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DETALJPLAN FÖR SPÅNINGSLANDA,

SYDVÄSTRA DELEN

VÄG OCH BOSTÄDER ETAPP 1

PLANBESKRIVNING
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PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

I planförslaget ingår:

Plankarta upprättad på grundkarta

Illustrationskarta

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Miljöbedömning med Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Sammanställning om uppföljning m m av MKB

Utredningsunderlag mm:

Dagvattenutredning

Trafikstudie

Hållbarhets- och gestaltningsprinciper

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde och en ny

väg mellan Lekarydsvägen och Spåningslandavägen. Planen omfattar ca 45 st

tomter för friliggande bostadshus. Samtidigt synliggörs natur- och kulturvärdena

och dessa görs mer tillgängliga. Detaljplanen har även till syfte att infoga väg och

utbyggnadsområde på ett varsamt sätt tillsammans med natur och kulturvärdena.

Vägen ger möjligheter för etablering av flera bostadsetapper. Planeringen av om-

rådet innebär också att dagvatten från åsen tas om hand på ett miljömässigt bra

sätt i diken och dammar.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Kommunen har i behovsbedömningen kommit fram till att genomförandet av pla-

nen inte medför betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen av na-

turresurser och bedöms inte heller begränsa det rörliga friluftslivet. Miljöfaktorerna

har inarbetats i planhandlingarna. I samrådet har bedömningen ifrågasatts och

kommunen väljer att komplettera handlingarna med en heltäckande miljökonse-

kvensbeskrivning och det som framkommer då beaktas i utställningen av planen.

MKB:n bifogas i sin helhet till planen. Nedan följer en kort sammanfattning

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen:

Detaljplanen för ny väg och nytt bostadsområde, etapp 1, Spåningslanda ligger

intill befintlig bebyggelse i Spåningslanda. Planen innebär att ca 45 villatomter till-

skapas och att det finns möjlighet att etablera 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 och motiv för val av alternativ

Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen kommer någon betydande miljö-

påverkan inte att uppstå vid genomförandet av detaljplanen för ny väg och nytt

bostadsområde, etapp 1, Spåningslanda. Skillnaderna i påverkan mellan utred-

ningsalternativen ”strikt rutnätsmönster”, ”angöring enbart via Tallvägen” och hu-

vudalternativet, 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 dessutom att trafiken

från området får en rimlig fördelning med positiv påverkan på trafiksituationen i

området.

Människorna

Planen förväntas inte påverka människors hälsa i någon betydande utsträckning.

Landskapet

Genom att ett skogsbeklätt område ersätts av ett bostadsområde sker en stor för-

ändring av landskapsbilden.
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Kulturmiljön

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

har tagits i utformningen av planen. Påverkan förväntas bli måttligt negativ.

Naturen

En huvudsakligen negativ, men liten, påverkan på naturmiljön förväntas bli resulta-

tet av planens genomförande. Genom ökad naturtypsvariation förväntas dock den

biologiska mångfalden öka inom planområdet.

Infrastrukturen

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

situationen i närområdet.

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

Miljömål och Miljökvalitetsnormer

Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. De

utgör grunden vid den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande

med- eller motverkar till målens uppfyllelse. Alvesta kommun har tagit fram lokala

miljömål och åtgärder för att nå målen (antagen av kommunfullmäktige 2008-02-

26). De nationella målen som berörs av planen redovisas nedan.

Begränsad klimatpåverkan – Transporter

De nya bostäderna planeras i anslutning till befintlig busslinje och förutsättningar

för nya busshållplatser i direkt anslutning till bostadsområdet finns. Planen skapar

möjligheter för användning av elbilar med en laddstation vid en av entréerna till

området. Gång- och cykelvägar utvecklas för att skapa goda användnings-

möjligheter för trafikslagen.

Begränsad klimatpåverkan – Uppvärmning/ elförbrukning

Huvudsakligen energi från förnybara energikällor avses att användas. Området

basförsörjes med biobränsle via fjärrvärme och förutsättningar finns för solvärme.

Levande skogar

Planen medför att naturmark och skog tas i anspråk, men stora ytor av skogsmark

införlivas i planen och säkerställs därmed som naturmark. Planen visar på riktlinjer

för hantering av naturmarken med bl a lövskog.



5 (22)

p
m

0
1
s

2
0
0
8
-0

4
-3

0

God bebyggd miljö

Planen medför ny bebyggelse i ett område utsatt för stor belastning från ytvatten.

En dagvattenutredning för planområdet har bifogats till planen för att säkerställa

hanteringen av dagvattnet. Till planen har även Hållbarhets- och gestaltnings-

principer bifogats för att klargöra kommunens intentioner för en god bebyggd miljö

och uthållighet

Levande sjöar och vattendrag

Inom planområdet omhändertas dagvattnet lokalt vilket innebär att inga utsläpp

sker direkt utan rening till recipient. Därmed minskar risken för att närsalter och

föroreningar når recipienten.

De övriga miljömålen frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande

ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, hav i

balans och levande skärgård, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, och

storslagen miljö berörs ej av planen.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer finns för sjöar och vattendrag genom vattenförvaltningen. En-

ligt denna har Lekarydsån, mellan Tvärån och Salen, måttlig status och sjön Salen

otillfredsställande status. Grunden till att statusklassningen är sämre än god är att

det finns problem med övergödning. Enligt miljökvlitetsnormen är kravet att Leka-

rydsån och Salen skall uppnå god status till år 2015. Dagvattenåtgärder i form av

infiltration, dikes- och dammsystem fördröjer dagvattnet från området och även

ytvatten från ett större område. Begränsning sker därmed av tillskott av bl a fosfor

och kväve. Planen bidrar till att uppnå kravet på god status.

Planens genomförande bedöms inte heller innebära att miljökvalitetsnorm för luft

överskrids.

Riksintressen

Planområdet ligger utanför men angränsar till Spåningslandaområdet som är av

riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset grundas på odlingslandskapet och

och de lämningar från förhistorisk tid som finns där. Planförslagets bebyggelse och

andra förändringsåtgärder bedöms inte påverka befintliga kulturvärden eller rek-

reationsvärden. Den föreslagna vägdragningen medför istället ökad tillgänglighet

till dessa miljöer.

Södra stambanan passerar ca 300 meter väster om planområdet.
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Bedömning av miljöpåverkan

Planen är förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning

med mark och vattenområden enligt bestämmelser i 3,4 och 5 kap miljöbalken. Till

planhandlingarna bifogas en behovsbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning.

PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet ligger i Alvestas nordöstra del, mellan Lekarydsvägen och Spånings-

landa. Området angränsar söder ut till Prästgårdsområdet. I väst angränsar områ-

det till skogskyrkan med kyrkogård samt till villabebyggelse. Ridskolan ligger nord-

ost om planområdet.

Den röda linjen på bilden visar planområdet

Areal

Planområdets areal uppgår till ca 10 ha. Vägens längd uppgår till ca 1,5 kilometer.

Markägoförhållanden

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av kommunen. Där detaljplanen ersätter

befintlig plan A 167 ägs marken av Svenska kyrkan.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

I Alvesta Översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige oktober 2008, är plan-

området utpekat som utbyggnadsområde för bostäder och vägreservat. Översikts-

planen beskriver att nybyggnads- och förnyelseområden ska utformas så att små-

stadskaraktären inte går förlorad. Vid planering av nya områden bör enligt Över-

siktplanen grönområden i tätorten bindas samman med naturmiljöer på landet och

därmed ge den biologiska mångfalden möjlighet att utvecklas. Stads- och parkmiljö

bör bindas samman med strand och skogsmiljöer så att gröna sammanhängande

stråk skapas.

Utdrag ur översiktsplanen som visar Spåningslandaområdet

Detaljplaner

Tre befintliga detaljplaner påverkas av planen. Planen ersätter delar av två planer

och helt en tredje.

För en del av planområdet gäller detaljplanen A 119, Kråketorpsområdet fastställd

1976-09-03. Denna plan ersätter delar av gällande plan. Gällande plan medger

park och trafik i den del som ersätts av denna plan.
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Del av detaljplanen A 134, kvarteret Backen faställd 1982-03-22 ersätts samt delar

av Tallvägen. Detaljplanen är för delen planlagd som parkmark och trafikändamål.

Norr om kyrkogården ersätts helt den gällande detaljplanen A 167, del av skogs-

kyrkogården fastställd 1992-10-12, där ändamålet är planlagt som begravning.

De delar planen ersätter innebär inga stora ändringar mot gällande detaljplaners

bestämmelser.

Program

Ett planprogram har tagits fram och varit tillgänglig för samråd mellan 2008-10-07

till 2008-11-04. Samrådsredogörelse från programmet har bifogats vid samrådet

om planförslaget.

Sammanfattning av programmet

Programmet för Spåningslanda omfattar bostäder och en ny vägdragning mellan

Lekarydsvägen och Spåningslandavägen. Totalt medgav förslaget i programskedet

50 bostadstomter.

Bostadsområdet nås för biltrafik via den planerade vägen. Hela området planeras

för 30 km/h. Inom området planeras grönstråk och grönytor med tydliga kontakter

till kringliggande naturmarker.

Ändringar från program

Från programmet har förändringar av planen gjorts. Antalet föreslagna tomter är ca

45 stycken mot tidigare angivna 50 stycken. Planområdet har utökats med natur-

mark norr om det planerade bostadsområdet, samt del av kyrkogården vid Leka-

rydsvägen, för att säkerställa naturmarken fram till den planerade huvudgatan.

Planområdet har även utökats västerut längs Tallvägen.

Resultatet av den trafikutredning som gjorts (Tyréns Juli 2009) visar att prog-

rammets trafikstruktur medför en ökad trafik på Högalundsvägen. Med anledning

till utredningens slutsats har ytterligare två anslutningar till de nya bostäderna före-

slagits, från Tallvägen och Novisvägen. Anslutningar från kommande etappers

anslutning till tvärförbindelsen har också ändrats som ett resultat av trafikutred-

ningen.
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Kartan visar eventuella framtida etapper och anslutningar från huvudgatan.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER

Mark och vegetation

Planområdet består idag uteslutande av naturmark som består av stormskadad

skog. Det är främst tall- och granskog med vissa inslag av lövskog och då främst

av björk. Större delen av tomterna i planen har en sida mot grönyta eller natur-

mark. I de fall detta inte har uppfylls är avståndet till grönytor mindre än 50 meter.
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Mellan tomter föreslås gångstråk för att skapa alternativa vägar för gående inom

bostadsområdet.

En naturlig bäck rinner i naturmark i öst-västlig riktning i höjd med Novisvägen.

Bäcken bör i möjligaste mån bevaras och kulverteras under huvudgatan.

I planområdets västra delar planeras en utveckling av befintlig naturmiljö, med viss

lövskog. Området gallras och skapar en grön skärm mellan befintlig och föreslagen

bebyggelse. Den gröna skärmen följer den befintliga gångstigen som sträcker sig i

nord-sydlig riktning. Naturmarken sköts för att skapa en trivsam miljö för tillgäng-

lighet och rekreation. Vid gångvägen i naturmarken finns en befintlig sälg som in-

nehåller flera hackspettshål och tickor och sälgen är bevarandevärd. Längs gång-

stråket närmare Tallvägen finns ytterligare träd som bevaras. Samtliga be-

varandevärda träd finns utsatta på plankartan. En skötselplan kommer att upprät-

tas för området, varvid beaktas att befintlig grönstruktur så långt möjligt skall tas till

vara. I parkmark i den västra delen finns idag en lekplats som kan behöva flyttas.

Mellan kyrkogården och huvudgatan planläggs naturmarken som kvartersmark

med beteckningen (N) Naturmark. Marken ska vara allmänt tillgänglig och den be-

fintliga grusvägen ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Grusvägen

används idag delvis av kyrkans fastighetsskötare.

Vid Tallvägens södra sida förändras planbestämmelser från gällande plan för att

en mindre grönyta ska införas som tomtmark till befintliga bostäder. Detta är en

anpassning till befintliga förhållanden.

Inom bostadsområdet föreslås några ytor av varierande storlek som parkområden

och här kan vissa träd bevaras. Viss grundläggande skötsel krävs för att bevara

framkomligheten. Ytterligare riktlinjer framgår av bifogade gestaltningsprinciper.

Dagvattendike

Ett befintligt dike i de västra delarna av planområdet fylls igen (se bild nedan). Be-

hovet av diket minskar i samband med att ett nytt avskärande dike tillsammans

med huvudgatans dike placeras högre upp på åsryggen. Diket kompletteras med

anläggandet av en dagvattendamm i sydväst (se illustrationskarta).

Det befintliga diket som går i väst-östlig riktning från Tallvägen fylls igen och leds i

ett mindre dagvattendike i samband med att den föreslagna lokalgatan och gång-

och cykelvägen anläggs.
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Kartan visar befintliga diken som läggs igen

Stenmurar

Befintliga stenmurar är integrerade i den naturmark som planområdet består av.

De kan ses vid vissa punkter längs stigar i området. Stenmurarna har i plan-

förslaget bevarats i möjligaste mån.

I anslutning till den föreslagna dammen finns en stenmur som är placerad i park-

mark (se bild nedan). Till den bevaras också de grindstolpar som finns vid stenmu-

rens norra ände. Stenmuren påverkas vid dess södra ände där den sammanfaller

med lokalgatan.

Befintliga stenmurar som går i väst-östlig riktning, längs den föreslagna lokalgatan

samt gång- och cykelvägen, placeras inom parkmark. Stenmurarna inom parkmark

frigörs och blir synliga. En befintlig öppning i stenmuren kommer att utökas i sam-

band med att den sammanfaller med lokalgatan. Befintlig stenmur i de östra delar-

na ligger inom naturområde och påverkas inte av förslaget.
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Den planerade gatan som ansluter huvudgatan med Högalundsvägen samman-

faller med en befintlig stenmur som sträcker sig i väst-östlig riktning. Stenmuren

påverkas i dess västligaste läge där ett brott i muren görs för gatans sträckning.

Biotopskydd gäller för stenmur som angränsar till jordbruksmark dvs. äng, åker

eller betesmark. Den kringliggande marken bedöms inte vara av något nämnda

slag.

Kartan visar befintliga stenmurar och där de påverkas av planen

Grundförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning (2009-04-28) har utförts med syfte att fast-

ställa jordlagerförhållanden samt grundvattennivåer.

Det översta jordlagret består av organiska jordar (torv, mull). I västra delen av om-

rådet efterföljs detta lagret av sand med inslag av block. Efter sandlagret följer sil-

tig morän. Mot öster sker en övergång där moränen återfinns direkt under det or-
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ganiska jordlagret. Mängden sand medför ett snabbt flöde av vatten i marken, vil-

ket skapar goda förutsättningar för att undvika tjälskjutning.

Radon

I översiktsplan för Alvesta kommun antagen oktober 2008, anges att program-

området ligger inom normalriskområde för radon. Området kan ha mer eller mindre

förekomst av radioaktiv granit och pegmatit enligt berggrundsöversikt från SGU.

Resultat från en översiktlig markradonmätning (Sweco 2009-04-28) visar att mar-

ken kan kategoriseras som låg- till normalradonmark. Då bergrunden inom områ-

det är homogen förväntas inte några förhöjda värden i de delar som inte är under-

sökta.

Hydrologi

Grundvattennivåerna i området varierar mellan ca 0,7 m och ca 1,2 m i västra de-

len av området. Vattennivåer närmre markytan har också observerats men det kan

utgöras av ytvatten som blivit stående på grund av täta underliggande jordlager. I

östra delen av området har grundvatten observerats ca 1,5 m under markytan.

Förorenad mark

Inom området har inte förekommit verksamheter som föranleder misstankar om

föroreningar i marken.

Risk för skred/ höga vattenstånd

Planområdet är utsatt för höga flöden av ytvatten från åsen. Lågpunkter i väster vid

Novisvägen och Lekarydsvägen har varit utsatta för stora vattenmängder. Planen

medför att åtgärder genomförs för att förhindra framtida problem med höga flöden

och med risk för skador på bebyggelse, så som avskärande diken, infiltration och

fördröjning av dagvatten.

För ytterligare beskrivning av dagvattenproblem och möjliga åtgärder, se bifogad

dagvattenutredning.

Fornlämningar

Resultatet av den kulturhistoriska utredningen (2000) visar att det funnits forntida

bosättningar på toppen av åsen öster om planområdet. Fortlöpande dialog har

förts med länsantikvarien under förarbetena till planeringen för Spåningslanda.

Samråd har även förts på plats då en uppskattad avgränsning gjordes och med

inriktning att registrerade fornlämningar skall läggas in i grönområde.
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De två fornlämningarna Aringsås 123 och 110:1 som redovisas på kartor över

planområdet är felregistrerade, vilket innebär att dessa inte berörs av utbyggna-

den. Notering om detta finns på plankartan.

I närområdet av huvudgatan finns tre registrerade fornlämningar. Vid mitten av

vägen finns RAÄ 70:1 och RAÄ 72:1 vilka ligger ca 20 meter från vägområdet. I

den östra delen finns RAÄ 49 och vägen placeras söder där om med en skyddszon

på 20 meter. Fornlämningen RAÄ 49 hålls därmed samman med riksintresseom-

rådet.

Markarbeten som riskerar skada fornlämning får inte utföras utan länsstyrelsens

tillstånd. Kommunen kommer att i fält markera ut berörda fornlämningar med dess

skyddszoner innan markarbeten påbörjas.

Kartan visar fornlämningar i nära anslutning till planområdet. RAÄ 49 syns inte på

bilden då den ligger längre österut, där den nya huvudvägen ansluter till Spånings-

landavägen.
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Bebyggelseområden

Bostäder

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planen innebär att ca 45 tomter

kan tillskapas och dessa medger utrymme för olika hustyper. Vid mer kuperad

mark kan hus av souterräng typ eller med förskjutna plan tillåtas och på planare

mark får husen uppföras i en eller två våningar.

Byggnader bör om möjligt placeras med långsida mot söderläge och med det

större antalet fönster på samma sida mot söder. Soluppvärmning och ökat solljus-

insläpp lägger grunden för en minskad energikonsumtion. Genom att låta bygg-

naders tak exponeras mot solsida skapas bättre förutsättningar för fungerande

solenergianläggningar.

Inom planområdet ska det finnas möjlighet till varierande tomtstorlekar men minsta

tomtstorlek bör vara 900m2.

På tomterna föreslås en exploateringsgrad på högst 30% av fastighetsarean inklu-

sive komplementbyggnader.

Mot park- och naturmark ska en tydlig tomtavgränsning finnas i form av mur, staket

eller dylikt för att klargöra gränserna mellan tomtmark och allmän platsmark.

Förgårdsmark utgörs av en fyra meter bred remsa mot väg och naturmark. För

kvartersmarken i norr, där det är möjligt att etablera förskola föreskrivs en bygg-

nadsfri zon på 10 meter i väster mot naturområdet. I övrigt har en planbestäm-

melse införts om att huvudbyggnad, inklusive skärmtak över uteplats, ska placeras

minst 4 meter och komplementbyggnad minst 1,5 meter från tomtgräns.

Söder om Tallvägen planläggs två befintliga fastigheter, vilka har blivit utvidgade

från tidigare detaljplan. Detta är en anpassning till befintliga förhållanden.

Utformning av området och etablering av bebyggelse ska ske i linje med kommu-

nens hållbarhets- och gestaltningsprinciper som bifogas detaljplanen.

Service

Avståndet till Alvesta centrum är ca 2 km. Här finns ett varierat utbud av butiker

och service så som livsmedelsbutik, bibliotek, bio och vårdcentral samt grund- och

gymnasieskola.

Planen möjliggör byggandet av en skola eller förskola i den norra delen av bo-

stadsområdet och föreslås vara väl anpassad till terrängen. Lunnagård förskola,
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med tre avdelningar, är den närmaste förskolan från området och ligger ca 600

meter söder om planområdet.

Friytor och rekreation

Det är området i nordost som tillhandahåller det stora rekreationsvärdet och ut-

nyttjas bl.a. av friluftsmänniskor och hästintresserade. Området är naturskönt med

fina hagmarker med hästhållning och närhet finns både till badmöjligheter och till

Hanaslövsbackens skidanläggning. Planområdet ligger utanför det skyddsavstånd

som finns för hästhållning. Tillgängligheten från planområdet ökar främst för bil-

burna trafikanter, då gång- och cykelvägar till områdena utvecklas först i framtida

etapper.

Alvesta vandringsled går runt Spåningslanda och sammanfaller på en liten del med

planområdet. Leden, som både går igenom landsbygd och i bebyggelse, måste

därför dras om en kort sträcka i den sydöstra delen av planområdet.

Illustrationsbild över aktuell del av vandringsled
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I planområdets västra del går ett promenadstråk som går i nord-sydlig riktning. I

anslutning till detta stråk föreslås en dagvattendamm med möjlighet till porlande

vatten En befintlig lekplats finns väster om gångvägens anslutning till Tallvägen.

Lekplatsen kan behöva flyttas till annan del av grönområdet.

Naturmiljön i närmiljön utgör lekplatser för barn, där ytterligare förutsättningar för

lek kan skapas genom utveckling av de föremål som finns i naturen så som träd

och stockar mm.

Gator och trafik

Utformning av gatumark ska ske i linje med kommunens intentioner. Riktlinjer finns

i bifogade hållbarhets- och gestaltningsprinciper.

Gator, angöring

Det finns inga befintliga gator eller vägar i området utan endast stigar. I närheten

av området går Lekarydsvägen som är en entré till Alvesta. Lekarydsvägen an-

sluter en kilometer norr om planområdet till Väg 25 som västerut leder till bland

annat motorvägen E4 och österut till Växjö.

Planen innebär en ny väg, benämnd huvudgata, mellan Lekarydsvägen, Hö-

galundsvägen, Spåningslandavägen samt föreslaget utbyggnadsområde. Huvud-

gatan är tänkt att angöra till eventuella framtida utbyggnadsetapper inom Spå-

ningslandaområdet. Huvudgatan har en gatusektion på 16 meter och ska innehålla

en körbana och dagvattendiken på båda sidor av vägen. Hastighetsbegränsningen

är förslagsvis 50 km/h. Vägen är utformad för att skapa en behaglig rytm för trafi-

kanter och ha god uppsikt vid korsningspunkter.

Vid korsningen för huvudgatan och Lekarydsvägen finns utrymme att placera en

cirkulationsplats, som en ny entrépunkt till Alvesta tätort. Cirkulationsplatsen skap-

ar en trafiksäkrare miljö med sänkta hastigheter och säkrare vänstersvängar. Den

innebär punkten för en hastighetsförändring norrifrån ifrån 70 km/h till 50km/h och

viceversa.

Vägen medför en avlastning av trafiken mot centrum och skapar minskad trafikbe-

lastning vid järnvägsövergångar vid bl.a. Lekarydsvägen och Länsmansbacken.

Det medför också en minskad sårbarhet för trafiken och ökade möjligheter för

bland annat räddningstjänsten att nå områden i de östra delarna av samhället.

En trafikutredning för Spåningslanda (Tyréns, Juli 2009) visar på behovet av an-

knytande vägar från planområdet till Lekarydsvägen via Tallvägen och Novis-

vägen. För att förhindra att lokalgatan genom området i framtiden blir en så kallad

smitväg så är det av vikt att den utformas så att hastigheterna begränsas. Anslut-

ningen vid Tallvägen utformas enligt illustration i dokumentet hållbarhets- och ge-
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staltningsprinciper. Bedömningen har gjorts att på de befintliga gatorna Spånings-

landavägen, Högalundsvägen och Tallvägen kommer det ske en viss ökning, men

rimlig fördelning av trafiken. Dessa gatumiljöer skall behållas som lokalgator och

med en utformning som stödjer låga hastigheter och med en trygg och säker miljö

för de boende.

Inom bebyggelseområdet har samtliga lokalgator en gatubredd på 6,5 meter. I den

centrala delen går ett gräsförsett dagvattendike och gångbana längs lokalgatan,

vilket ger ett gaturum på 10 meter. Hastighetsbegränsningen inom bostadsområdet

föeslås bli 30 km/h. Körbanan delas av bilister och cyklister. Lokalgatan som går

genom området förses med hastighetsdämpande åtgärd.

Gång- och cykeltrafik

I dagsläget finns ett befintligt gc-stråk i nord-sydlig riktning som ansluter söder ut

till Tallvägen och som leder vidare mot Lekarydsvägen (se bild nedan). Stråket

används delvis av kyrkans verksamhet för transporter från de norra delarna till de

södra delarna av kyrkoområdet.

Planen bygger på att den

centrala gatan i området

fungerar som cykelled,

som är kopplat till ett

större nät i kommande

utbyggnadsetapper.

Sträckan ska vara det

trygga alternativet i en

tätortsmiljö med belysning

och viss social övervak-

ning framförallt de mörk-

are timmarna av dygnet. I

ett befintligt stråk längs

kyrkogården kvarstår möj-

lighet till promenader och

cykling. Kartan visar gång- och cykelvägar i planområdet

Stråket kommer dock inte att få statusen av en fullständig gång- och cykelväg

med belysning utan blir ett alternativ mer anpassat till den kringliggande natur-

marken. Gång- och cykelvägarna leder sedan vidare till och från centrum via

Lekarydsvägen. I förlängningen av Tallvägen planeras en gång- och cykelväg i

öst-västlig riktning till föreslagna bostäder men också till framtida vidareutveckl-

ing österut till nästkommande etapper.
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Kollektivtrafik

Längs Lekarydsvägen går busstrafik inom kommunen men även till Växjö. Det är

från planområdet ca 2 km till Alvesta station som ligger längs södra stambanan

och kust till kust banan. Tågtrafiken är både regional och nationell och intentioner

finns att den inom några år även ska vara lokal.

Den nya huvudgatan mellan Lekarydsvägen och Spåningslandavägen medför möj-

ligheten att utveckla kollektivtrafiken och låta en busslinje trafikera vägen. Två

busshållplatser planeras i anslutning till korsningen som leder till bebyggelseområ-

det. Hållplatserna möjliggör ökad användning av kollektivtrafik.

Störningar

Med hänsyn till trafikbuller från huvudgatan ska tomter placeras minst 30 meter

från vägens mitt. Bullervallar för att minska bullerstörningar planeras i anslutning till

huvudvägen. Anläggandet av bullervallarna får inte påverka de fornlämningar som

finns mellan den föreslagna huvudgatan och bostadsområdet. Med dessa åtgär-

der bedöms bullernivåer ej överskridas.

För ny bebyggelse gäller riktvärden att maximal ljudnivå vid uteplats inte får över-

skrida 70 dBA och inomhus 45 dBA. En dygnsekvivalent ljudnivå får inte över-

skrida 55 dBA vid uteplats eller 30 dBA inomhus. Med anledning av buller-

utredningar för befintliga bostäder och topografi, samt avstånd till järnvägen be-

döms inte nya bostäder beröras av buller från järnvägen som överskrider rikt-

värdena. Säkerställande av det ska göras innan byggnation och erfoderliga däm-

pande fönster ska finnas vid nybyggnation för att klara gällande riktvärden.

Lågpunkter i väster har drabbats av forsande vatten från åsen i nordost i samband

med kraftiga regn. Därför ställs krav på att tomtmark ska möjliggöra infiltration av

dagvatten. Husens tekniska utformning ska tillsammans med tomtens utformning

skapa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvattnen på respektive

tomt utan risk för flöden till angränsande tomter. Dagvatten från åsen omhändertas

också i ett fördröjningssystem med diken och dammar.

Teknisk försörjning

Ledningar

Befintliga vatten och avloppsledningar går i naturmarken i planområdets västra del.

I samma sträckning, nord-sydlig, går även dagvattenledning och en fjärrvärme-

ledning. Planområdet kommer att basförsörjas med biobränsle via fjärrvärme från

Alvesta Energi. Förutsättningar finns också för etablering av solvärme.
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Tidigare luftledningar i området har grävts ned och går nu under befintlig gångväg i

den västra delen av planområdet. I den södra delen krävs en begränsning av be-

byggandet på tomtmark. På två tomter i södra delen av planområdet ska mark hål-

las tillgänglig för åtkomst till allmänna underjordiska ledningar.

Transformatorstation

Områden för transformatorstationer har placerats sydväst i området och vid entrén

till området i nordost. Befintlig transformatorstation ersätts av de föreslagna. Ut-

formning ska ske i linje med kommunens intentioner i gestaltningsprinciper.

Laddstation

Vid entrén till området från huvudgatan föreslås en yta för laddstation för elbilar

med biluppställningsplats. Laddstationen kan drivas i ett samarbete mellan kom-

munen och Alvesta energi. En väg för servicebil föreslås också i samband med

laddstationen till den intilliggande transformatorstationen.

Fiberoptik

Anslutning av bredband till de föreslagna fastigheterna görs av bolaget BIVA Bred-

band i Värend AB. Anslutningspunkter för fiberoptik finns vid Novisvägen och vid

Tallvägen. Dragningen av fiberoptiken sker tillsammans med Alvesta energis led-

ningsdragning av el eller fjärvärme.

Vatten

Anslutningar för vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet finns vid bl.a. Tall-

vägen. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) sker på varje tomt. I övrigt

leds dagvatten via dagvattensystem, vägar och diken, till en dagvattenanläggning i

den sydvästra delen av planområdet. Huvudgatans vägdagvatten leds längs med i

makadamdike parallellt med vägen till reningsdamm. Se bifogad dagvattenutred-

ning för mer information.

Damm

Anläggningen, som placeras i områdets naturliga lågpunkt, utformas som en torr-

damm vilken är en skålad gräsförsedd damm vilken endast vid höga flöden fylls av

vatten. Det lokala omhändertagandet och dammen medger maximal infiltration av

dagvattnet i marken. Det medför även minskad belastning nedströms och även en

rening vilket minskar risken för föroreningar i Lekarydsån som är recipient.

Dammen bör utföras så att branta och hala kanter undviks. Det kan göras genom

stensättningar eller att lera undviks.

Ytterligare information finns i bifogad dagvattenutredning
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Utformning ska ske i linje med kommunens intentioner där riktlinjer för det finns i

det bifogade dokumentet gestaltningsprinciper.

Hushållning med mark

Utbyggnadsområdet sker på jungfrulig mark och innebär ett minskat grönområde

kring Spåningslanda. Den föreslagna utbyggnaden angränsar till befintlig bebygg-

else för att utnyttja befintlig infrastruktur och för att minimera inverkan på den öv-

riga naturmiljön. Planförslaget har gångstråk inom området men också ut ur områ-

det för att kompensera befintliga stigar som går förlorade. Vidare etapputbyggnad

kan med fördel ske på liknande sätt för att inte påverka naturmiljön mer än nöd-

vändigt. Med de lokala förutsättningarna bedöms förslaget hushålla med den mark

den tar in anspråk och med framtida etapper görs detta än mer tydligt.

Sociala konsekvenser

Utbyggnaden av huvudgatan skapar bättre förutsättningar för transporter till de

östra delarna av Alvesta tätort. Vägen skapar en bättre tillgänglighet till rekreat-

ionsområdena vid Spåningslanda och ridskolan.

Gång- och cykelvägarna och utvecklingen av detta nät innebär ökade möjligheter

till cykelpendling och tillsammans med smala gatusektioner och hastighetsdäm-

pande åtgärder blir gatumiljön bra för såväl vuxna som barn.

Där utrymmet på den egna tomten inte räcker till för lek finns flera parkytor i när-

området och det är nära till naturmark.

Vid upprättandet av planen har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för

funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet enligt BVF och PBL i detalj

kommer att tillgodoses, avgörs i samband med mark- och byggnadsprojekteringen

och vid kommande bygglovsprövning samt bygganmälan.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetiden skall vara fem (5) år från den dag detaljplanen vinner laga

kraft. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas

eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänstemän

Detaljplaneförslaget har upprättats av planarkitekt Fredrik Meurling, Sweco Ar-

chitects i samarbete med en projektgrupp från Alvesta kommun med förvaltnings-

chef Ulf Arvidsson som projektledare. I projektgruppen har medverkat projektle-

dare Karl-Erik Edh från Alvesta Energi samt planerare Ingegerd Andersson, tek-

nisk samordnare Bengt Johansson, tekniker Tommy Mauritzson och planingenjör

Ingalill Ljungdahl Alvesta kommun.

Upprättad 2010-04-27

Planbeskrivningen har reviderats 2010-09-14. Revideringen avser texten under

rubriken ”Miljökvalitetsnormer”

Ulf Arvidsson Ingalill Ljungdahl

Förvaltningschef Planingenjör

Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16, § 149.

Joanna Graumann Walnestedt

Kommunsekreterare

Beslutet har vunnit laga kraft 2012-01-18.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Syfte Denna detaljplan syftar till att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde och en
ny väg mellan Lekarydsvägen och Spåningslanda. Detaljplanen har även till
syfte att infoga vägen och bostadsområdet på ett varsamt sätt tillsammans
med natur- och kulturvärdena som samtidigt synliggörs och görs mera
tillgängliga. Planeringen av området medför också förutsättningar för att
hantera dagvatten som nu vid höga flöden samlas väster om planområdet.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Tidplan Samråd – hösten 2009
Utställning – våren 2010
Antagande – hösten 2010

Genomförandetid Genomförandetiden för planen skall vara fem (5) år från den dag detaljplanen
vinner laga kraft. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den
kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Huvudmannaskap

Ansvarsfördelning

Avtal

Skötselplan

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.

All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av den byggherre som
kommunen säljer marken till för exploatering. Byggherren står för all
utbyggnad av kvartersmark

För övrig mark inom området gäller att exploateringsavtal skall upprättas
mellan kommunen och exploatören. Avtalet skall reglera parternas rättigheter
och skyldigheter i fråga om markfrågor, utbyggnad av lokalgator, ledningsnät,
dagvattenhantering och grönytor samt fastighetsbildning.

En skötselplan skall reglera utformning och skötsel av grönområdena.
Skötselplanen skall omfatta även området öster om kyrkogården.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markfrågor Planområdet omfattas av del av Spåningslanda. Utbyggnadsområde för ny
vägdragning sker enligt tätortanalys i kommunens översiktsplan.

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av kommunen. Område i
nordvästra delen av planområdet ägs av Alvesta församling. Markområde
öster om kyrkogården förvärvas av Alvesta församling och området skall
användas som naturmark.
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Ett par fastigheter i sydvästra delen av planområdet, vid Tallvägens
anslutning, är privatägda.

Fastighetsbildning De fastighetsbildningar som möjliggörs efter att planen vunnit laga kraft kan
genomföras av lantmäteriet i samverkan med kommunen.

Ledningsrätter till förmån för ledningsrättshavare skall bildas och ombildas till
sina rätta lägen i samband med övrig fastighetsbildning.

EKONOMISKA FRÅGOR

Som följd av planläggningen kan kommunen få kostnader för utbyggnad och
underhåll av vägar, viss natur och parkmark i området samt för utbyggnad av
VA-ledningar.

Ekonomiska frågor regleras mellan parterna i avtal om exploatering och
markköp.

STÄLLNINGSTAGANDE

Hållbarhets- och gestaltningsprinciper som antas samtidigt med planen ger
riktlinjer för kommunens intentioner med området. Riktlinjerna avser
hållbarhetsaspekter och arkitektonisk gestaltning. Exploateringen av området
skall ske i uthållig kommuns anda. Styrgruppen för uthållig-kommun-projektet
har 2004-04-01 antagit principer att gälla för exploateringen.

TEKNISKA FRÅGOR

Undersökningar

Vatten och avlopp

Fjärrvärme

En översiktlig geoteknisk utredning har utförts inför detaljplaneläggandet av
området. Mer detaljerade geotekniska undersökningar kommer att behöva
göras i samband med projekteringen av områdets vägar och byggnader.

Anslutningar för vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet finns vid bl.a.
Tallvägen. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) förordas. I övrigt så
leds dagvatten via dagvattensystem, vägar och diken, till en
dagvattenanläggning i den sydvästra delen av planområdet. Anläggningen
utformas som en torrdamm vilken är en skålad gräsförsedd damm som
endast vid höga flöden fylls av vatten. Det lokala omhändertagandet och
dammen medger maximal infiltration av dagvattnet i marken. Det medför
även minskad belastning nedströms och även en rening vilket minskar risken
för föroreningar hos recipienten.
I exploateringsavtal kommer krav att ställas på att en viss del av dagvattnet
ska fördröjas inom kvartersmark

Alvesta Energi bygger ut fjärrvärmenätet så att området kan anslutas.
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KVARTERS- OCH GATUNAMN

Beslut om kvarters- och gatunamn tas i samband med antagandet av planen.

Upprättad 2010-04-27

Kompletterad 2010-09-27 under rubriken ”Ställningstaganden”

Ulf Arvidsson Ingalill Ljungdahl
Förvaltningschef Planingenjör

Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16, § 149.

Joanna Graumann Walnestedt

Kommunsekreterare

Beslutet har vunnit laga kraft 2012-01-18
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