har inte
bedömts
nödvändigt
för området då planen inte innefattar
starka
motstående
intressen eller strider mot översiktsplaneris
intensioner.
Riksintressen
Detaljplaneområdet
finns beläget cirka 750 meter söder om
riksintresseområdet
för Hjärtanäs - Dansjö - Gåvetorp - Spåningslanda
(G 18) som är ett riksintresse
för kulturmiljövård,
i enlighet med
Miljöbalken
3 kap 6 e).
Detaljplanen
ligger inom avrinningsområdet
för Mörrumsån
som är ett
vattendrag
av riksintresse
i enlighet med Miljöbalken
4 kap 6 e).
Kust- till- kustbanan

som är ett riksintresse

för kommunikationer

i

enlighet med Miljöbalken 3 kap 8 e3finns belägen cirka 900 meter väster
om planområdet.
Mellankommunala
Bedömningen
intressen.

intressen
är att detaljplanen

inte berör

några

mellankommunala

BEHOVSBEDöMNING
Bedömningen
är att planförslaget
är förenligt med bestämmelserna
i3,
4 och 5 kap miljöbalken.
Planen bedöms stämma överens med
grundläggande
bestämmelser
för hushållning
med mark- och
vattenområden
enligt 3 kap Miljöbalken.
Planen ligger i den östra delen
av Alvesta tätort och området bedöms vara lämpat för den typ av
bostadsbebyggelse
som föreslås.
Gällande
riktvärden
för trafikbuller
bedöms inte överskridas.
Naturområde
tas i anspråk och exploateras

för

bostadsändamål.
Gröna kilar bevaras mellan befintlig bebyggelse
och
nya bostadsområden.
Planen ligger inom avrinningsområdet
för
Mörrumsån
som är av riksintresse
enligt 4 kap Miljöbalken.
Då
dagvatten
fördröjs är bedömningen
att avrinningen
till vattendrag
inte
kommer att förändras
och att riksintresset
därmed inte kommer att
påtagligt skadas i samband
med genomförande
av planförslaget.
Inom
planområdet
finns inte några registrerade
fornlämningar
som kan
kopplas till riksintressets
värden. Kända fornlämningar
inom
planområdet
utgörs av övrig kulturhistorisk
lämning. Med detta till grund
samt med hänsyn till att riksintresseområdet
finns beläget 750 meter
från planområdet
är bedömningen
att riksintresset
inte kommer att
påtagligt skadas i samband
med planens genomförande.
Vad gäller
miIjökvaIitetsnormer
enligt 5 kap Miljöbalken
är bedömningen
att
planförslaget
inte medför ett överskridande
av gällande
normer.
Se även

bilagan

Checklista

för behovsbedömning.

PLATSENS
Mark

och

FORUTSATTNINGAR

vegetation

Planområdet
sluttar mot öster. Marknivån
är ungefär 168 meter över
nollplanet
i väster och ungefär 163 meter över nollplanet
i öster. Ett
sankt område finns beläget norr om planområdet,
bestående
av
Barnamossen.
Mark inom planområdet
består till stor del av barrskog,
men med vissa
inslag av löv. Den östra delen är bitvis stormskadad
och delar har
nyligen awerkats.
Inom det awerkade
området finns inom en del av
området flera stora block där kojor har byggts upp. Några större tallar
finns idag kvar inom det awerkade
området.
I den västra och södra delen av planområdet
som innefattar
mindre gångstigar.
Norr om den grusväg
förlängningen
på

finns något

äldre barrskog

som är

Lunnagårdsvägen
finns ett
område som består av bland
annat alm och lönn. Likaså
finns två gova ekar utmed
grusvägen.
Området är
utpekat som naturvärde
i
inventering
som genomfördes
i samband
med
grönstrukturprogram
för
Alvesta tätort. Likaså finns
strax söder om planområdet
en sumpskog
som har pekats
ut som naturvärde
i

,.,,,

Foto från område som innehåller
annat alm och 1e5nn.

bland

inventeringen.
) sumpskogen
har förekomst
av brunpudrad
nållav
registrerats
i artportalen.
Arten är en signalart enligt skogsstyrelsen
och
rödlistad
i klassen NT (nära hotad). Läs mer om naturvärden
kopplat till
planförs!aget
under rubriken Konsekvenser
av planrörslagetNatur- och
kulturmiljö.
Utmed befintlig grusväg som finns inom planområdet
finns stenmurar.
Bedömningen
är att stenmurarna
inte omfattas av biotopsskydd
enligt
kap MB. Biotopskydd
gäller för stenmur som angränsar
till
jordbruksmark
dvs. äng, åker eller betesmark.
Den kringliggande
marken bedöms inte vara av något nämnda slag.
Markawattningsdike
område finns
Konsekvenser
Befintlig

som inte bedöms

i den östra delen
av planförslaget-

falla under

av planområdet.
Strandskydd.

strandskyddat

Läs mer under

rubriken

bebyggelse

Inom planområdet
finns ingen befintlig bebyggelse.
befintlig bebyggelse
väster om planområdet.

Däremot

finns

7

Gator

och trafik

Inom planområdet

finns en befintlig

Lunnagårdsvägen.
Vägen
gemensamhetsanIäggning

grusväg

som är en förlängning

av

utgörs av enskild väg med
(Aringsås
GA:1).

Trafikmätningar
på Lunnagårdsvägen
(mot Högalundsvägen)
genomfördes
år 2015. Mätningen
visar att den genomsnittliga
trafikflödet
per dygn under ett år, det vill säga årsdygnstrafiken
(ÅDT),
är 1375 fordon. Resultatet
från mätningen
visar att fordon som kör på
Lunnagårdsvägen
främst består av biltrafik (ca 85 %). Därutöver
utgör
Mc IO % och 1astbi14 %. Medelhastigheten
på Lunnagårdsvägen
var vid
tillfället för trafikmätningen
runt 41 km/h.
Trafikmätningar
har även genomförts
utmed Högalundsvägen
år 2017
och Spåningslandavägen
år 2015. Gatorna kommer att utgöra
vägförbindelse
mot väg 25 fram tills den tidpunkt då Österieden
anläggs.
Resultatet
från mätningarna
visar att medelhastigheten
var 36
km/h utmed Högalundsvägen
och 33 km/h utmed Spåningslandavägen.
ÅDT var vid mättillfällena
514 fordon vid Högalundsvägen
och 775
fordon vid Spåningslandavägen.
Service

och

närmiljö

Alvesta centrum finns inom ett avstånd
planområdet,
där det bland annat finns
tandläkare.

av ungefär
matbutiker,

2 kilometer
vårdcentral

från
och

Närmaste
befintliga förskola är Lunnagårds
förskola, belägen ungefär
350 meter från planområdet.
Prästängsskolan
(F-6) finns belägen
ungefär 850 meter från planområdet.
Hagaskolan
(7-9) finns belägen
inom ett avstånd av ungefär 1,8 kilometer från planområdet.
Närmaste

busshållsplats

från planområdet

ligger

ungefär

en kilometer

från planområdet
och har benämningen
Alvesta kyrka där busslinje
(mot Växjö), 144 (mot Vislanda)
och 145 (mot Växjö) avgår.

141

I Alvesta centrum finns även tågstationen
belägen med avgångar till och
från stationer
utmed Södra stambanan
och Kust- till- kustbanan.
Detta
betyder att man utan tågbyte kan ta sig till bland annat Malmö,
Köpenhamn,
Stockholm,
Göteborg
eller Kalmar.
Området

ligger

i närområdet

till Spåningslanda,

där det finns stora

rekreationsmöjIigheter.
Inom gångavstånd
från planområdet
annat Spånens
badplats samt motions- och elljusspår.

finns

bland

Tillgänglighet
Då planområdet
ligger inom Alvesta tätort som har ett väl utbyggt
gatunät, kan planområdet
med lätthet nås med både bil, cykel och till
fots. Busshållsplats
finns inom gångavstånd.
Planområdet
har inga kraftiga höjdskillnader,
har goda förutsättningar
för att bli ett område

vilket leder till att området
som är tillgängligt
för alla,

oavsett vilken eller hur stor nedsatt
personer kan ha.
Teknisk

rörelse-

eller orienteringsförmåga

försörjning

Planområdet
innefattas
idag inte inom det kommunala
verksamhetsområdet
för vatten och avlopp. Innan detaljplanens
genomförande
krävs beslut om att utöka verksamhetsområdet.
Dricks-

och spiIIvattenIedningar

finns

i närområdet.

Elledningar
finns i det befintliga gatunätet,
vilka Alvesta Elnät ansvarar
för. En transformatorstation
Tinns i den västra delen av planområdet.
Historisk

bakgrund

Inom planområdet

har marken

under

modern

I laga skiftes karta från 1863 kan urskiljas
den östra delen av planområdet.

tid uppodlats.

att ett soldattorp

har funnits

U " ii!

i.:

Laga skiftes

I

karta från år 1863.

Fornlämningar
Planområdet
finns beläget ungefär 750 meter söder om ett
riksintresseområde
för kulturmiljövård,
[G18] Hjärtanäs-DansjöGåvetorpSpåninglanda,
vilket bland annat innefattar
Spåningslanda
fornminnesmiljö.
Fornlämningarna
består dels av fossil åkermark,
dels
av stenrösen
och stensättningar.
Länsstyrelsen
Kronoberg
har tagit
fram en fördjupad
beskrivning
av riksintresset,
vilken går att finna på
länsstyrelsens
webbplats.
Inom planområdet
beskrivna
värden
fornlämningspunkter

finns inga registrerade
fornlämningar
kopplade till
för riksintresset.
Däremot finns två registrerade
och ett -område
inom planområdet
bestående
av
stenbrott.
Lämningarna
är klassade som övrig kulturhistorisk
lämning,
vilket används när lämningarna
inte utgör fast fornlämning
men som
ändå anses ha ett antikvariskt
värde. För övrig kulturhistorisk
lämning
föreligger
inte krav enligt 2 kap KML.

i

FM1!5 punkl
FMIS Ilnle
...-.

FMIS yla

Karta visar
registrerade
fornlämningar
ochinärområdet
planområdet.

inom
till

Fornlämningspunkt
belägeniden
västra
delen av
planområdet.
I punkten där p1anområdet
ansluter till Lunnagårdsvägen
berörs en
mindre del av fornlämningsområdet
Aringsås
96:1. Lämningstypen
utgörs av bytomt/gårdstomt.
Likaså finns strax söder om planområdet
fornlämning
Aringsås
96:2, som utgörs av lämningstypen
bytomt/gårdstomt.
Om man vid utgrävning
eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar
som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart
avbrytas och
Länsstyrelsen
underrättas.
Geotekniska

förhållanden

Mark inom planområdet
består enligt genomförd
geoteknisk
undersökning
från år 4 975 av blockrik moränterräng
där moränens
sammansättning
varierar huvudsakligen
mellan sandig morän och
normalmorän.
I någon punkt har även mer finkornig
morän påträffats.
Större block eller berg påträffades
inom ca 1,2-2,5 meter under
bergytan.
I en senare genomförd
geoteknisk
undersökning
från år 'I 990
finns gränser för fuktig terräng i området karterat. Enligt undersökningen
finns norr om planområdet
ett större fuktigt område bestående
av
Barnamossen.
Likaså finns två mindre partier mark utpekat med fuktig
terräng i den västra delen av planområdet.
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Utsnitt

från översiktlig

geoteknisk
undersökning

från

år

j990.
Enligt

Länsstyrelsens

markområdens
med

sårbarhetskartering,

genomsläpplighet,

medelkIassificering.

bland

annat

DHl:s

skyfallskartering

(skyfall
inom

som
delen

planområdet

i händelse

av olycka.

visar

de beräknade

(m/s)
idag

detaljplanen
används

i samband

har en återkomsttid

planområdet

västra

ligger

baseras

Sårbarhetskartan

räddningstjänsten

och hastighetsvektorer

som

finns

av planområdet.
och Aringsås

maximala
med

inom
som

avrinning.

Oster
deponi

finns

för

vattendjupen

En lågpunkt

om planområdet

ett område
underlag

ett framtida

på "I OO år). Karteringen
god

på

lOO-års

(m)
regn

visar

att det

finns

i den

samt

mellan

diken.

Vatlendlup IPlOO tiamlld)

DHl:s

skyfallskartering

vid framtida

från

Läs mer om dagvattenhantering
Teknisk

2014

visarområden

som

kan vara känsliga

skyfall.

försörjning-

nedan

Dagvattenhantering.

under

rubriken

Planförsjag-

Förorenad

mark

Enligt Länsstyrelsens
MIFO-inventering
finns ingen misstänkt förorenad
mark inom planområdet.
Strax söder om planområdet
finns däremot
Aringsås
återvinningsstation/deponeringsplats.
Täkten är idag
färdigställd
med samtliga lager (skyddskikt
och tätskikt). Växtligheten
består av gräs och sly.
På deponin har
har det rörts sig
omfattning
även
innehåller
bland

allt fast avfall från hela kommunen
deponerats,
främst
om hushållsavfall,
handels- och industriavfall
samt i viss
byggnadsoch trädgårdsavfall.
Deponeringsplatsen
annat massor från Elnaryds f.d. impregneringsverksamhet
(kreosot (PAH) och även förorening
av övriga CCA-ämnen,
det vill säga krom, koppar och zink). För täckning av en del av deponin
har ca 8 000 ton lätt förorenade
massor från impregneringsområdet
använts.
Endast massor vars ursprungliga
placering var ovanför
grundvattenytan
fick användas
p.g.a. Iakegenskaperna
hos jorden.
Kontrollprogram
finns för provtagning
av yt- och grundvatten
samt
lakvatten.
Provtagning
utförs fyra gånger per år av VA-avdelningen.
Kontrollprogrammet
för verksamheten
innefattar
analys av pH,
konduktivitet,
B0D7, Kväve, Forsfor, COD (Cr), COD (Mn), Krom,
Koppar, Bly, Arsenik, Kvicksilver,
Kadmium,
Zink, Kalium samt
Koliforma
bakt 35 oC och 44 oC. Lakvattnet
samlas upp i diken och förs
till en våtmark öster om deponin.
Eventuellt
överskottsvatten
bräddas
genom en skibordsbrunn
till dike söder om deponin.
Proverna för år
2015 och 2016 visar att metallvärdena
i lakvattnet
är låga och uppvisar
små variationer
mellan de olika provtagningstiIIfäIIena.
Värden för ytoch grundvatten
skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. Tendensen
är
att samtliga mätvärden
faller. Värdena är sedan år 2012 tillräckligt
låga
att avledning från den anlagda våtmarken
till pumpstation/reningsverk
inte har krävts. Avledning
har heller inte gjorts efter år 2012 via skibord
till dike söder om deponin.
I samband
med koncessionsansökan
av deponin år 4 995 genomfördes
en utredning
om deponigas.
Undersökningarna
koncentrerades
till
deponins västra del där mäktigheten
verkade vara störst. Utredning
visade att året 1995 producerades
800 000 m3 biogas, varav metan
utgjorde 45 %. Den gas som produceras
i Aringsås
deponi kommer
enligt utredningen
nästan helt från hushållsavfall
och papper.
Bedömningen
var att gasproduktionen
skulle öka något under de åren
som täkten fortfarande
var i drift och att gasutvecklingen
sedan
långsamt
skulle avta under en lång period. Bedömningen
var att 5
miljoner kubikmeter
metangas
skulle produceras
på en tioårsperiod.
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gasproduktionen

Enligt utredningen
skulle en väl utförd täckning kunna ge en icke
oväsentlig
reduktion
av metanutsläppet.
Effekten av denna
metannedbrytning
blir större ju längre deponihöjden
är. Bedömningen
var att vid en deponi i Aringsås storlek (7,5 meter hög) kan runt 20-60
av metangasen
oskadliggöras
genom nedbrytning
av metan genom
oxidation
i täckskiktet
på deponin. Variationen
är beroende
på hur
effektiv metanoxidationen
är. Miljönämnden
godtog utredningens
föreslagna
hantering
av deponigas
under förutsättning
att deponin
täktes med sådant material som leder till största möjiga reduktion av

%

metangas.
Då metangasutsläpp
är som störst under de första åren efter
tippens avslutande
var en så snabb täckning som möjligt nödvändig.
Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om
ansetts förorenat
genast underrätta
tillsynsmyndigheten
upptäcks en förorening
på fastigheten
och föroreningen
skada eller olägenhet
för människors
hälsa eller miljön,

området tidigare
om det
kan medföra
i enlighet med

"IO kap 1l @Miljöbalken.
Radon
Enligt Alvesta kommuns
översiktliga
planområdet
inom normalriskområde.

radonriskkartering

ligger

Störningar
Buller
Buller definieras
som allt oönskat Ijud. I Sverige används främst två
olika mått för att beskriva buller. Det första är ekvivalent
Ijudnivå (Leq),
vilket är ett mått på medelljudnivån
under en viss tidsperiod,
exempelvis
ett dygn. Det andra är maximalljudnivån
(Lmax), som är den högsta
tillfälliga Ijudnivån som förekommer
under en viss tidsperiod,
exempelvis
ett dygn. Trafikbuller
redovisas
vanligen i enheten decibel A, dB(A).
Då upprättande
av detaljplanen
påbörjades
efter årsskiftet
Förordning
(2015:216)
om trafikbuller
vid bostadsbyggnader
för denna plan; "Buller från spårtrafik
och vägar
dBA ekvivalent
Ijudnivå vid en bostadsbyggnads

2014/2015
gällande

bör inte överskrida
60
fasad, och 50 dBA

är

ekvivalent
Ijudnivå samt 70 dBA maximal Ijudnivå
sådan ska anordnas
i anslutning
till byggnaden."

vid en uteplats

om en

Detaljplanen
ligger ungefär 900 meter från järnvägsområdet
för Kusttill- kustbanan
vilken därmed inte bedöms utgöra risk för betydande
trafikbuller.
Idag finns inte heller större gator som kan utgöra en
betydande
bullerkälla.
I den fördjupade
översiktsplanen
för Alvesta
tätort finns markreservat
utpekat för "Österled
nord", vilket är en ny
väganslutning
mellan Fornvägen
och Lunnagårdsvägen.
En presumtiv
österled kan därmed utgöra en framtida bullerkälla
som kan påverka
planområdet.
Läs mer om buller i förhållande
Konsekvenser
av planförs1aget-

till detta planförslag
Hälsa och säkerhet

under rubriken
nedan.

PLANFöRSLAG
BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder

Fasligheler
Byggnadet
(iång-

och

alGäla
Bostadslomlet

Illustration
över planförslaget.
radhus även möjligt.
Inom område

Istörre

med planbestämmelse

kvarter

är flerfamiljshus

B medges

e1ler

bostäder.

Villabebyggelse,
flerbostadshus
och radhus/kedjehus
planområdet
medges en byggnadshöjd
av 8 meter.

är möjligt. Inom
Byggnadshöjd
mäts

mellan blivande markens medelnivå
vid byggnaden
till skärningen
mellan fasadplanet
och ett plan som med 45 graders lutning mot
byggnaden
berör byggnadens
tak.

45 graders

lutning

BYgg nadshöj

I1lustration

över hur byggnadste5jd

ska beräknas.

Inom

planområdet

medgivna
prickmarkerat
Källare

regleras

byggnadsarea

inom

från tomtgräns

meter

från tomtgräns.

För att förenkla

planområdet,

vilket

regleras

med

pr och Pz reglerar att huvudbyggnad medges
och att komplementbyggnad
medges
inom 1,5

bygglovsprocessen
gällande

inglasad,

Inom

inte uppföras.

bl.

Planbestämmelserna

planområdet

av 30 % (största

av fastighetsarea.

får byggnad

får inte finnas

meter

även

i procent

område

planbestämmelsen

en exploateringsgrad

regleras

att bygglov

på högst

ändrad

inte krävs

lovplikt

för skärmtak

4

inom

över

uteplats,

30 kvadratmeter.

Byggnadsutformning
För eventuella
särskild

omsorg

präglade
fördel

flerbostadshus
läggs

landskapet

anpassas

fördel

mellan

inom

planområdet
inom

så det småskaligt

planområdet

kan med

i området.

genom

platsmark

är det av stor vikt att

av bebyggelsen

Byggnader

planområdet

avgränsas

allmän

Teknisk

bibehålls.

till topografin

Bostadstomter
med

inom

vid utformning

som

staket

angränsar

eller

häck

mot

naturmark

kan

för att tydliggöra

gränsen

och kvartersmark.

anläggning

Transformatorstation

möjliggörs

inom

område

med

planbestämmelse

E.

FRIYTOR
Naturområden
Inom

planområdet

NATUR.

finns

Mellan

befintlig

samt

mellan

bred

kil av naturmark.

förbindelsestråk
under

för naturändamål,

bebyggelse

nya bostadskvarter
Inom

till fördröjningsmagasin.
skogsmiljöer

områden

rubriken

För att gynna

rödlistade

i kantzonen

Vatten-

och avloppsanläggning

kommer

naturområdena
kan sprida

försörjning

lämnas

en ca 30 meter
dagvatten

av dagvattensystemet

hög luftfuktighet

Teknisk
den

mellan

sparas

av områdena

hjälp

planbestämmelse

och nya bostadskvarter,

och Osterled,

delar

Med

skapas
med

i väster

ledas

kan

så att arter
sig meHan

knutna

dem,

till

läs mer

nedan.

arten

brudpudrad

nållav

kan högstubbar

mot sumpskogen.
så som

en pumpstation

möjliggörs

inom

en del av naturområdet.
Mellan

kvartersmark

planbestämmelsen
aktuellt

i framtiden.

och område
vall,

vilket

för en eventuell

möjliggör

österled

för en bullervall

finns
om detta

blir

Ett större område med ändamål NATUR finns mellan de två områdena.
Naturområdet
innehåller
en miljö som skulle kunna bli en tillgång för
området med bland annat stenblock
som kan vara spännande
miljöer
för barn.
Utmed gatan, inom område
parkeringsplatser
tillskapas

med ändamål natur, kan ett mindre
för besökare till naturområdet.

antal

Lek
Inom planområdet
lek.

finns

inget specifikt

utpekat

område

som är ämnat

för

Närmaste
befintliga lekplats finns belägen cirka 400 meter från
planområdet
och har benämningen
Lunnaparken.
Lekplatsen
har fått
prioriteringen
underhålJ i Alvesta kommuns
lekplatsprogram,
vilket
innebär att lekplatsen
ska rustas upp allt eftersom
detta krävs. När ett
lekredskap
inte längre är tjänligt för lek, tas detta bort och ersätts med
ett nytt likvärdigt redskap. Ett mål i lekplatsprogrammet
är att alla
hushåll ska ligga inom upptagningsområdet
av 500 meter från en
lekplats. Detta mål nås inte inom en större del av planområdet
och
anläggande
av en lekplats kan därmed bli aktuellt i närområdet.
Spontanlek
utan lekredskap
är möjlig inom den egna bostadstomten
samt inom den omkringliggande
naturmarken.
Bland annat planläggs
ett
naturområde
som idag används för lek, vilket består av större block och
där kojor har byggts upp. Området har idag awerkats,
men ett antal
större tallar finns kvar i området.

j

%j'i

;-j4

Foto från lekvänlig miljö
som bevaras som naturi
planförslaget.
Rekreation
Aringsås
läge i ytterområdet
av tätorten leder till stora
rekreationsmöjligheter
för boende. Norr om planområdet
finns bland
annat Barnamossen.
Genom stigsystem
i Spåningslanda
rekreationsområde
finns möjighet
att nå bland annat Hanaslöv,
Spånens

badplats

Vandringsleden

och ridskola.
Spånenleden

följer

sjön Spånens

sedan fortsätta upp genom Spåningslandas
kulturminnen.
Därefter går den mot Alvesta
Hage.

västra

strand,

betesmarker
och
tätort och avslutas

för att
i Bruntes

GATOR

OCH

TRAFIK

Gatunät
Planområdet
GATA.

innefattar

Huvudgatan

en körbredd
med

med ändamål
för gata, planbestämmelsen
av Lunnagårdsvägens
förlängning
och ges
Gång- och cykelväg
förläggs
utmed gatan

av 6,5 meter.

en bredd

6,5 meter.
Mellan

mark
består

av 3 meter.

Inom

de båda

möjliggöra

Övriga

gatorna
områdena

mark

samt

Österled

i östra

och kvartersmark

meters

bredd

bostäder.

sparas.

Mellan

anlägga

kvartersmark

och Ijudnivå.

Inom

delar

till att
mellan

till att

mot Fornvägen

Mellan

på minimum

en buffertzon

och Osterled

och vara

och Växjö.

av naturmark

är att skapa

en vall för att minska

syftar

av grönska

syftar

mellan

vad gäller

av naturmarken

möjiggörs

30

väg och

kan det bli aktuellt

påverkan

av

trafikanter.

norr om planområdet

Alvesta

ska en bård

Syftet

som

en bård

Osterleden

för bostadsändamål

en ny länk för boende

ges en bredd

och oskyddade

ett buffertområde

Österled

och bostadsbebyggelsen.

tillgängliggöra

bostadsgator

skyddade

finns

för en presumtiv

Osterled

mindre

samsas

det visuella

att
uttrycket

för

dagvattenhantering.
I samband
bygga

med

illustrationen
av den

nedan.

nu aktuella

förlängning
området
mellan

byggs

Österled

Ombyggnationen
om från

vändplan

byggs

som

bort.

undviks

ökar

Däremot

till Osterled.

även

i framtida

fortsätta

Det östra

Gatuanslutningen
kan en gång-

korsningen.

trafiksäkerheten.

en planändring

Lunnagårdsvägens

till Osterleden.

vid den tidigare

att

med

att kräva

utgör

till anslutning

skapas

att utreda

kan det bli aktuellt
i enlighet

kommer

Gatan

anslutning

till att i framtiden

kan bli aktuellt

byggs

planområdet,

detaljplanen.

de två områdena

möjligheten

Österled

inom

ges en sydlig

cykelpassage
med

att en tänkbar

om gatustrukturen

och

Då fyrvägskorsning

Pilen

i illustrationen

trafikleden

söderut,

visar
vilket

översiktsplanearbete.

g41:R.

Fasi5he1er
Byggnader
Gång- odi
Gafö
Bostadslomlet

200
Ill

Hlustration
an1äggande

över

hur gatunätet

av en framtida

kan byggas
Osterled.

omisamband

med

ösleiled

Parkering
Detaljplanen

innefattar

ingen

mark med ändamål

för parkering.

Parkering
skall ske inom den egna fastigheten.
Utmed gata, inom
område med ändamål natur, kan ett mindre antal parkeringsplatser
tillskapas
för besökare till naturområdet.
Utfarter
In- och utfart till och från fastigheterna
gatunätet.
Inom delar av planområdet
Gång-

och

finns

sker till det kommunala

utfartsförbud.

cykelvägar

Gång- och cykelväg tillskapas
i samband
genomförande
utmed Lunnagårdsvägens
Inom de mindre

gatorna

sker gång-

med detaljplanens
förlängning.

och cykeltrafik

inom bostadsgatan.

Vid en eventuell utbyggnad
av Österled bör planerad cykelstig
Fornvägen
förlängas
till att även gå utmed Österleden.

TEKNISK
Vatten

utmed

FöRSöRJNING
och avlopp

Området
ligger inte inom det kommunala
verksamhetsområdet
för
vatten och avlopp. Innan genomförande
av detaljplanen
krävs därmed
beslut om utökning av verksamhetsområdet.
En pumpstation
Då avståndet

för spillvatten
till närmaste

brandvattenförsörjningen
i samband
med planens

kan bli aktuellt

brandpost

inom planområdet.

är för långt för att tillfredsställa

av området ska brandpostsystemet
byggas
genomförande
i enlighet med riktlinjer som

anges i VAV P83. Brandposter
inom planområdet
anläggs i enlighet
med konventionellt
system, där avståndet
mellan brandposter
är
maximalt 150 meter och brandposterna
ger minst 600 I/min med ett
tryck på 1.5-7 bar.

ut

Dagvattenhantering
I samband

med

och därmed
Genom

planens

kommer

att fördröja

att förändras

Översiktlig
Principen

genomförande

även
dagvatten

betydligt

kommer

jämfört

dagvattenpricip

med

Fördröjningsmagasinen

ytor

planområdet

däremot

flöden

att hårdgöras
att öka.

till vattendrag

inte

fi5r planområdet.

leds via diken

för att begränsa

stora

inom

idag.

är att dagvattenhantering

dagvatten

kommer

vattenflöden

och

inom

ledningar

har som

planområdet

sker

genom

att

till fördröjningsmagasin.

huvudfunktion

avrinningsintensiteten

att fördröja

vid höga

flöden

dagvatten

i samband

med

nederbörd.
Från

de norra

delarna

fördröjningsmagasin
östra

området.

av planområdet
belägna

Från

de södra

mot två fördröjningsmagasin
västra,
WSP

respektive

östra

har på uppdrag

planområdet.

Beräknad

fördröjningsvolym

Dagvattenvolym
(20-års regn)

om kvartersmarken

av planområdet

belägna

söder

en utredning

Dimensionerade
inklusive

och öster

delarna

mot två
i det

leds dagvatten

om kvartersmarken

i det

området.

gjort

för 20-års

norr

leds vatten

klimatfaktor

flöden
1,25

om dagvattenprinciper
för dagvattenhantering

med 10 minuters

inom
har skett

varaktighet.

är följande:

Fördröjningsmagasin
I

Fördröjningsmagasin
2

Fördröjningsmagasin
3 & 4

74 m3

146 ma

284 m3

Läs mer om dagvattenutredningen
Alvesta,
Med

förstudie

hjälp

Aringsås

i bilagan

så att arter

kan sprida

sig mellan

vegetation

finnas
slingrande

inte fylla

igen

att t.ex.

upp kring

Iåta träd

av vegetation

fuktdragen

awerkningen

med

och annan

natur-

kan med fördel

skapa

för dagvattnet

och lågpunkterna

befintliga

mellan

hög luftfuktighet

fördröjningsmagasin,

omgivna

de redan

skapas

till skogsmiljöer

Genom

bäckar

höja

Död ved från

dem.

de naturliga

exploateringen

kan förbindelsestråk
knutna

kvar/växa

naturlika

Östra

och Lekaryd.

av dagvattensystemet

naturområdena

VA-utbyggnad

och

kan

och rekreationsvärdena.

placeras

i dessa

stråk.

Elnät
Området

ansluts

till befintligt

Overenskommelse
Alvesta

elnät

som Alvesta

om ans1utning

sker

mellan

Elnät

ansvarar

fastighetsägare

för.
och

Elnät.

Avfall
Återvinning
Alvesta

och avfallshantering

Renhållnings

ansluts

AB (ARAB)

till befintligt

ansvarar

system

som

för.

Uppvärmning
Placeringen
solens
med
fördel

av bebyggelsen

värme
vissa

passivt.

mindre

därmed

förluster

placeras

kan tidigt

påverka

SoIcelIer/solfångare
med

i sydväst
stora

eller
takytor

möjligheterna

placeras
sydost.

rakt

Byggnader

mot söder.

att utnyttja

i söderläge
kan med

KONSEKVENSER

AV PLANFöRSLAGET

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Detaljplanen

ligger

vattendrag

inom

avrinningsområdet

för Mörrumsån

som

är ett

av riksintresse.

Planområdet

ligger

Avrinningen

inom

delavrinningsområdet

sker

mot Salen

mindre

vattendrag

och som

status.

Salen

klassades

ej uppnår

god kemisk

ekologisk

status

miljöproblem

och

status.

ekologisk

är två

eller

status

är att vattnet

kemisk

av övergödning

som

ekologisk

Kvalitetskraven

och ha god

av Salen.

Lillsjön

inte har fått någon

år 20"17 till måttlig

år 2027

utgörs

utloppet

via Romasjön

ska ha god

ytvattenstatus.

och syrefattiga

kemisk

och att den
Identifierade

förhållanden

samt

miljögifier.
I samband
ytor

med

skapas,

Dagvatten

detaljplanens

vilket

ska emellertid

vattenflödena
Tillförseln

fördröjas,

vilket

flöde

i samband

med

leda

inte kommer

till att

att påverkas.

kommer

att miljökvalitetsnorm

fler hårdgjorda

av dagvatten.

bedöms

till vattendragen

är bedömningen

att påverkas

kommer

större

till avrinningsområden
av föroreningar

Därmed

genomförande

i sin tur kan skapa

således

för vatten

ett genomförande

inte att öka.
inte kommer

av förslaget.

Luft
Då detaljplanen

möjliggör

området,

kan förslaget

området,

vilket

av bostadsbebyggelse

ökad

biltrafik

negativ

PMIO PM,,5 och
är mer trafikerade
visade

finns

än vad de inom

att Alvesta

per kubikmeter

emellertid

överskrids

inte tecken

i kommunen.

trafikökning,

påverkan

eller

på

för luftföroreningar

Bensen) utfördes år 2013 i Alvesta tätort på gator
har, jämfört

planområdet
med

något för höga värden vad gäller partiklarna
(mikrogram

inom

till och inom

för luft. Spridningsberäkningar

(NO,,

Resultatet

medföra

i sin tur kan leda till viss

miljökvalitetsnorm
som

för exploatering
även

någon

luft), jämfört

med

på att någon

norm

Då förslaget
anläggning

att vara.

det nationella

PMI(,, med 16
miljömålet
15

miljömålet,

pg/ma
pg/ma.

medföra

kan föra

med

påtaglig

sig betydligt

försämrad luftkvalitet, är bedömningen att koncentrationen av
kommer

att öka betydligt

i samband

de större källorna vad gäller
en förbränningsprocess
Bedömning:

som

Ej betydande

med

Det

för luftföroreningar

inte bedöms
som

kommer

planens

genomförande.

PMI(, inte
En av

PMI(, är husuppvärmning med vedpanna,
inte bedöms
bli aktuell inom planområdet.

miljöpåverkan.

Miljömål
Miljömålet
planförslaget.
natur-

för God

bebyggd

Området

och grönområden.

miljö

ligger

bedöms

påverkas

i en del av tätorten

Gällande

riktvärden

positivt

med

där det finns

för trafikbuller

gott om

överskrids

inte. Busshållsplatser
finns inom gångavstånd
och gång- och cykelvägar
planeras från planområdet
mot Prästängsskolan,
med trafiksäkra
skolvägar
som följd.
Viss negativ påverkan
på miljömålen
Levande skogar och ett Rikt växtoch djurliv kan uppstå då ett tätortsnära
grönområde
exploateras,
däremot är det enbart en begränsad
del i förhållande
till de
sammanhängande
grönområden
som finns i närheten som tas i
anspråk.
Bedömningen
är att tallsumpskogen
belägen strax söder om
planområdet
och Barnamossen
belägen nordost om planområdet
inte
kommer att påverkas
av planens genomförande,
miljömålet
Myllrande
våtmarker
bedöms därmed inte påverkas.
Läs även nedan under
rubriken Natur- och kulturmiljö.
Miljömålen
Grundvatten
av god kvalitet samt Levande sjöar och
vattendrag
bedöms påverkas
positivt med planens genomförande
då
dagvatten
fördröjs inom planområdet.
Detta leder till att
vattenavrinningen
inom området inte kommer att påverkas negativt av
planförslaget,
vilket är positivt utifrån de berörda miljömålen.
Bedömning:

Ej betydande

miljöpåverkan.

Riksintressen
Vattendrag
Planområdet

ligger

inom avrinningsområdet

för Mörrumsån

som är av

riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 6 fi. Planen bedöms inte få negativ
påverkan
förslaget
Förslaget

på riksintresset.
Dagvatten
fördröjs och därmed kommer
inte att medföra påverkan
på vattenavrinningen
inom området.
innebär inga åtgärder som omfattar vattenreglering
eller

vattenöverledning enligt Miljöbalken 11 kap 5 el.
Kulturmiljövård
Detaljplaneområdet

finns

Hjärtanäs

- Gåvetorp

- Dansjö

beläget

söder

om riksintresseområdet

- Spåningslanda

för

(G 18) som är ett

riksintresse för kulturmiljövård, i enlighet med Miljöbalken 3 kap 6 83.
Bedömningen

är att planförslaget

inte kommer

att påtagligt

skada

riksintresset.
Fornlämningar
inom och i närmiljön till planområdet
är inte
kopplade till riksintressets
beskrivna värden, utan utgörs av övrig
kulturhistorisk
lämning.
av planförslaget
under

Se kartbild över vilka fornlämningar
som berörs
rubriken Platsens förutsättningarFornlämningar.

Kommunikationer
Kust- till- kustbanan

som är ett riksintresse

för kommunikationer

i

enlighet med Miljöbalken 3 kap 8 fffifinns belägen cirka 900 meter väster
om planområdet.
Bedömningen
är att riksintresset
inte kommer att
påtagligt skadas i samband
med planens genomförande.
Gällande
riktvärden
för trafikbuller
överskrids
inte.

Bedömning:
Natur-

och

Ej betydande

miljöpåverkan.

kulturmiljö

Naturmiljö
Planområdet
ligger inom ett naturområde
bestående
av barrskog som
angränsar
till den befintliga bebyggelsen
i Alvesta tätort. En del av
naturområdet
kommer med planens genomförande
att tas i anspråk.
Däremot är det endast en begränsad
del av det större
sammanhängande
naturområdet
som berörs.
Natursläpp
mellan
bostadsbebyggelsen
leder till att allmänheten
även fortsatt får god
tillgång till angränsande
naturområden
så som Barnamossen
och
Spånens
rekreationområde.

Teckenförklanng
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Naturvärden

inom planområdet.

Dokumenterade
naturvärden
i närområdet
till planområdet
består
annat av Barnamosses
sumpskog,
belägen norr om planområdet.
Mindre del av mossen planläggs
för naturändamål.
Bedömningen
mossen inte kommer att påverkas
i samband
med planens
genomförande.

bland
är att

I Kronobergs
naturvårdsprogram
är området HanaslövsbergetSpåningslandaSpånen utpekat till område med klass 3, stora
naturvärden.
Då avståndet
mellan Spånen och planområdet
är
betydande,
ca 600 meter, är bedömningen
inte kommer att påverka naturområdet.

att planens

genomförande

I samband
med framtagande
av Grönstrukturprogram
förAlvesta
tätort
har naturvärden
i tätorten inventerats.
Inventeringarna
pekar på att det
finns områden inom, eller i närområdet
till, planområdet
som har
naturvärden.
I den nordvästra
delen av planområdet
finns en gammal
igenväxande
åker som enligt inventering
består av asp och lönn samt
grov ek. Naturinventeraren
menar att området har utveckIingspotential
genom grova träd. Området föreslås kunna betas för att skapa ett
vackert

närområde

till bebygelsen.

Området

har fått naturvärdesklassen

påtagligt naturvärde.
Strax sydväst om planområdet
ett område som
pekas ut som naturvärde
av inventerarna.
Området består av sumpskog
som innehåller
klibbal, asp, björk och sälg. Området innefattar många
grova träd med bohål som är viktiga utifrån häckningsmöjIigheter.
Skogsstyrelsen
har klassat del av området som naturvärde.
I
grönstrukturprogrammet
har området fått naturvärdesklassningen
högsta naturvärdet.
Bedömningen
är att planens genomförande
inte
kommer att leda till betydande
konsekvenser
för värdefull natur. En
mindre del av område med den lägre naturvärdeskIassningen,
påtagligt
naturvärde,
kommer däremot att tas i anspråk. Området i söder som har
det högsta naturvärdet
bedöms inte påverkas i samband med planens
genomförande.
I sumpskogen
belägen sydväst om kvartersmarken
har förekomst
av
brunpudrad
nållav registrerats
i artportalen.
Arten är en signalart enligt
skogsstyrelsen
och rödlistad i klassen NT (nära hotad). Avståndet
mellan den närmaste
registrerade
punkten och kvartersmarken
är cirka
9 meter. Då det aktuella området är reglerat för naturändamål
är
bedömningen
att planförslaget
inte kommer att påverka signalarten.
För
att gynna arten kan högstubbar
lämnas i kantzonen
mot sumpskogen.
Inom planområdet
finns stenmurar.
Biotopskydd
gäller för stenmur som
angränsar
till jordbruksmark
dvs. äng, åker eller betesmark.
Den
kringliggande
marken runt stenmurarna
bedöms inte vara av något
nämnda slag.
I den västra delen av planområdet,
inom mark med bostadsändamål,
finns ekbestånd
av cirka 15 träd och som har en stamdiameter
upp till
cirka 80 cm. Delar av beståndet
har kronor som är förhållandevis
små
då de idag står i tät granskog.
Ekarna bedöms inte infalla under
definitionen
av jätteträd (diameter
på smalaste
meter). Eventuell
awerkning
bedöms därmed

delen i brösthöjd
av 1
inte kräva anmälan om

samråd till Länsstyrelsen
enligt 'l 2 kap 6 fg Miljöbalken.
Ekarna
fördel bevaras inom bostadstomterna.
En bedömning
huruvida
bestånd kan bevaras bör ske i samband
med detaljplanens
genomförande
och i dialog med aktuell köpare av marken.

kan med
aktuellt

Kulturmiljö
Planområdet
finns beläget strax söder om riksintresseområdet
för
kulturmiljövård.
Läs mer om bedömning
av riksintresset
i förhållande
planförslaget
under rubriken Konsekvenser
av planförslagRiksintressen
ovan.
De fornlämningar

som berörs

antikvariska
bedömningen
fornlämningarna
kommer
genomförs.

av planförslaget

till

har den lägre

"övrig kulturhistorisk
lämning". Delar av
att påverkas
i samband
med att planen

Inom planområdet
finns befintliga stenmurar
som i stor utsträckning
kommer att vara möjliga att bevara i samband
med detaljplanens
genomförande.
Murarna bedöms
värde att betydande
konsekvenser

inte vara av sådant
uppstår.

kulturhistoriskt

inte

Bedömning:
Visuell

Ej betydande

miljö

och

miljöpåverkan.

landskapsbild

I samband
med detaljplanens
genomförande
kommer ej ianspråkstagen
mark att övergå till bostadskvarter
med tillhörande
gatunät. Detta
medför att den visuella miljön förändras jämfört med idag. Mellan
nybyggnation
och bostadsbebyggelse
i väst bevaras en 30 meter bred
bård av grönska.
Bedömning:

Ej betydande

miljöpåverkan.

Rekreation
Bedömningen

är att rekreationsmöjIigheterna

i Spåningslanda

inte

kommer att påverkas
betyd1igt i samband
med förslaget.
Natursläpp
mellan kvartersmark
leder till att allmänheten
även fortsatt ges möjlighet
att nå rekreationsområdet.
Bedömning:

Ej betydande

miljöpåverkan.

Strandskydd
I den östra delen av planområdet,
inom naturmark,
finns ett
markawattningsdike.
Bedömningen
är att diket inte fal!er under
strandskyddade
vattendrag.
I historiskt kartmaterial
från 1820 (storskiffe
på äng) och 1863 (laga skifte) kan
diket inte urskiljas.
Däremot finns
diket angivit i den ekonomiska
kartan från år 1950. Barnamossen
har under början av I 900-ta1et
använts som torvtäkt, och diken
kan då ha anlagts i samband
med
verksamheten
i syfte att awattna
mossen.
Idag underhålls
diket
regelbundet
för skogsbruks-

verksamhet och har nyligen
rensats. Med hänsyn till dikets
ändamål
och karaktär är
bedömningen
att området inte är
av betydelse
för växt- och djurlivet
samt friluftslivet.
Hälsa

och

,, -:!

-;a

.

Vy mot söder från befintlig
inom planområdet.

väg

säkerhet

Buller
Bedömningen
är att den befintliga väg- och tågtrafiken
i närområdet
planområdet
inte utgör bullerkällor
som leder tili att riktlinjer för
trafikbuller
överskrids
inom området.
I den fördjupade

översiktsplanen

utpekat för "Osterled
nord", vilket
Fornvägen
och Lunnagårdsvägen.

för Alvesta

tätort

finns

till

markreservat

är en ny väganslutning
mellan
En presumtiv
Österled kan därmed

utgöra en framtida bullerkälla
som kan påverka planområdet.
Bedömningen
är att Osterleden
kommer att ha ungefär samma
trafkmängder
och hastighet som Fornvägen
i framtiden,
alltså 60 km/h
och cirka 3000 fordon i årsdygnstrafik.
Boverket och SKL har tagit fram
en modell för att beräkna utbredningen
av buller från vägtrafik i skriften
"Hur mycket bullrar vägtrafiken?"
Avståndet
mellan Osterledens
vägmitt
och kvartersmark
kommer att uppgå till minimum
30 meter. Det betyder
att Ijudnivån kommer enligt modellen att utgöras av ungefär 59 dB(A).
Då avståndet
till bostadens
fasad kommer att bli längre än detta och då
vall är möjligt inom naturområdet
beläget mellan Österled och
kvartersmark,
finns förutsättningar
att skapa en boendemiljö
med än
lägre bullervärden.
Vad gäller genomfartsvägen
till Osterleden
genom
den västra delen av planområdet
(förlängningen
av Lunnagårdsvägen)
är bedömningen
att gällande riktvärden
för trafikbuller
inte överskrids.
Enligt modellen i "Hur mycket bullrar vägtrafiken"
kommer en väg med
trafikmängden
3000 fordon i årsdygnstrafik,
hastigheten
40 km/h och
avståndet
10 meter mellan bostad och vägmitt att leda till en Ijudnivå av
ungefär 58 dB(A).
Sammantaget
är därmed bedömningen
att det kommer att vara möjligt
att genomföra
Osterleden
utan att riktlinjer för trafikbuller
överskrids
inom planområdet.
I samband
med att detaljplan
upprättas för
Osterleden
krävs en särskild bullerutredning
för att säkerställa
att
trafikleden
inte påverkar boendemiljön
utformning
av Osterleden
bör särskilt
Ijudnivå som möjligt för boende.

betydligt.
Lokalisering
och
utredas för att skapa så god

Planbestämmelsen
vall möjliggör för anläggande
planområde
och eventuell österled.
Se även rubriken Platsens förutsättningarmer om buller inom planområdet.

av bullervallar

Störningar

mellan

ovan för att läsa

Trafik
Med grund i de trafikmätningar
som har gjorts är bedömningen
att
trafikmiljön
utmed Lunnagårdsvägen,
Spåningsandavägen
och
t-R5ga1undsvägen
idag är god. (läs mer ovan under rubriken Platsens
f5rutsättningarGator och trafik).
I samband
med planens genomförande
och då fler personer bor inom
området kommer även trafiken att öka i närområdet.
Om varje bostad
inom planområdet
antas alstra 8 bilförflyttningar
per dygn kommer 65
villatomter
att leda till totalt ungefär 520 fordon per dygn. Den
förväntade
trafikökningen
bedöms inte bli betydande
för närområdet.
De
aktuella gatorna är utformade för att klara den uppskattade
trafikökningen.
Trafiksituationen
på gatorna bedöms idag som god och
detta förväntas
inte heller förändras
efter planens genomförande.
Gång- och cykelväg anläggs utmed huvudgatan
inom planområdet,
vilken ansluter till det befintliga nätet för gång- och cykeltrafik
vid
Lunnagårdsvägen.

Skuggor
Detaljplaneområdet
finns beläget öster om befintlig villabebyggelse.
Bedömningen
är att ingen befintlig bostadsbebyggelse
kommer att
påverkas
betydiigt vad gäller skuggkastning
från föreslagen
bebyggelse.
Olyckor
I samband
med planens genomförande
ska brandpostsystemet
byggas
ut i enlighet med riktlinjer som anges i VAV P83. Räddningstjänstens
fordon ska ka kunna framföras
åtminstone
50 meter från byggnadernas
entråer. Eventuellt
kan betydligt kortare avstånd krävas till byggnaden
om utrymningen
baseras på räddningstjänstens
stegutrustning.
Eventuella
bommar inom området ska vara öppningsbara
för
räddningstjänsten
med flera.
Brandposter
inom planområdet
anläggs i enlighet med konventionellt
system, där avståndet
mellan brandposterna
inte överstiger
150 meter
och ger minst 600 I/min med ett tryck på 1.5-7 bar.
Översvämning
DHl:s

skyfallskartering

visar

att det finns

områden

som riskerar

översvämmas
i samband
med ett framtida 1 00-årsregn
(se rubriken
Platsens förutsättningarovan).
Områden
som utgörs av lågpunkter
undantas

från kvartersmark.

Dagvattenfördröjning
leder till att mängden vatten från området inte
kommer att öka jämfört med idag. Alvesta kommuns
ledningsnät
har
idag beredskap
för att klara av framtida 20-års regn.
Deponi
I Alvesta kommuns
avfallsplan
har deponin bedömts ingå i riskklass
liten risk för miljöpåverkan,
inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Bedömningen

är att avståndet

mellan

planförslagets

gräns

4,

och Aringsås

deponi inte kommer att leda till olägenhet
för människors
hälsa eller
miljö. Avståndet
mellan deponi och kvartersmark
är cirka 70 meter. En
naturlig avgränsning
kan skapas genom den vall som möjliggörs
inom
mark med ändamål natur belägen mellan kvartersmark
och deponi.
Deponin är sluttäckt vilket innebär att deponigasproduktionen
idag är
låg. Anställda
vid återvinningscentralen
upplever enligt utsaga ingen
illaluktande
doft från deponin. Då lakvatten
leds till den anlagda
våtmarken
öster om deponin och då vattnet därmed har en riktning bort
från planområdet
är bedömningen
att det finns ringa risk att boende
inom planområdet
kommer att komma i kontakt med lakvatten från
deponin.
Prover för år 2015 och 2016 visar en tendens att samtliga mätvärden
faller. Metallvärdena
i lakvattnet
är låga och uppvisar små variationer
mellan de olika provtagningstilIfäIIena.
Värden för yt- och grundvatten
skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år. Värdena
är sedan år 2012
tillräckligt
låga att avledning från den anlagda våtmarken
till

pumpstation/reningsverk
efter

år 2012

därmed

att risker

deponier

inte har krävts.

via skibord

till dike

vad gäller

inte kommer

söder

lakvatten

Avledning

har heller

om deponin.
och depinigas

att leda till betydande

inte gjorts

Bedömningen
som

är

kan finnas

olägenhet

för boende

Platsens

förutsättningar-

vid
inom

planområdet.
Läs mer om Aringsås
Förorenad

deponi

under

rubriken

mark.

Bedömning: Ej betydande miJöpåverkan.
Resurshushållning
Planområdet
således

är idag

planområdet
möjligt

finns

att ansluta

Då service

så som

planområdet

finns

användningen
begränsad
Bedömning:
Socialt

för vatten

till

och avlopp,

vilket

det är

till.
och skola

finns

förutsättningar

av bränsledrivna

inom

gångavstånd

för boende

fordon.
inom

Ej betydande

miljöpåverkan.

Detta

åldrar

för både

möjliggör

kan komma

Detta

från

att begränsa

leder

i sin tur till

området.

perspektiv.

enfamiljs-

att bo inom
Gång-

och flerfamiljshus

för att en blandning
planområdet,

och cykelvägar

inom

av samhällsgrupper
vilket

inom

är positivt

planområdet

utifrån
skapar

skolvägar.

Bedömning:

Ej betydande

Ekonomiska

av detaljplanen

fastigheter

med

kommun

miljöpåverkan.

konsekvenser

Ett genomförande
kan sälja

Den

busstopp

möjliggör

ett socialt

mark

nätet

och innefattas

I närområdet

perspektiv

Detaljplanen

säkra

det befintliga
planområdet

goda

av bebyggelse

infrastrukturnätet.

resursanvändning

planområdet.
och

inte ianspråktaget

inte i det kommunala

kommunalt

i form

underlag

för ett utökat

Bedömning:

Ej betydande

som

samt

förslaget

serviceutbud

miljöpåverkan.

innefattar

är bedömningen

av utbyggnad

av bostadsbeståndet

till att skapa

leda till att fastighetsägare
Då detaljplanen

huvudmannaskap

får kostnader

ökning

bedöms

för bostadsändamål.

att Alvesta

för fortsatt
medför
i Alvesta

skötsel.

kan även
centrum.

bidra

GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA

FRÅGOR

Tidplan
Detaljplanen
avses upprättas
med ett utökat förfarande.
Planen ställs ut
för samråd under oktober till november
månad år 20'17. Granskning
av
detaljplanen
bedöms ske under februari/mars
år 2018. Om inga större
hinder uppstår bedöms detaljplanen
därefter antas av Nämnden
för
samhällsplanering
under våren år 2018. Om ingen överklagar
beslutet
vinner detaljplanen
laga kraft tre veckor efter den tidpunkt då planen
antagits.
Genomförandetid
Detaljplanen
ges en genomförandetid
på fem år från det datum då
planen vinner laga kraft. Efter den tidpunkt då genomförandetiden
gått
ut fortsätter
planens bestämmelser
att gälla fram till dess planen ändras
eller upphävs.
Ansvarsfördelning
Alvesta kommun har ansvar att upprätta detaljplanen.
Även att ansöka
om fastighetsreglering
är kommunens
ansvar. Alvesta kommun har
huvudmannaskap
för allmän platsmark
inom planområdet.
Inom kvartersmark
förslaget
i enlighet
fortsatta skötseln.

har fastighetsägare
med detaljplanens

ansvar för genomförandet
av
bestämmelser
samt för den

Avtal
Om planen genomförs
i privat regi kommer ett exploateringsavtal
eller
avtal om gatukostnadsersättning
m.m. bli aktuellt för att säkerställa
ansvars- och kostnadsfördelningen
mellan privat exploatör
och
kommun.
I avtalet ska även plankostnad
regleras.
Köpeavtal
skrivs i samband
med försäljning
av tomter. I köpeavtal
ställs
krav att dagvatten
ska fördröjas
i enlighet med skriffen "Dag- och
dränvattenhantering
vid nybyggnation".
Aven för flerfamiljshus
ställs
krav på dagvattenfördröjning
i köpeavtalet.
Kraven baseras på den
nämnda skriften, men ska inför köp anpassas för flerfamiljsbebyggelse.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA

FRÅGOR

Fastighetsreglering
I samband
med detaljplanens
genomförande
styckas fastigheter
inom
planområdet
av till mindre fastigheter
avsedda för bostadstomter.
Se
föreslagen
fastighetsindelning
i illustration
under rubriken P1anförslag.

Mark

med

kommunalt

huvudmannaskap

regleras

till kommunal

delen

av planområdet.

fastighet.
Ledningsrätt
En befintlig

ledningsrätt

ledningsrätten

ligger

finns
inom

och transformatorstation

i den

västra

naturmark

i detaljplanen

inte att påverkas

kommer

i samband

med

Då

ledningar
planens

genomförande.
Gemensamhetsanläggning
Befintlig

gemensamhetsanläggning

väg genom

planområdet

genomförande
tredjedel

Aringsås

ska i samband

omprövas.

GA:1,

som

består

av en

med detaljplanens

En kommunal

gata

ersätter

ungefär

en

av gemensamhetsanIäggningen.

Då befintligt
genomförande

servitut

Konsekvenser
ARINGSÅS

finns

för vägen

att boende

kan

är en förutsättning

nå sin fastighet

för planens

under

byggtid.

på fastighetsnivå
14:1

Fastighet

styckas

kan säljas,

vilket

konsekvenser
Mark

som

förslaget

av till mindre
leder

till positiva

som

ekonomiska

för fastighetsägaren.
innefattas

i allmän

ska överföras

kommunal

fastighet.

Gatunätet,

vatten

byggs

tomter

ut, med

från

samt

belysning

för kommunen

och drift som

Gemensamhetsanläggning
ska omprövas

i
14:1

och avlopp

kostnader

av anläggande

platsmark
Aringsås

i form

följd.
inom

i samband

till

med

fastigheten

planens

genomförande.
ARINGSÅS

15:1

Mindre

del av fastigheten

naturmark
natur.

planläggs

Mark

bostäder

planens
14:4

Mindre

Befintlig

bostäder,

gata

till de nya

Befintlig

ledningsrätt

ska omprövas

påverkas
inom

i samband

med

genomförande.
del av fastigheten

naturändamål.
fördröjningsmagasin
fastigheten.

och

av ändamål

Gemensamhetsanläggning

fastigheten

ARINGSÅS

innefattas

ska överföras

fastigheterna.
inte.

som

berörs.

som

Anläggande

planläggs
av

är möjligt

inom

för

EKONOMISKA

FRÅGOR

Planekonomi
Plankostnad
regleras i samband
avtal om gatukostnadsersättning

med eventuellt
m.m..

exploateringsavtal

eller

Inom planområdet
finns kommunalt
huvudmannaskap.
Alvesta kommun
ansvarar därmed för genomförande
och den fortsatta skötseln av allmän
platsmark.
Fastighetsägare
har ansvar för genomförande
av
detaljplanen
inom kvartersmark
samt den fortsatta skötseln inom den
egna fastigheten.
Då mark styckas av och säljs till privatägare
som bostadstomter
exploatören
positiva ekonomiska
konsekvenser.

får

Positiva ekonomiska
konsekvenser
kan även uppstå för privata
näringsidgare
inom Alvesta tätort då ökat bostadsbestånd
kan ge ökat
underlag för deras verksamheter.

TEKNISKA
Vatten

FRÅGOR

och avlopp

Planområdet

kopplas

till det kommunala

En pumpstation
för spillvatten
detaljplanens
genomförande.

nätet för vatten

kan bli aktuellt

i samband

och avlopp.
med

Planområdet
innefattas
idag inte inom det kommunala
verksamhetsområdet
för vatten och avlopp. Utökning av
verksamhetsområdet
krävs innan detaljplanens
genomförande.
Då avståndet
till närmaste
brandpost
är för långt för att tillfredsställa
brandvattenförsörjningen
av området ska brandpostsystemet
byggas ut
i samband
med planens genomförande
i enlighet med riktlinjer som
anges i VAV P83. Brandposter
inom planområdet
anläggs i enlighet
med konventionellt
system, där avståndet
mellan brandposterna
inte
överstiger
150 meter och ger minst 600 I/min med ett tryck på 1.5-7 bar.
EI
Inom område med planbestämmelse
E möjligggörs
för en transformatorstation. Alvesta elnät ansvarar för elnätet inom planområdet.
Tekniska

utredningar

Bedömningen

är att inga ytterligare

deta5p1anens genomförande.

tekniska

utredningar

krävs

innan

MEDVERKANDE

T JÄNSTEMÄN

I samband med upprättade av detaljplanen
har markchef Roger
Wilsborn, enhetschef teknik Ulf Carlsson, gatuingenjör Jan-Åke Nygren,
VA-ingenjör
Malena Valtersson och planchef Patrik Karlsson medverkat.

Alvesta

2018-11-16
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Checklista
Bilaga

för

behovsbedömning

till granskningshandling

för detaljplan
Negativ påverkan
Stor

IMåttlig
I -=-

för Aringsås

14:1

(Aringsås

nord,

etapp

1)

Positiv påverkan
Liten

IMåttlig
Stor

Ingen
påv.

Be+Öts

e%

Kommentarer

Miljö
Dagvatten

fördröjs

awattningen

och därmed

till vattendrag.

bedömningen

att MKN

att påverkas.

Enligt

för vatten

luft inom

MiIjökvaIitetsnormer

God

planområdet

Mil ömål

- lokala

miljö

inte MKN

f('r

inom

så som

kollektivtrafik

gångavstånd.

påverkas

planområdet

påverkas

är god inom

av god kvalitet

och vattendrag
inom

bebyggd

och service
finns

grundvatten

- nationella

överskrids

bla då Ijudmiljön

och skoia

Miljömål

inte kommer

planområdet.

Miljömålet
positivt,

inte

är

genomförda

spridningsberäkningar
x

påverkas

Därmed

Miljömålen

och Levande
positivt

sjöar

då dagvatten

fördröjs.

x

och regionala

x

Riksintressen
Naturvård

x

Rörligt

x

friluftsliv

DetaJjpJanen

finns

beläget

riksintresseområdet
Gåvetorp

strax

- Spåningslanda

riksintresse för
Miljöbalken

söder

för Hjärtanäs

(G 4 8) som

9.

ligger

inom

-

är ett

i enlighet

kulturmiJövård,

3 kap 6

om

- Dansjö

med

x

Kulturmiljö

Detaljplanen
Mörrumsån

som

riksintresse

i enighet

q.

Då dagvatten

avrinningen
kommer

avrinningsområdet

är ett vattendrag
med

fördröjs

Miljöbalken
påverkas

till vattendrag

för

av
4 kap 6

inte

och därmed

inte riksintresset

att ta skada.

x

Annat
Naturmiljö

Planförslaget
vilken

idag

och djurliv,

Naturreservat,

hotade

arter

x

Biotopskydd

Rödlistade

arten

i den sydvästra

brunpudrad

mark

i anspråk

barrskog.
nållav

de)en.

inte då det regleras

Stenmurar

inom

innefattas

under

Mellan

befintlig

kvartersmark
grön-

består

finns

till naturändamål

planområdet

bedöms

inte

biotopsskyddet.
bebyggelse

sparas

den nya bebyggelsen

och

i väster

och

en gn5n kil, likaså
och presumtiv

mellan

österled.

x

vattensamband
Kulturmiljö

Planområdet
x

Fornminnen
Kulturhistorisk
kulturmiljöprogram

klassningen
Inom

miljö,
x

i

Området

i förslaget.

x

Natura2000,

Spridningskorridorer,

delar

sumpskog
påverkas
Växt-

tar ej exploaterad
i stora

innefattar
övrig

planområdet

fornlämningar

kulturhistorisk
finns

stenmurar.

med

lämning.

Positiv påverkan

Negativ påverkan
Stor

Visuell

ILilen
IMåtllig

Liten

IMålllig

Sfor

Ingen

BerOtS

påv.

e%

Kommenkarer

miljö

Landskapsbild,

x

stadsbild

Genomförande

av detaljplanen

exploaterad

Fysiska

ingrepp,

x

nya element

mark

innebära

att ett nytt element

upplevas

i landskapet.

Bebyggelsens
Skala

och sammanhang

närmiljö

skala

x

landskapet.

x

bostadsbebyggelse.

Gröna
Estetik,

i anspråk.

tar ej
Detta

kommer

kommer

har anpassats

kilar skapas

att

att

till

mot befintlig

Rekreation
Det kommer

att finnas
Natursläpp

skapas

kvartersmark,

vilket

till att det

omkringligande
Tillgänglighet,

fortsatt

x

barriärer

Delar
med

av planområdet

sparas

Lekvänlig

miljö

med

inom

stenblock

bestående

med

av bland

högt naturvärde

Delar

av området

annat

bedöms

planläggs

inte

som

x

Strandskydd
Hälsa,

planens

kan bli aktuellt

natur.

x

vattenmiljö

barrskog
att

naturmark.

i söder,

påverkas.

parkmiljö,

idag

kommer

med

Lekplats

som

Område

vilka

i samband

sumpskog,
Gnönstruktur,

innehåller

promenadstigar,

planområdet.
x

även

är lätt att nå.

exploateras

lek, friluffsliv

leder

till

mellan

rekreationsområdet

genomförande.

Aktivitet,

god tillgänglighet

planområdet.

störningsrisker
Riktvärden

för trafikbuller

planområdet.
presumtiv

österled

överskridande
Buller,

Gällande

inte kommer

av riktvärden

normer

att leda till

feir trafikbuller.

överskrids

doff från Aringsås
Luffkvalitet,

utsläpp,

Lokalklimat,

vindförhållanden

x

lukt, allergier

utsaga

deponi

Illaluktande
enligt

x
av 8 meter

att närliggande

Ijussken,
x

skuggeffekter

gäller

skuggkastning.

Enligt

Alvesta

kommuns
ligger

inte leda till

påverkas

vad

översiktliga
planområdet

inom

normalriskområde.

x

Radon

bedöms

bebyggelse

radonriskkartering

elektromagnetiska

inte.
upplevs

inte.

Byggnadshöjd

Strålning,

inte inom

är att en

x

vibrationer

Ljusförhållanden,

överskrids

Bedömningen

x

fält

Säkerhet
Trafikmiljö,

GC-vägar,

kollektivtrafik,
Farligt

Gångx

olycksrisk

och cykelväg

x

Ras och skred

x
Fördröjningsmagasin

för dagvatten

förläggs

i

lågpunkter.

x

Översvämning
och

utmed

x

gods

Explosionsrisk

Mark

anläggs

huvudgatan.

vatten

Markförhållanden,

grundläggning,

I

Marken

består

Förorening
påverka

Skyddsområde

Dagvatten

ytvatten,
x

avrinningsområden
Vattendrag,

moränterräng.

från Aringsås
bebyggelse

inom

deponi

bedöms

planområdet.

x

Markföroreningar
Grundvatten,

av blockrik

x

sättningar

strandlinje
för vatten

x
x

fördröjs

inte avrinningen

lokalt.

Därmed

till vattendrag.

påverkas

inte

Ne-)ativ påvsrkan
Stor
Dagvatten,

Måttlig

Liten

Postiv påverl an
Liten

Måtflig

Ingcn

Stor

påv.

[lcrörs
ej
Kommentarer

spillvatten

Dagvatten

leds till dagvattendammar.

Hushållning

Befintlig

Planområdet

ansluter

till Lunnagårdsvägen.

Planområdet

ansluter

till befintligt

VA-nät.

x

infrastruktur

Ej ianspråktagen

x

Markanvändning
Återvinning

x

Energiförsörjning

x

Transport

x

Byggavfall

x

mark

tas i anspråk.

Övrigt
Socialt

perspektiv

Tillgänglighet

Inom

vid

planområdet

tillgänglighet

x

funktionsnedsättning

Inom

planområdet

och enfamiljshus

Segregation/

finns

få nivåskillnader,

kan därmed
medges
vilket

god

skapas.
både

främjar

mellan

olika

samhällsgrupper.

möjligt

inom

planområdet.

Gång-

och cykelväg

flerfamiljshus

integration
Hyresrätter

är

x

integration

x

Medborgarperspektiv

anläggs

mot

Prästängsskolan.

x

Barnperspektivet

Samråd

sker

kungörs

i lokaltidningen.

med berörda

grannar.

Samrådet

Annat
Öwiga

planeringsarbeten

Framtida

x

exploatering

Gällande
Pågående

bedömning

bedöms

kulturhistorisk

inte medföra

lämning.
Gällande

genom

Planen

riktvärden

planområdet.

betydande

bedöms

för trafikbuller
Dagvatten

miljöpåverkan

inte påverka

så är bedömningen

Krav

Viss men ej betydande

Handläggare

miljöpåverkan

miljöpåverkan

och

eller

riksintressen,
att dessa

kulturmiljö.

eller

Fornmiljö

leda till negativa

inte överskrids

inom

som

påverkas

för marken

planområdet.

Gång-

på redovisning

ansvarsområde

Miljökonsekvenserna
Separat

redovisas

miljökonsekvensbeskrivning,

2018-01-26

Karolina

Bjers,

i planbeskrivningen.
MKB,

planarkitekt

har bedömts

konsekvenser

x

liten miljöpåverkan.

Betydande

på natur-

några

leds till dagvattendammar.

Bedömning
Mycket

översiktsplanen.

x

intressen

Sammanfattande

planeras

med

x

planläggning

Detaljplanen

är förenligt

x

planer

Mellankommunala

närmiljön.

Förslag

x

Översiktsplan

krävs.

som övrig

eller

och cykelvägar
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DRICKSVATTEN

7

2.2

SPILLVATTEN

8

2.3

DAGVATTEN
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3.1

DRICKSVATTEN
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DAGVATTEN
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I
WSP

BAKGRUND
har på uppdrag

av VA till följande

Dessa

Nord

Lekaryd

Syd
Nord

Etapp

I

Aringsås

Nord

Etapp

2

tillsammans

aktuella

FöRUTSÄTTNINGAR

Kommun

undersökt

metodval

och placering

utbyggnadsområden:

Aringsås

visas

1025301'1 - VA Östra Alvesta

planerade

Lekaryd

Bild 1 0versikt

ai

av Alvesta

OCH

med övriga

hitbyggnadsomraden

utbyggnadsområden

ostra

Alvesta

i Bild 1 nedan:

för utbyggnad

För beräkningar

har följande

Område

dimensionerande
Tomter

Lekaryd

N

Lekaryd

S

Lägenheter

30

Nord

Etapp

2 (norra

del)

Aringsås

Nord

Etapp

2 (södra

del)

Aringsås

Nord

Byggnadshöjd
8m

13

Aringsås

Spåningslanda

data använts:

8m
50 (uppskattning)

16m

35

8m

Etapp 1

50

16m

Etapp

25

2

IOO

16m

3.

10253011 a VA Östra Alvesta i 5

3

Bild 7 Foreslagen

3.1

VA-losnmg

for Aringsas

Nord

Se ritning

NORD

ETAPP

1+2:

R-5'1-1-201.

DRICKSVATTEN

Dricksvattenförsörjning
behöver

till områdena

tryckhöjas

befintlig

bebyggelse

därmed

också

Anslutning
V160

ARINGSÅS

RESULTAT

längs

tryckhöjas

till befintligt

Aspelundsvägen

finns

även

160

även ge bättre

även

att istället

för tänkbar

2 och Aringsås

uppgifter

från Alvesta

haft periodvis

ansluta

till befintlig

med avseende
utanför

föreslås

bli väster

Etapp

kommun

1+2
har

och borde

och Spåningslanda.

Tallvägen-Fornvägen

för de föreslagna

utbyggnad

Nord

lågt vattentryck

i Aringsås

vid korsningen

förbrukning

PE att rekommendera

marginal

Etapp

Enligt

utbyggnad

föreslås

på dimensionerande

dimensionen

tryck.

vid en eventuell
vattennät

PE. Möjligheten

med tanke

Spåningslanda

för att nå acceptabelt

till befintlig

V1 IO PE i Granvägen,
utbyggnadsområdena

på strömningsförIuster.
den i nuläget

men
är

Detta

planerade,

skulle

utan större

merkostnader.
Placering

av ny tryckstegringsstation

anslutning

till befintligt

Ny tryckzonsindelning
Med denna
mellan

indelning

Bokelundsvägen

uppdelningen
Stallvägen

vattennät.
visas
skulle

den nya tryckzonen.

om Spåningslanda

här är +163

en ny avstängningsventil

En omkoppling

samt

vid gränsen

installeras

2 vid ny

för markhöjd

*1 72m.

på de befintliga

i Ekelundsvägen

görs även

från det nya vattenledningsnätet

Etapp

m.

på Bild 7 och går ungefärlig

och Aspelundsvägen,

av tryckzonerna.
får försörjs

Markhöjd

i Lunnagårdsvägen

i Aringsås

ledningarna

för att möjliggöra

och således

så att
hamnar

inom

Eftersom ledningar ändå föreslås läggas fram till korsningen StaIIvägen/Lunnagårdsvägen
bÖr man även dra fram en vattenledning till befintlig VI 10 PE och således förbinda
Aringsås
Nord till befintligt vattennät på ytterligare ett ställe för redundans. Denna ledning
skulle dock
hållas stängd vid normal drift.
Dimensionerande

flöde för områdena

Område

beräknas utifrån data för antal brukare enligt nedan:

Bebyggelse

Spåningslanda

Etapp

2

25 tomter

+ 100

lägenheter

'

Antal

brukare

25'2,8

+ 1 00"1,8

Kommentar

=

250
Aringsås
(norra

Nord

Aringsås
(södra

Etapp

2

Flerfamiljshus

delen)

=

50

50'1 ,8 = 90

Info saknas

lägenheter?

Nord

Etapp

2

Etapp

1

35 tomter

35"2,8

98

=

delen)

Aringsås

Nom

50 tomter

+ 3,5 ha

50'2,8+

?

skoIa+fIerfamiIjebostäder

Uppskaffning

=

300

Info osäker

- en skola

rätt mycket

mindre

dimensionerande

fl6de

flefamiljsbostäder

på

motsvarande
Stallvägen

13 tomter

13"2,8

=

Totalt

36

Befintlig

har

än

yta.

Bebyggelse

774

Med 774 brukare blir dimensionerande
delsträckor följande:
Leveransområde

Längd

flöde (aIImän+hushåIIsförbrukning)

från

föregående
@

Spåningslanda

i+

Aringsås

*

Aringsås

(norra

Nord

Nord

Aringsås

ii

Stallvägen

*

Aringsås

delsträcka

2

Etapp

2

Etapp

2

700 m

10,1

I/s

ii

Va1a10PE:22,4mvp
*

Nord

Etapp

1

Nord

Etapp

2

Etapp

2

Nord

Aringsås

*

Stallvägen

*

Aringsås

*
550 m

delen)

*

(södra

Stn5mningsför1uster

V160

PE: 3,4 mVp

delen)

Aringsås
(södra

Flöde

område.

delen)

*

(norra

Etapp

Dim.

för respektive

delen)

(södra

*

-

uppskattning

Nord

Etapp

4

Nord

Etapp

2

ii

ii

delen)

*

Aringsås

*

Stallvägen

*

Aringsås

Nord

Nord

-

8,2 I/s

Etapp

Etapp

1

650 m

-

7,4 I/s

1
600 m

5,5 I/s

V 110 PE: 118 mvp
V'125PE: 6,2 mvp
V160 PE:18 mVp

V 110

PE: 4 '1,5 mvp

*

V125

PE: 61

-

V160

PE: 1,8 mvp

*

V 110

PE: 6,0 mVp

*

Va125 PE: 3,2 mvp

mvp

Högsta tappställe

för Etapp 2 är 196 m (2-4-våningshus
å 16m + markyta 180 m) och 187 m
för Etapp 1 (4-våningshus å 16m + markytan 171 m). Befintligt trycknivå i TS-lekaryd
varierar
ner till +199 m (38 mvp + marknivå 1 6"1 m) vilket innebär att båda etapper måste
tryckhöjas.

j2110253011

o VA Östra

Alvesta

Med ovan

nämnd

uppskattas

placering

av ny tryckstegringsstation

196+25
önskat

3,4+1,8+1,8+3

tryck

heigsta

'

i

tappstä7le

3.2

(igg

strömmningsförluster
stam-och

tryckstegring

grovt

servisledningar

+(163-161)

tnkommande

(V160 PE)
(3 mvp)

(samma

som

tryck

riy TS -

Lekaryd

TS)

3o m'7'

SPILLVATTEN

Spillvatten

för Spåningslanda

självfallsledningar

2 ingår inte i denna
i Högalundsvägen.

brunn

delen

av utbyggnadsområdet
mot planerad
väg Österled

österut

ytan sluttar

Etapp

till befintlig

För den norra
självfall

brant

västerut och dessa
i området
eller förläggas
Spåningslandavägen/AspeIundsvägen.
utredas
(istället

terrängen

söderut

att leda spillvatten

För de tre geografiska
pumpstationer:

släpps

pumpas

med

till befintligt

ledas med
IO% av

LTA till nytt

nät i

till Aringsås

Nord Etapp 2 och Etapp I är relativt flack är det inte
från alla områdena
till samma punkt.
i Aringsås
Nord Etapp 1 och 2 rekomenderas
två

områdena

för båda

spillvatten

delar

till befintligt

av Aringsås

Nord Etapp 2. Från denna pumpas
i SpåningsIandavägen/Lunnagårdsvägen.

spillvattennät

En pumpstation

*

för Aringsås
Nord Etapp 1. Även från denna
till S200 PVC Spåningslandavägen/Lunnagårdsvägen.

spillvatten
Den sistnämnda

pumpstationens

placering

än så kan man inte säga
kortast möjiga
sträckning

3.3

bör hamnai

utan tomtindelning.

östra

delen

Detaljplan

för självfallsledning

pumpas

av Etapp

för detta

och

och släpps

1, men

område

mer

(skola)

bör
om det ska fungera.

till ny pumpstation

DAGVATTEN

De nya bostadsområdena
således

förläggs

från vägar

Jordarterna

inom

När befintlig

naturmark

att infiltrera

ta emot

större

anläggas

inom

efter dagens

utlopp.

separering

dagvatten

utbyggnadsområdet.

är till största

torv - med dålig

dagvatten.

och

Dagvatten

i normala

del morän,

genomsläpplighet.

Dessa

och släpps
i form

Dagvattenbrunnar
partiklar.

med hårdgjorda

För att undvika

än i dagsläget

fall och vid

med medelgod
Infiltration

bÖr således

öster

Separata
kan även
eller

Dagvattenmagasinen

om Österled

växtplanteringar
anläggas

utlopp

förses

föreslås

områdes

områden

behöver

dagvattenmagasin

med utloppsledningar

i naturmarken

i knytpunkter

ytor minskar

att omgivande

kan fördröjande

förses

av makadam.

och bräddningsmöjigheter

av större

till rännstensbrunnar

görs om till bostadsområde

med erosionsskydd

att anslutas.

som har bäst genomsläpplighet.

avrinningsflöde

genomströmning

även

och fördröja

mängder

för dagvatten

för fastigheter

via höjdsättning

utbyggnadsområden

men delvis

mot de områden

ingå i verksamhetsområdet

via rinnstråk.

aktuella

genomsläpplighet

skall

med möjighet

leds till dagvattennätet
på vägytan

förmåga

i Aringsås

dagvattenledningar

extremregn

förses

2 kan spillvatten
hela området.
Ungefär

med självfall

En pumpstation

@

styras

med

och marknivån

Eftersom
rimligt

tillåta

västerut

lösas

Etapp

antingen

med självfall

men antas

Vattengång
för denna anslutning
är i skrivande
stund
lutar åt fel håll. Denna lösning är därmed högst osäker och bör
vidare. Om det är möjligt, skulle man då kunna dra vattenstammen
i samma schakt
för längs Österled
Nord) och spara 300 meter förläggning.

inte känd

exakt

studie,

Aringsås
Nord
Nord för nästan

rekommenderas

självfallsnät

dessa

kan erforderlig

till:

för rening

dimensionerade
Nord.

av dagvattnet

med sandfång

utföras

som

Dessa

utlopp

med

dammar

i

för
eller diken.

10253014 o VA Östra Alvesta i13

Dimensionerande

flöde för dagvattenhantering

klimatfaktor

(1,25) med IO-minuters

har följande

värden

beräknas

använts:

enligt Dahlström

varaktighet

naturmark=O,l

2010,

för 20-års,

med

respektive

I O-års-regn

anges nedan. Som avrinningskoeffecienter

asfa1tyta=0,8

och takytor=0,9.

antaganden

Aringsås

Nord Etapp 2 Nord (till dagvattenmagasin

har gjorts för beräkning

av takytor:
#1 ):

15000

Aringsås

Regnintensitet

Z=18.

Följande

ffi1an1agdmarkyta2-4vånfngshus]

inklusive

laMekhär%J«d}

[aiital fastkgheter

Nord Etapp I Nord (till dagvattenmagasin

16o -

(söder om magasin)]

144!:i0

m'

M'aky'a]

#2):

3o

16o - 4[100m"
lantal
fastigheterl'
[,atastkiygthaetl
Aringsås

Nord Etapp I Syd (till dagvattenmagasin

18

#3):

16o - 2880 m3
lanta{
fastfgheter]
[,atastk\gth(letl
Aringsås

Nord Etapp I Östra delen

l

(till dagvattenmagasin

34265

0,35

lmarkyta fi5r bostMer ]'

Avrinningsområde

till

Dagvattenmagasin

#1

#4, #5 och #6):

landel takytor]

Awinningsområde

till

Dagvatkenmagasin

#2

-

1028o

Avrinningsområde

till

Totalt awinningsområde

Dagvaffenmagasin

#3

Dagvattenmagasin
#4, #5. #6

Markyta
Innan

W

bebyggelse

Naturmark

ö

61000

ö

53900

f!

25500

44000

Markyta
Efter

/!!!!fl

bebyggelse

Naturmark/Grönyta

39498

Asfaltytor
Takytor
Summa

markytor

Summa

reducerade

/!I!2u'

f!d

41180

19208

24872

7052

7920

3413

7448

14450

4800

2880

10280

61000

53900

25500

44000

225!97

14774

7243

18937

markytor.

:_Q_0
Befintlig

teoretisk

avrinning

idag

(Naturmark,

innan

iQ3z

[l/s]

[l/s]

[l/s]

[l/s]

(i/s]

[l/s]

[l/s]

[l/s]

173,8

218,6

153,6

193,2

72,7

91,4

125,4

157,7

643,9

809,8

421

529,4

206,4

259,6

539,6

678,6

som anges i tabellen

ovanför,

bebyggelse).
Awinning

efter

nybyggnation
(delvis

hårdgjorda

ytor)

Med det dimensionerande
magasinsvolym
minuter)

'l 4110253011

a VA Ostra

Alvesta

inflöde

beräknats

enligt Svenskt

med rationella

Vatten

metoden

har erforderlig

och med hänsyn

PI IO kapitel 10.6 nedan:

till rinntid

(antagen

10

till

Dagvattenmagasin

#1

Dagvattenmagasin

#2

Dagvattenmagasin

#3

Dagvatfenmagasin

#4,

#5 och #6

j9__r
Magasinsvolym
230

[m']

Som förutsättning
avrinningen
Andelen

hårdgjord

Föreslagna

Dammarnas
arbetet

idag (innan

yta för respektive

är planerade
beräkning

placeringar

Avrinningsområde

58

74

216

284

gäller alltså att det flöde som utgör den teoretiska
tillåts släppas

avrinningsområde

ut från respektive

är uppskattad

Vid detaljprojektering

damm.

efter den detaljgrad

bör dessa ytor kontrolleras

för

av magasinsvolym.
av dessa dagvattenmagasin

för respektive

utbredning

146

bebyggelse)

i dagsläget.

dagvattenmagasin

i plan är beräknad

med detaljplanläggning.

#6 kan fördelas

iiO

för magasinsvolymen

från området

som områdena
noggrannare

302

ungefärligt

finns på ritning
är markerat

med släntlutning

Den beräknade

volymen

jämt, om de får den föreslagna

R-51-1-203.

med orange

I :2 och denna

linje.
yta bör tas med

för dagvattenmagasin

#4, #5 och

placeringen.
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4

EKONOMISK

UPPSKATTNING

En grov ekonomisk

uppskattning

förutsättningar

funnits

som

För mer detaljer,

Område

för respektive

tillgängliga

se "Bilaga

1-

Ekonomisk

Lekaryd
Lekaryd

som

har gjorts
presenteras

utifrån

i denna

de
rapport.

Uppskattning".

Totalkostnad

Utbyggnadsområde

utbyggnadsområden

och på de lösningar

(kr)

Kostnad/tomt

(kr)

N

4 643 965

154 799

Lekaryd S

2 210 247

170 oig

(exkl överföringsledningar)
Utbyggnadsområde

(exkl överftjringsledningar)

ÖverföringsIedningar

Lekaryd

Stracka:

Lekaiyd

TS->Lekaryd

Sträcka:

Lekaryd

S->Lekaryd

Område

656 037

N

Aringsås

Utbyggnadsområde
Nord Etapp 2 Nord

2566674

S

Totalkostnad
Aringsås

(kr)

Kostnad

/ tomt

(kr)

1 616 282

(exkl overföringsledningar)
Utbyggnadsområde
Nord Etapp 2 Syd

Aringsås

3 620 527

103 444

4 940 932

98 819

(exkl överföringsIedningar)
Utbyggnadsområde
Nord Etapp 1

Aringsås

(exkl överföringsIedningar)

ÖverföringsIedningar
Sttacka

Aringsas

->Aringsås
Strfcka

Nord
Aringsas

->Aringsas

18l 1025301'1 oVA Östra Alvesta

Nord

Nord
Etapp
Nord
Etapp

Aringsås
Etapp

2 Syd

457 512

2 Nord

531 922

'I
Etapp
2 Syd

VI ÄR WSP

WSP

är ett av världens

teknikkonsuItföretag.
med stöd av global
strategiska
naturvetare,
professionella
Vi erbjuder
& Infrastruktur
medarbetare
hållbar

rådgivare

på våra
Som

utredare

projektörer,

marknader

experter

till ingenjörer,

inom

och Miljö & Energi.
på 500 kontor

lokala

och
tekniker,

och miljöspecialister

konstruktörer

lösningar

och

tekniska

har vi tillgång

planerare,

hållbara

analys-

Vi verkar
expertis.

samhällsutveckling.

medarbetare.

WSP

ledande

i40

och projektledare.

Hus & Industri,
Med drygt

länder

I Sverige

liksom

Transport

36 500

medverkar

vi till en

har vi omkring

3 700

www.wsp.com

Stab

121 88 Stockholm-Globen
Besök. Arenavagen
7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens
wsp.com

sate'

Stockholm

ll%%l)
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