
Infrastruktur och verksamheter

Natur och rekreation

Bostäder och centrumutveckling

Samlad strategibild

Ovanför: schematiska bilder av strategin bakom förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort

DITT 
AlvesTA!
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ALVESTA TÄTORT

POPULÄRVERSION 
AV GRANSKNINGSFÖRSLAGET



Hållbara transporter
Alvesta kommmun vill utveckla 
Alvesta centrum och samtidigt värna 
framkomligheten på väg 126. Därför 
föreslår vi en förbifart för väg 126 
väster om tätorten. En förbifart kan 
även fungera som huvudinfart till nya 
verksamhetsområden. Viktiga stråk 
för cykel utvecklas där det idag  
saknas. Även en cykelväg till Växjö 
via Gemla föreslås.
Järnvägen ges förutsättningar att 
utvecklas med dubbelspår till Växjö 
samt med triangelspår (direktanslut-
ning) mellan stambanan och kust-till-
kustbanan västerut.
Resecentrum ska tillgängliggöras för 
smidiga byten mellan transportsätt. 
Reseparkering utvecklas i centrum 
öster om järnvägen och stationen 
utvecklas som resenod.

Grönstruktur, fritid 
och rekreation
Alvesta kommun vill behålla och 
utveckla närheten till grönska. 
De gröna kilarna in i tätorten och 
rekreationsstråk runt Salen och 
Lekarydsån är exempel på vär-
defulla områden. Ett kultur- och 
fritidsstråk mellan Virdavallen 
och Virda Bad- och sportcenter 
ska utvecklas. Hanaslöv föreslås 
utvecklas som rekretionsområde.
Naturliga översvämningsytor är 
viktiga att bevara för att kunna 
hantera stora nederbördsmäng-
der och höga vattenflöden.

Verksamheter
Alvesta kommun vill ge  
möjlighet för verksamheter 
att nyttja skyltläget längs med 
väg 25 samt de goda kommu-
nikationerna. Därför föreslås 
utökning av Orrakullen österut, 
längs med väg 25.
Längs med Norra infarten 
samt i västra Alvesta föreslås 
områden för bostäder, handel 
och ej störande verksamheter.

Bostäder
I Alvesta kommun behöver det inom de kommande tio 
åren byggas cirka 90 bostäder per år.
Vi vill ge förutsättningar för varierande boendeformer i hela 
tätorten och i enskilda bostadsområden. Förtätning före-
slås främst i centrum och västra Alvesta. Både i östra och 
västra Alvesta möjliggörs nya bostadsområden.  
I föreslagna bostadsområden kan kompletterande offentlig 
och kommersiell service medges.

Gransknings-
förslaget i korthet

Alvesta kommun har arbetat fram 
ett förslag till fördjupad översiktsplan 
som har en tidshorisont på 10-15 år. 
Detta är en kortversion av förslaget.

 
Synpunkter kan inlämnas senast

21 augusti 2017!

En fördjupad översikts-
plan anger riktlinjer för 
mark- och vattenanvänd-
ningen. Den anger även 
hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras samt 
hur olika riksintressen tillgo-
doses.



Tillgängligt, trivsamt och 
livfullt centrum!
Alvesta kommun vill utveckla 
ett levande centrum som är en 
mötesplats för Alvestabor och 
besökare. Ett folkmyller i små-
stadsskala. Målet är även att 
stärka identiteten på platsen och 
stärka gemytligheten samt främja 
hållbara transporter och förbättra 
trafiksäkerheten i centrum.

Granskning
Förslaget är utställt för granskning 
under cirka tre månader.

Vad händer sedan?
Efter granskning samman-
ställs inkomna synpunkter 
i ett utlåtande. Endast re-
daktionella ändringar får 
göras efter granskningen 
innan ett slutligt förslag 
antas av kommunfullmäk-
tige. Ett förslag beräknas 
kunna antas av kommunfull-
mäktige under hösten 2017.

Alvesta kommun
Förvaltningen för samhällsplanering
Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
Telefon växel: 0472-150 00
samhallsplanering@alvesta.se

CENTRUMUTVECKLING

Du kan 
lämna

synpunkter fram till 
21 augusti 2017:

antingen digitalt i e-post till
samhallsplanering@alvesta.se  
eller skriftligt till postadress Al-

vesta kommun, Förvaltningen för 
samhällsplanering, Centralplan 1, 

342 80 Alvesta.

Märk dina synpunkter 
 Fördjupad översiktsplan 

för Alvesta.
Tack!

Fullständiga  
handlingar  

finns på kommunens  
webbplats www.alvesta.se,  

i kommunhuset 
samt på Alvesta bibliotek

från och med 10 maj.

Kontakt om planförslaget  
Patrik Karlsson 0472-152 88 
Karolina Bjers 0472-151 03 
Sofie von Elern 0472-152 53  
Magnus Wigren 0472-150 68
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Parkering och plats för 

större kulturevenemang. 
Knyter samman platser 
med kulturverksamhet.  

Huvudgata med ökad 
stadsmässighet 

Utvecklas vidare som Alve-
stas centrala prydnadspark, 
kombinerat med plats för lek 

och mindre aktiviteter och 
evenemang. Integreras 

bättre med omgivande mål-
punkter. 

Handels- och upplevelse-
gata med folk i rörelse och 

spontana mötesplatser. 
Uppmuntra till att strosa och 

att ta cykeln till butiken. En mer trivssam och tyd-
ligt avgränsad plats. Tydli-
gare trafikrörelser tillsam-
mans med plats för vän-

tande resenärer.  

Stärka den visuella kopp-
lingen mellan stationen 
och korsningen med All-

bogatan. Öka tydlighet och 
säkerhet för cykel-, gång- 

och busstrafik. 

Göra upplevelsen som gå-
ende trevligare och säkrare.  

Trygg och upplevelserik 
bytespunkt mellan trafikslag. 

Kollektivtrafikens entré till 
centrum.  

Görs till biltrafikens huvud-
gata till stationen och cent-
rumparkeringar i slinga med 

Centralgatan.  

Stärka sambandet mellan 
resecentrum och Stor-

gatan visuellt och skapa  
naturligt stråk för  

fotgängare.  

Göra cykeltrafiken till och 
genom centrum säkrare. 

, ,

StråkStråk att utveckla 
 
Platser att utveckla 

Centrumrektangeln Värendsplat-
sen-Centralplan-Järnvägsparken-
Allbotorget ska förstärkas som 
centrumkaraktär med centrum-
funktioner. 

Fler bostäder  
i centrum!
Vi vill ge förutsättningar för fler 
bostäder i centrum. Fler boende i 

centrum skapar folkliv och under-
lag för service. Förtätning i kollek-
tivtrafiknära läge är positivt för att 
stärka hållbart resande.

En omledning av genomfartstrafi-
ken på väg 126 kan ge ny stads-
mässig karaktär åt Allbogatan 
samt möjliggöra ökat bostadsbyg-
gande.


