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Detaljplan för Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen)
i Älmhults tätort och kommun

PLANBESKRIVNING

PLANPROCESSEN
Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet.
Gemensamt för alla processerna är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan
genom samråd.
Detaljplanen för Sånnaböke 1:171 handläggs med utökat förfarande och ska antas av
kommunfullmäktige. Förslaget kommer finnas tillgängligt för samråd mellan 19 maj – 19 juni
2022.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Älmhults kommun (antagen av
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124) och länsstyrelsens granskningsutlåtande för
översiktsplanen.

Uppdrag

Samråd

Granskning

Godkännande
Antagande

Laga kraft

Politiska beslut
Följande politiska beslut har fattats gällande detaljplanen för Sånnaböke 1:171.





Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att ge positivt planbesked gällande
ansökan om planbesked för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning
behöver upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 §
miljöbalken.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-17 § 90 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd enligt 5 kap 11§ PBL.
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PLANHANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:





Plankarta, 2022-04-11
Illustrationer, 2022-04-11
Planbeskrivning, 2022-04-11
Fastighetsförteckning, 2022-04-08 (finns tillgänglig på kommunen)

Utredningar
 Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns AB,
2022-02-18, samrådsversion
 Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun,
Tyréns, 2011-09-26
 Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB,
2021-10-12, Rev B 2022-01-26
 Mur (markteknisk undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171,
Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-31
 Bullerutredning för detaljplan – Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-02-11
 Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10
 Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19
 Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019
 Naturvärdesinventering Sånnaböke, Tyréns AB, 2021-11-02
 Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till naturvårdsplan,
Älmhults kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31
 Vågor vid Sånnaböke 1:171 i Älmhult, Tyréns AB, 2021-08-27
 Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, Sweco, 2018-06-19
Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunens reception och på kommunens
webbplats: www.almhult.se
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INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen
bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av lokalgator, torg och parker.
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på bostäder i
sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med kort avstånd till
centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som
riktar sig till allmänheten och gör området till ett besöksmål för hela Älmhults tätort.
Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 340 nya bostäder att tillskapas. Planen
möjliggör byggnation av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet, samt några
flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet till en besöksanläggning, samt
tre fristående centrumverksamheter, varav en tillåter badhus. Planen föreslår en stor park, en
yta för odlingslotter, en sammanhängande strandpromenad, en marina för båtar och en
gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron gör det enklare att röra sig från Älmhult
centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till badplatsen och vidare norrut till vackra
närliggande naturområden. För att säkerställa framkomlighet till området vid höga
vattenflöden tas Solviksvägen med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.

Planområdets läge, avgränsning och markägoförhållande
Planområdet ligger cirka 3 km norr om Älmhult centrum, på östra sidan av sjön Möckeln.
Sydöst om planområdet ligger Södra stambanan och norr om området ligger en badplats samt
ett bostadsområde. Västerut ligger sjön Möckeln och söder om planområdet ligger
naturområdet Näset.
Planområdet är cirka 18,5 hektar varav cirka 6,3 ha är landareal och cirka 12,2 ha vattenareal i
sjön Möckeln. Planområdet omfattar till största del fastigheten Sånnaböke 1:171 som ägs av
Trenäs förvaltning AB. Sånnaböke 1:171 som är cirka 12 ha varav ca 5,7 ha är landareal och
cirka 5,9 ha vattenareal. Planområdet omfattar även del av fastigheten Sånnaböke 1:128 som
ägs av Älmhults kommun och del av Trafikverkets fastighet Älmhult 8:1. Tidigare
utredningar berörande rådighet över vattenområde i sjön Möckeln visar att det råder enskilt
vatten enligt Jordabalken 1 kap 5 § för trakterna Älmhult och Sånnaböke. Planområdets
vattenområde som inte tillhör fastigheten Sånnaböke 1:171 bedöms tillhöra fastigheten
Älmhult 20:1 som ägs av Älmhults kommun.
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Bild 1. Översiktsbild av planområdet, planområdet är markerad i svart streckad linje.

Bild 2. Markägorförhållanden. Yta skrafferad i gult ägs av Solviken Fastighets AB. Yta
skrafferad i lila ägs av Älmhults kommun. Planområdets utbredning är markerad med svart
streckad linje.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och bebyggelse- och områdesskydd
Riksintressen
Planområdet ingår i riksintressen för naturvården för Möckelnområdet och friluftslivet för
Möckelnområdet.
Riksintresset för naturvård är ca 12 000 hektar stort. Området har värden både för fisk och
fågel där Möckeln tillsammans med Ryssbysjön, Stensjön och Agunnarydssjön med
mellanliggande vattendrag har en artrik fiskfauna med bl.a. mal och faren. För fågellivet har
Möckeln en betydelse som ställer den i särklass bland näringsfattiga sjöar beroende bl.a. på
stora naturliga vattenfluktuationer, strandvariation och strandlängd, stora våtmarksområden,
fisktillgång, orördhet och ostördhet.
Det anges i beskrivningen av riksintresset att värden i området som helhet kan skadas av
exempelvis olämpligt placerad bebyggelse och att värden kopplat till sjön kan skadas av
exempelvis vattengrumling.
Riksintresse för friluftsliv Möckelnområdet är ca 12 200 hektar stort. Huvudkriterierna är att
det finns områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och att det finns områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder krävs för att
bevara områdets värden för friluftslivet:




Upprätthålla och förstärka tillgängligheten till området och tillgången till service inom
området.
Aktiv tillsyn av strandskyddet för att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder och
områdets naturvärden.
Aktiv tillsyn av vattenverksamheter för att säkerställa områdets naturvärden kopplat
till vatten.

Det anges i beskrivningen av riksintresset att bland annat följande åtgärder kan skada
områdets värden:



Verksamheter som enskilt eller kumulativt påtagligt försämrar vattenkvaliteten eller
vattenmiljö.
Strandnära byggande eller andra åtgärder som hindrar allmänheten tillträde till
stränder eller påverkar växt- och djurlivet negativt.
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Järnvägen Södra stambanan som passerar strax öster och söder om planområdet är av
riksintresse för kommunikation. Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket
viktig för person- och godstrafik och är av internationell betydelse. Banan ingår även i det
utpekade strategiska godsnätet.
Områdesskydd
För sjön Möckeln har det generella strandskyddet om 100 meter utökats till 200 meter på land
efter beslut av länsstyrelsen Kronoberg. Strandskyddet i vattnet är 100 meter. Inom de
befintliga detaljplanerna har strandskyddet upphävts för landområdena och vissa
vattenområden. Vid upphävande av detaljplan eller ersättande av detaljplan återinträder
strandskyddet.
Sjön Möckeln utgör ytvattentäkt och är skyddad som vattenskyddsområde enligt vattenlagen
och som dricksvattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen. Planförslaget ligger
inom dess skyddsområde. Planområdet ligger inom den inre skyddszonen. Enligt
föreskrifterna ska halkbekämpning och dammbindning ske endast med ämnen som är
dokumenterat ofarliga för vattenmiljön.

Bild 3. Strandskyddat område enligt länsstyrelsen Kronobergs webbGIS (enbart buffert på
200 meter ifrån strandlinje och ingen redovisning av upphävt strandskydd).
Strandskyddsgräns markerad med röd heldragen linje och planområdet med svart heldragen
linje.
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Kulturmiljöer och fornlämningar
Planområdet är inte upptaget i länets regionala kulturmiljöprogram och det finns inga
byggnadsminnen inom planområdet. Inga fornlämningar är registrerade inom planområdet
som redan har varit hårt exploaterat för sågverket. Det finns dock en möjlig fornlämning i
anslutning till planområdet på Näset, en möjlig boplats, lämningsnummer: L1953:1455.
Under framtagandet av samrådshandlingarna har kommunen samrått med Länsstyrelsen om
fornlämningen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande
(diarenr: 431-6960-2021, 2021-12-01): ”Länsstyrelsen konstaterar att det planerade ingreppet
direkt berör en fornlämning bestående av ett boplatsområde. Länsstyrelsen bedömer att
tillstånd till ingrepp i fornlämning sannolikt kan beviljas, men med villkor om att den berörda
delen av fornlämningen först undersöks i en förundersökning. Denna kan hypotetiskt behöva
följas av en slutundersökning.”

Bild 4. Registrerade fornlämningar. Blåmarkerat område visar en möjlig fornlämning
(boplats). Område markerat i röd färg är konstaterade fornlämning. Planområdet är
markerat med streckad svart linje.
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Översiktsplan
Planområdet är utpekat som lämpligt område för blandad bebyggelse i översiktsplanen för
Älmhults kommun (antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016). Inom blandad
bebyggelse beskrivs i översiktsplanen att användningar så som bostäder, handel, kontor,
skolor, vårdcentral, idrottshallar, trafik- och parkeringsytor, parker och mindre
fritidsanläggningar ingår. I översiktsplanen pekas området ut som ”Möckelns sjöstad” och att
visionen för området är en stadslik bebyggelse med hamnkaraktär. Stråket ”Möckeln runt”
passerar planområdet längs med strandlinjen och är ett stråk för att stärka friluftslivet och den
allemansrättsliga tillgången till sjön Möckeln
Det ställningstagandet bekräftas i den fördjupade översiktsplanen för Älmhults småstad som
var ute på samråd under sommaren 2019. I samrådsförslaget beskrivs hur ”Gamla sågverket”
har ett attraktivt läge och är väl lämpat för tät bebyggelse med varierat uttryck i våningsantal.
Målet är också att förbättra och utveckla områdets kontakt med vattnet. Då den fördjupade
översiktsplanen inte är antagen så den kan endast tolkas som arbetsmaterial som visar
kommunens nuvarande viljeriktning och övergripande planer.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget överensstämma med den översiktliga planeringens
riktlinjer och intentioner för utveckling av området.

Bild 5. Utdrag ur översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen 2016. Planområdets
placering är inringat med blåstreckad linje
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Gällande detaljplaner
Det finns sex gällande detaljplaner inom planområdet idag. Samtliga planers genomförandetid
har gått ut.

Bild 6. Visar nu gällande detaljplaner i och i anslutning till planområdet.
Planområdesgränsen är markerad med streckad svart linje.
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Inom planområdet gäller idag följande detaljplaner:
-

Detaljplan för GC-tunnel vid industriområdet i Möckeln, 0765-P94/6. Detaljplanen
medger markanvändning för industri (J), bostäder (B), bad och camping (N1) och
järnvägstrafik (T1). Planen antogs 1994-01-31 med en genomförandetid på 5 år.

Bild 7. Utdrag ur DP för GC-tunnel vid industriområdet i Möckeln, 0765-P94/6.
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-

Detaljplan för Sånnaböke 1:171, 0765-P96/8. Detaljplanen medger användningen ”J” både
för land och vattenområden. ”J” tillåter upplag och timmersorteringsanläggning med
tillhörande byggnader. Marken och vattenområdet är prickad men tillåter att timmersorteringsanläggningar med tillhörande byggnader får finnas. Planen antogs 1996-03-25
med en genomförandetid på 15 år.

Bild 8. Utdrag ur DP för Sånnaböke 1:171, 0765-P96/8.
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-

Detaljplan Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av Möckelns
samhälle, 07-STE-1164. Detaljplanen anger den gällande användningen för en del av
vattenområdet. V anger ”vattenområde” och Vu ”vattenområde som får användas för
timmerupplag”. Planen antogs 1974-07-01. För detaljplaner som upprättades innan Planoch bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde byggnadslagen 1947. För dessa planer
angavs ingen genomförandetid utan man förutsatte att de genomfördes inom vad ansågs
vara rimlig tid. (Byggnadslagstiftningen, sid 19 ff, A Bexelius m.fl., Stockholm 1971)

Bild 9. Utdrag ur DP; Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för del av
Möckelns samhälle, 07-STE-1164.
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-

Detaljplan för Sånnaböke 1:316 m.fl., 0765-P96/5
Detaljplanen anger att Solviksvägen har användningen I-gata industritrafik (allmän
platsmark). Detaljplanens syfte och huvuddrag var: ”Solviksvägens upprustning pågår.
Vägen måste höjas för att inte svämmas över vid högvatten. Planförslagets syfte är att
fastslå nya gatuhöjder och att säkerställa erforderliga slänter för vägen på angränsande
mark. In- och utfarter regleras genom föreslagen stängselplikt. Ledningar i Solviksvägen
måste flyttas mot väster och delvis förläggas på kvartersmark i föreslagna u-områden.”
Planen antogs 1995-04-24 med en genomförandetid på 5 år.

Bild 10. Utdrag ur Detaljplan för Sånnaböke 1:316 m.fl., 0765-P96/5.
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-

Detaljplan för Yttre Näset, 0765-P96/11. Detaljplanen anger ”W” -öppet vattenområde
inom det aktuella planområdet. Anslutande mark är planlagd som
”NATUR” -naturområde. Planen antogs 1996-03-25 (laga kraft 1996-08-16) med en
genomförandetid på 15 år.

Bild 11. Utdrag ur DP för Yttre Näset, 0765-P96/11.
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Planområdet
Platsens läge och sammanhang
Markområdet inom planområdet är idag till större delen hårdgjort och otillgängligt. Då
området har varit ett industriområde för sågverk är det delvis avspärrat genom staket. Det går
ändå att ta sig in på området till fots och ett fåtal personer rör sig förmodligen inom området
redan idag. Platsens nuvarande utformning gör att det i stort sett saknar värden för rekreation.
Söder om planområdet finns en vik i Möckeln, därefter ligger Näset som är ett viktigt naturoch rekreationsområde. Norr om planområdet finns den kommunala badplatsen, Möckelns
badplats, ett trevligt utflyktsmål i tätorten. Vid badplatsen finns en beach-handbollsplan och
grönytor bestående av gräsmatta och en ås bevuxen med gamla bokar. Åsen avgränsar
planområdets nordöstra del och badplatsen. Både Näset och badplatsen är viktiga delar av
Möckelns strandstråk. I öster finns järnvägen, Södra stambanan, och nordöst om planområdet
ligger fabriken Möckeln Svenska AB med tillverkning under dagtid.
Planområdet ligger cirka 3 kilometer från Älmhults centrum, som erbjuder offentlig och
kommersiell service. Ett flertal förskolor och skolor finns i Älmhult för olika åldersgrupper.

Bild 12. Flygvy över Sånnaböke 1:171. Till väster ligger sjön Möckeln och till öster
järnvägen. Den vita byggnaden som skymtar i bakgrunden är fabriken som ligger längs med
Solviksvägen.
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Bild 13. Åsen som gränsar mellan Sånnaböke 1:171 och Möckelns badplats. Till höger syns
kontorsbyggnaden som tillhör fabriken Möckeln Svenska AB.

Bild 14. Beach-handbollsplanen på den kommunala badplatsen, Möckelns badplats.
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Historik
I samband med etableringen av järnvägen på 1860-talet, genom det som idag är Älmhults
kommun, så var placering av sågverket naturligt lämpad på det som idag är Sånnaböke 1:171.
Närheten till sjön gjorde det enkelt att flotta timmer till platsen. Troligtvis fanns sågverket på
denna plats innan järnvägen byggdes och möjligen innan sjösänkningen 18521. Troligtvis låg
sågverket då vid Lillsjöns östra strand (den lilla vik i Möckeln som går in på östra sidan av
järnvägen). Men i samband med byggandet av järnvägen så anlades sågverket på väster sida
av järnvägen så att timret fortsatt kunde flottas till platsen.
Sågverket har genomgått 6 ägarskiften, bränder, utfyllnad av mark och olika moderniseringar
genom sin livstid. 2

Bild 15. Karta från 1886 i Lantmäteriets arkiv. På kartan ses tågstationen Möckelns hållplats
och ”såg” till väster om den inritade stambanan.

1

Svenskt vattenarkiv, sänkta och torrlagda sjöar, SMHI, 1995
Möckeln Sånnaböke, En Studiecirkel i ABF Älmhult, F. Pettersson, A. Nilsson, N. Widing, Å. Nilsson, G.
Petersson, T. Lönndal, K. Olsson, O. Johansson, G. Johansson, M-B. Holmberg.
2
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Bild 16. Flygvy från 1961 av försvarsstaben. Källa: digitalmuseum.se
Bebyggelse
Inga byggnader finns inom planområdet idag. Det finns dock några få rester av konstruktioner
från den nedlagda sågverksindustrin. Förhoppningsvis kan några av de fåtal resterna bevaras
och få ett nytt liv inom den framtida stadsdelen. Industriarvet har inspirerat både till
namngivningen av området, samt i visionen för hur området kan gestaltas. Detta beskrivs mer
under avsnittet planförslag.
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Bild 17. En industrilämning som förhoppningsvis delvis kan bevaras och integreras i det nya
området.

Bild 18. En industrilämning i vattnet som troligtvis använts vid lagring av timmer i sjön

SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.

20

Gator och trafik
Området trafikmatas ifrån norr via Solviksvägen som genom en viadukt går över järnvägen
cirka 500 meter norr om planområdet för att sedan ansluta till Växjövägen. Det finns även en
gång- och cykeltunnel under järnvägen i anslutning till planområdet som fortsätter in till
Älmhult centrum. Fiskevägen är identifierad som i behov av utbyggnad av en ny cykelväg
efter 2025, enligt Cykelplan för Älmhults kommun, antagen i KF 2021-12-13.
Idag finns en gång-koppling längs västra sidan av järnvägsspåret, den marken ägs av
Trafikverket. Det är en grusad gångväg som kopplar ihop Näset med Sånnaböke 1:171.
Cirka 250 meter ifrån planområdet ligger busshållplats (Möckelns väg) för busslinje 3, vilken
går till bland annat Älmhults station.

Bild 19. Vy från gång- och cykeltunneln, Solvikstunneln, när man kommer från östra sidan av
järnvägen och närmar sig det nya området.
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Bild 20. Flygvy över gångpassagen söderut bredvid järnvägsspåret.

Socialt sammanhang
Barnperspektiv, trygghet & tillgänglighet
Platsen idag är öde och delvis avspärrad för allmänheten och har inte särskilt mycket att
erbjuda. Sjön är i dagsläget också relativt otillgängligt då området är avspärrat och kanten ner
till sjön består av stora stenblock. Däremot ligger platsen nära natur, badplats och lekplatser.
Bostadsnära natur är positivt för barns rörelse, mentala och fysiska utveckling. Fastigheten
Sånnaböke 1:171 är ett blankt papper och det är viktigt att säkerställa att detaljplanen tar
tillvara på området ur ett barnperspektiv. Det handlar om att skapa trygga gång- och
cykelvägar, grönska i anslutning till bostaden och ytor för lek och umgänge. Även att skapa
mötesplatser med god sikt, omsorgsfull gestaltning och med god belysning där både barn och
vuxna vill vistas gynnar den upplevda tryggheten.
De kopplingar som finns till området idag är av varierande kvalitet. Passagen längs
järnvägsspåret söderut är smal med uppväxt sly. Fiskevägen kopplar området söderut via gång
och cykeltunnelen under järnvägen. Längs Fiskevägen finns en trottoar som leder till
Möckelns lekplats. Solviksvägen som leder norrut är en bred gata utan trottoar. Samtliga
kopplingar som leder till området behöver förbättras för att inte upplevas som otrygga.
Möckelns lekplats ligger cirka 100 meter från Solvikstunneln på östra sidan av järnvägen och
innehåller olika lekredskap och en stor gräsyta för spontanidrott. På Möckelns badplats finns
bryggor, en tillgänglig långgrund strand, gungor, lekhus, beachhandboll, stora gräsytor,
toaletter och grillplats. Dessa platser utgör ett bra komplement till området, men det är viktigt
att satsa på olika typer av mötes- och lekplatser inom området.
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Läs mer om hur platsen och kopplingarna till och inom området kan förbättras i kapitlet
Planförslag/Sociala aspekter.

Mark, vatten och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom området består av hårdgjord yta (asfalt). Längs med strandlinjen växer björk,
vide, klibbal och sälg. Norr om planområdet finns en ås av isälvsediment som det växer äldre
bokar på. Den del av Solviksvägen som ingår i planområdet är också asfalterad. Markskiktet
består av blandade gräs och skräppor. Längs med strandkanten består miljön till största delen
av sly och gräs samt nattljus, strimsporre och en del andra triviala örter. Närmast vattnet
återfinns endast grövre mörk bergkross i markskiktet där en del klenare träd har etablerat sig.
Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö. I och runt sjön finns en artrik flora och
fauna, bland annat på grund av den basiska berggrunden. Att den är näringsfattig medför att
det är liten igenväxning vid stränderna. Abborre, gädda, gös, ål och lake är några av de
vanligaste fiskar som finns i sjön och nedströms i Helge å finns öring. Mal finns i Möckeln,
och beståndet i sjön utgör ett av de starkaste bestånden i Skandinavien. Ytterligare en sällsynt
fiskart, faren, förkommer rikligt i sjön (Naturvårdsplan för Älmhults kommun, 2020).
Området omfattas inte av och gränsar inte till naturreservat, Natura 2000-område,
nyckelbiotop, sumpskog, naturvårdsavtal, eller Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. Inga
objekt med generellt biotopskydd har observerats inom planområdet. Sjön Möckeln med
stränder är med i Länsstyrelsen Kronobergs naturmiljöprogram från 1989 som
naturvärdesobjekt med klass 1.
Älmhults kommun har låtit utföra en översiktlig naturinventering över kommunen
(Naturvårdsplan för Älmhults kommun, Del 2: Objektskatalog till naturvårdsplan, Älmhults
kommun och Naturcentrum AB, 2022-01-31). Planområdet gränsar och går delvis in i
naturvärdesobjektet B2 Möckeln som har högsta naturvärdesklass (klass 1). Motiveringen till
klassningen är:
”Möckeln är Älmhults kommuns största sjö, och med en yta 46,1 km2 är det Kronobergs läns
tredje största. Sjön är 10 meter som djupast och karaktäriseras av sina många öar, skär och
vikar. Sjön är sänkt men oreglerad, vilket innebär naturliga vattenstånds variationer. Dessa
ger upphov till årliga översvämningar (svämzoner) i intilliggande strandskogar, vilket skapar
en speciell miljö. Möckeln har landets största bestånd av flera rödlistade arter, bland annat
sjötåtel, strandjordtunga och hårklomossa. Med de höga värdena för musslor, mal, fåglar med
mera är Möckeln i särklass i naturvärde bland kommunens sjöar. Samtidigt är Möckeln viktig
också för friluftslivet.” (Sida 20, Objektskatalog till naturvårdsplan)
Planområdet gränsar i norr till naturvärdesobjekt F2 Möckelns sydöstra strand (Svämlövskog
och strandmiljöer med värdefulla växtplatser för bland annat strandjordtunga (EN)) som har
naturvärdesklass 1. Planområdet gränsar i söder till naturvärdesobjekt F21 Möckelns
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sydsydöstra strand (Svämskog på Näset vid Möckelns sydöstra strand) som har
naturvärdesklass 2.

Bild 21. Landobjekt i objektskatalog till kommunens naturvårdsplan (2022-01-31). Sjön
Möckeln (B2) är inte utritad, men hela Möckeln utgör högsta naturvärdesklass (klass 1).
Planområde markerat med svart streckad linje.
Kommunen har låtit utföra en naturvärdesinventering för att inventera och beskriva
naturvärden inom planområdet (PM Naturvärdesinventering Sånnaböke, 2021-11-02, Tyréns
AB). Utredningen visar på ett naturvärdesobjekt inom planområdet, en limnisk strand
dominerad av bladvass, som ligger i planområdets nordvästra del. Objektet bedöms ha
naturvärdesklass 4 (där 1 är högst och 4 är lägst) och innehar visst biotopvärde och obetydligt
artvärde. Inga observerade arter är av särskild skyddsklass eller rödlistning.
Ett stort antal fågelarter har rapporterats inom planområdet och
miljökonsekvensbeskrivningen (Miljökonsekvensbeskrivning DP Sånnaböke 1:171
(Solvikskajen) -Tyréns AB, 2022-02-18) rekommenderar att en fågelinventering liksom en
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inventering av växt- och djurlivet i berörda delar i Möckeln inventeras. Dessa utredningar
kommer därför att tas fram till granskningsskedet av detaljplanen.

Bild 22. Naturvärdesobjekt inom planområdet. Limnisk strand dominerad av bladvass.
Objektet bedöms ha naturvärdesklass 4.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts för planområdet (Planeringsunderlag/geoteknik
detaljplan Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B 2022-01-26, Tyréns AB).
Utredningen visar att grundläggningsförhållanden inom området är mindre goda då jordlager
under fyllning till stor del är mycket lösa eller delvis utgörs av organisk jord, såsom gyttja.
Det kommer att krävas åtgärder/förstärkningsåtgärder inom området i samband med
grundläggning av byggnader.
Jordlager under befintlig asfalt utgörs av fyllning på sand och/eller silt. Gyttja har även
noterats på mellan 3–5,5 m under markytan i området södra del och längs med planerad
strandpromenad.
Fyllningen utgörs av sand, grus, sten och trärester. Mäktigheten på fyllningen varierar inom
området. Närmast strandlinjen och längst söderut är den som störst, mellan 2–4 m. I nordöst
har fyllningen en uppmätt mäktighet mellan 0,2–1,0 m. Fyllningen varierar från att ha en
mycket lös till mycket fast lagringstäthet.
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Sand och silt har påträffats under fyllningen ner till undersökt djup, mellan 5–6 m under
markytan. Sonderingarna inom området tyder på att förekommande sand och silt har en
mycket lös till medelfast lagringstäthet. I flera undersökningspunkter i nordöstra delen av
området har inget motstånd i jordlagren påträffats i samband med utförda sonderingar.
Jordlagren är således mycket lösa på djup mellan 1,5–5,5 m djup inom detta område.
I södra och västra delen av området har gyttja noterats på djup mellan 3–5,5 m under
markytan, som lager i förekommande sand och silt. Mäktigheten på gyttjan har uppmätts till
mellan 0,1–1,0 m.

Bild 23. Utdrag ur SGU:s karta över jordarter som visar att i princip hela planområdet
består av fyllning
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Bild 24. Uppmätt mäktighet på fyllning, lösa jordlager och gyttja i provtagningspunkter.
(Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B
2022-01-26, Tyréns AB)
Det rekommenderas att pålgrundläggning utförs inom hela detaljplaneområdet för byggnader
med mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande
Möckeln. Grundläggning ska ske på frostfritt djup.
År 2011 och 2020 gjordes markmiljöundersökningar (Översiktlig miljöteknisk
markundersökning inom Möckelns sågverk, Älmhults kommun samt fördjupad riskbedömning
och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, Tyréns AB). När dessa
utredningar gjorde installerades grundvattenrör och nivåer i dessa avlästes. Dessa nivåer har
använts i den geotekniska undersökningen.
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Från undersökningen 2011 har grundvatten noterats på mellan 1,4 och 2,0 m under markytan
vilket motsvarade en nivå om ca -1,5 (i ett då använt relativt höjdsystem) vilket sammanföll
med dåvarande sjöyta. Grundvattenytan bedöms således variera med vattnet i den närliggande
sjön, Möckeln. Från undersökningen maj 2020 har grundvatten noterats på mellan 1,2 och 2,0
m under markytan vilket motsvarar nivåer mellan +136,0 och +137,7.
Vattenområden
Inom planområdet ligger sjön Möckeln. Inga andra ytvattenförekomster finns inom
planområdet. Möckeln är skyddad som vattenskyddsområde enligt vattenlagen och som
dricksvattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen.
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområde Helge å (HARO 88 000), avrinningsområde
Möckeln (VARO WA32786566) och delavrinningsområde Utloppet av Möckeln (VDRID
619319–140183).
Ekologisk status för sjön Möckeln är måttlig. Kemisk status för Möckeln är uppnår ej god.
Den kemiska statusen uppnår ej god då det förekommer förhöjda halter av kvicksilver och
bromerade difenyletrar (PBDE). Halterna av dessa ämnen överskrids i samtliga av Sveriges
vattenförekomster och beror på största del av atmosfärisk deposition. Tillförlitligheten av
statusklassningen bedöms som medel. Alla resterande klassade föroreningar uppnår dock god
kemisk status.
I princip hela planområdet är asfalterat/hårdgjort. En dagvattenutredning har gjorts för
området (Rapport dagvattenutredning Sånnaböke 1:171, 2021-11-19). Beräkningarna i
utredningen visar att nuvarande användning ger upphov till följande föroreningsnivåer:
Nuvarande föroreningsnivåer i dagvatten enligt
beräkning i dagvattenutredning 2021-11-19 gjorda i
datorprogrammet StormTac, 2021
Ämne
Kg/år
P
3,8
N
82
Pb
0,13
Cu
0,93
Zn
0,91
Cd
0,01
Cr
0,3
Ni
0,18
Hg
0,0022
SS
320
Oil
33
PAH16
0,008
BaP
0,001
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μg/l
78
1700
2,7
19
19
0,24
6,3
3,7
0,045
6700
690
0,16
0,026
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Dikningsföretag
Enligt länsstyrelsen Kronobergs webbgis (2021-11-24) finns ingen vattenförrättning
registrerad inom eller i anslutning till planområdet.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Planområdet ligger i ett mycket bullerutsatt område på grund av närheten till Södra
stambanan.
De åtgärder som säkrar en god bullermiljö och även det trafikbuller som planförslaget kan
förväntas ge upphov till redovisas under kapitlet Planförslaget/Hälsa och säkerhet/buller.
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65
dBA.
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Bullernivåerna ligger i dagsläget (utan föreslagna åtgärder) på över 70 dBA ekvivalent nivå i
planområdets östra del närmast järnvägen och i princip hela planområdet överstiger 60 dBA
ekvivalent nivå.
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Bild 25. Ekvivalenta ljudnivåer idag. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult - bullerutredning
för detaljplan, 2022-02-11)
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Bild 26. Ekvivalenta ljudnivåer längs Solviksvägen idag. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult
- bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11)
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Industribuller
Verksamheten vid Möckeln Svenska AB bedrivs dagtid under vardagar, vilket gör att
ljudnivån vid bostäderna inte bör överskrida 50 dBA under en värsta timme. Den ekvivalenta
ljudnivån vid det närmaste byggrätt blir som högst 40 dBA under en värsta
timme. Dagriktvärdet Leq 50 dBA uppfylls därmed med god marginal. (Rapport Sånnaböke
1:171, Älmhult - bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11)
Vibrationer
En utredning (Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10)
har utförts som visar på hur vibrationer från tågen påverkar planområdet. Hur förslaget
påverkas och anpassats efter påverkan av vibrationer finns att läsa under kapitlet
Planförslag/Hälsa och säkerhet/Vibrationer.
Farligt gods
Öster om planområdet ligger Södra stambanan som är rekommenderad transportled för farligt
gods. Information om hur planområdet påverkas finns att läsa under kapitlet
Planförslag/Hälsa och säkerhet/Farligt gods.
Radon
Enligt utförda undersökningar (Bilaga 2 Markradon i MUR (markteknisk
undersökningsrapport) /geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, 2021-08-31) utgörs
jordlagren av lågriskmark med uppmätta värden mellan 2–3,1 kBq/m3. Mätvärdena kan vara
påverkade av vatten enligt protokoll.
Radonhalter kan vara högre vid årstid med lägre grundvattennivåer eller efter dränering.
Då mätvärdena för markradon ligger inom lågriskintervallet för klassning av radonmark
bedöms det inte behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation. Radonhalter kan vara
högre efter dränering men med sjön Möckelns närhet kommer grundvattennivån inte sjunka
nämnvärt. Det planeras inte heller djupare grundläggning med källare inom
detaljplaneområdet som behöver dräneras. (Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan
Sånnaböke 1:171 Älmhult, 2021-08-31, Rev B 2022-01-26).
Markföroreningar
En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning har gjorts för området (Rapport fördjupad
riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults kommun, 2020-09-09,
Rev A 2021-05-23). Tidigare har även Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom
Möckelns sågverk, Älmhults kommun, Tyréns, 2011-09-26, utförts på uppdrag av Älmhults
kommun. En miljöteknisk markundersökning har även utförts på uppdrag av AB Möckelns
konkursbo inför en upphandling av framtida efterbehandling: Miljöteknisk markundersökning
Möckelns FD sågverk, Tyréns 2014-12-03.
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Bild 27. Situationsplan från 1994 över Möckelns sågverk med lägesbeskrivning av olika
verksamheter/processer (ÅF 1994-06-13 refererad i Översiktlig miljöteknisk
markundersökning inom Möckelns sågverk, Tyréns, 2011-09-26)
Den fördjupade riskbedömning och åtgärdsutredningen (Rapport fördjupad riskbedömning
och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults kommun, 2020-09-09, Rev A 202105-23) visar att fyllningen inom området bedöms generellt hålla låga föroreningshalter
underskridande valda bedömningsgrunder för negativa effekter på människors hälsa och
miljö. Ett behov av riskreduktion föreligger endast för den gamla doppningsplatsen och det
kan utföras genom schaktsanering. En rimlig bedömning av föroreningsutbredning vid den
gamla doppningsplatsen har tagits fram och redovisas i rapporten.
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Den detaljerade undersökningen av sedimenten inom fastigheten har klarlagt
föroreningssituationen. Riskbedömningen pekar dock inte på att något åtgärdsbehov
finns för sedimenten. Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms som rimligt klarlagd
och efter att ha åtgärdat föroreningarna inom den gamla doppningsplatsen bedöms inget
hinder föreligga för att fastigheten ska kunna exploateras med inriktning mot bostäder. Se
nedan för mer detaljerad beskrivning av föroreningssituationen samt under genomförandemarkföroreningar för vidare beskrivning av åtgärder.
Riskbedömning av föroreningar 3
Denna undersökning har inte påvisat några nya källtermer av föroreningar än de som
påvisades i Tyréns tidigare undersökning (Tyréns 2011-09-26). Dagens markanvändning med
hårdgjorda ytor av betong och asfalt, som står oanvänd motsvarar i stort den markanvändning
som industri för vilken en riskbedömning redan är utförd (Tyréns 2011-09-26). I den bedöms
att endast mycket låga risker för miljö och människors hälsa förelåg och att inget
åtgärdsbehov förelåg.
Riskbedömningen i denna rapport utgår från ett framtida scenario där asfalt och
betonggrunder avlägsnats och området används för bostadsändamål.
FYLLNING
Efter att asfalt och betonggrunder avlägsnats ligger fyllningen fritt tillgänglig för boende.
Nederbörd kan fritt infiltrera i fyllningen och en ökad utlakning kan förväntas. Generellt har
dock endast låga föroreningshalter påvisats i fyllning underskridande Känslig
markanvändning (KM). Därför bedöms fyllningen generellt endast innebära mycket låga
risker för människors hälsa och miljö.
Gamla doppningsplatsen
Inom gamla doppningsplatsen har dioxin påvisats i jorden med en representativ halt om 270
ng/kg TS. Den representativa halten överskrider KM och riktvärdet styrs av exponeringsvägen
intag jord (se Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1). Då fyllningen bedöms komma att
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms risken för negativa effekter på människors
hälsa som mycket stor.
Nya doppningsplatsen
Den representativa halten för dioxin (15 ng/kg TS) underskrider KM. Även om jorden
kommer att ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms föroreningshalten endast innebär
låg risk för människors hälsa och miljö.
Fd fordonstvätten
Den representativa halten alifater <C16-C35 överskrider KM. Fyllningen kommer att ligga
fritt tillgänglig för människor. Alifater <C16-C35 har påvisats i grundvatten vid den fd
3

Ur rapport: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23
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fordonstvätten och i sediment i sjöområdet närmast. Det går dock inte att avgöra om alifater
<C16-C35 kommer från spridning från källterm via grundvatten till sediment, eller om det är
oljerester som runnit av på markytan vid tvätt eller följt med dagvattenledningen ut i
Möckeln. En ökad infiltration bedöms dock leda till en ökad urlakning av alifater <C16-C35.
De generella riktvärdena består av tre delriktvärden (Naturvårdsverket 2009b) och dessa kan
utläsas ur Naturvårdsverkets beräkningsverktyg 2.0.1 för enskilda föroreningar:




Hälsoriktvärdet, som för alifater <C16-C35 är 37000 mg/kg TS
Riktvärde för skydd av markmiljö, som för alifater <C16-C35 är 100 mg/kg TS
Riktvärde för skydd mot spridning till vattenresurser där främsta risken för spridning
vad gäller alifater <C16-C35 beräknas vara genom frifas och uppkomma vid halter i
jord på 2500 mg/kg TS

Den representativa halten underskrider hälsoriktvärdet och även om fyllningen kan komma att
ligga fritt tillgänglig för människor, så bedöms ändå risken för negativa effekter på
människors hälsa som mycket låg.
Den representativa halten underskrider även riktvärdet för skydd mot spridning och halten
borde därför inte innebära en risk för negativa effekter på Möckeln. Uppmätta halter i
grundvatten visar dock på att urlakningen kan vara större än beräknat från den fd
fordonstvätten. En grundvattenhalt alifater <C16-C35 på 626 μg/l underskrider SPBI:s
riktvärde för skydd av ytvatten, men överskrider riktvärdena för dricksvatten. Källtermen av
alifater <C16-C35 har dock en liten omfattning relativt Möckeln och därmed bedöms
föroreningen innebära en mycket låg risk för Möckelns miljö eller användning som
dricksvattenresurs. Däremot bedöms läckaget av olja fortsätta till sjöområdet närmast den fd
fordonstvätten, speciellt som vattnet där utgör en vik mellan piren och fyllnadsområdet i
söder.
Den representativa halten överskrider riktvärde för skydd av markmiljö. Markmiljön betraktas
som störd av den avslutade industriverksamheten och av den nuvarande hårdgörningen. När
asfalt och betonggrunder rivits och mer vatten börjar infiltrera, kan ett mer naturligt
markekosystem börja utvecklas. Utvecklingen kan påskyndas om exploateringen innebär att
träd och buskar planteras. Utvecklingen motverkas dock av att det översta jordlagret består av
fyllning som i sig är att betrakta som en störd jordart med lågt skyddsvärde. Vid den fd
fordonstvätten bedöms risken som liten för att föroreningen av alifater <C16-C35 i sig skulle
ge större negativ påverkan på markekosystemet än vad fyllningen redan ger.
Utfyllnaden under södra delen av fastigheten
Utfyllnaden av betongslipers bedöms otillgänglig för människor och bedöms inte laka
föroreningar i sådan mängd att det påverkar grundvattnet eller sediment. Risken för negativa
effekter på människors hälsa och miljö bedöms därför som mycket låg.
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NATURLIGA JORDLAGER
De naturliga jordlagren kommer att ligga otillgängliga under fyllningen även efter att asfalt
och betonggrunder rivits. Vidare har endast låga föroreningshalter (underskridande KM)
påvisats i de naturliga jordlagren. Därför bedöms risken att de naturliga jordlagren ska ge
upphov till negativa effekter på människors hälsa och miljö som mycket små.
GRUNDVATTEN
Påvisade föroreningshalterna i grundvatten i Tyréns tidigare undersökning (2011-09-26) och
innevarande undersökning är låga och underskrider valda bedömningsgrunder och i de flesta
fall även laboratoriets rapporteringsgräns. Därmed bedöms risken för negativ påverkan av
föroreningar i grundvatten på människors hälsa och Möckeln som ekosystem och
grundvattenresurs som mycket låg.
SEDIMENT
Halter av framför allt alifater >C16-C35 och dioxiner över laboratoriets rapporteringsgräns
har påvisats i sjösediment i Möckeln inom fastigheten Sånnaböke 1:171. Halterna av dioxiner
underskrider utvalda bedömningsgrunder och därmed bedöms risken för negativ påverkan på
människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg.
Halterna alifater >C16-C35 i sediment är jämförbara med dem som förekommer inom det fd
sågverksområdet. Alifatiska kolväten är relativt lättnedbrytbara och bedöms med tiden brytas
ned biologiskt. Då halterna underskrider valda bedömningsgrunder, bedöms risken för negativ
påverkan på människors hälsa och det strandnära ekosystemet i Möckeln som mycket låg.
SAMMANFATTANDE RISKBEDÖMNING
Sammantaget bedöms föroreningssituationen inom Sånnaböke 1:171 innebära mycket låga
risker för negativ påverkan på människors hälsa och miljö, även om fastigheten exploateras
för bostadsändamål.
Risken för negativa effekter på människors hälsa av dioxinföroreningarna vid den gamla
doppningsplatsen bedöms dock som mycket stora, varför ett behov av riskreduktion bedöms
föreligga om människor ska kunna bo på platsen.
Utredning av åtgärdsalternativ 4
Den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen bedöms ligga ytligt ned till
cirka 1 meter under markytan, över ett ca 470 m2 stort område. I och med att föroreningarna
är ytliga, kemiskt och biologiskt svårnedbrytbara, samt av relativt liten omfattning, finns
ingen in situ-metod att tillgå för sanering. Med tanke på att utbredningen av förorenad mark är
relativt liten i yt- och djupled föreslås en efterbehandling i form av schaktsanering och extern
deponering på godkänd deponi.

4

Ur rapport: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171, Älmhults
kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23
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Bild 28. Verksamheter/processer samt uppgifter som framkommit vid platsbesöket har
markerats. På planen syns även läget för de numera rivna byggnaderna. De skrafferade
ytorna med utfyllnad är enligt uppgift utfyllda med betongslipers i söder och enligt
fältiakttagelser med block i norr. (Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns
sågverk, Tyréns, 2011-09-26 och Rapport fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning
inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, RevA 2021-05-23)

SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.

37

Bild 29. Bedömda utbredningar av föroreningar av dioxin (nya och gamla doppningsplatsen)
och olja (fd fordonstvätt). (Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Möckelns
sågverk, Tyréns, 2011-09-26 och Rapport fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning
inom Sånnaböke 1:171, 2020-09-09, RevA 2021-05-23)
Skred- och rasrisk
Den geotekniska utredningen visar att sättnings- och stabilitetsproblem föreligger inom hela
planområdet. Inom hela planområdet förekommer silt som har flytbenägna egenskaper i
vattenmättat tillstånd och därför ska skyddas mot erosion och nederbörd under schakt och
fyllningsarbeten.
Översvämningsrisk skyfall
En dagvattenutredning har gjorts för området av Tyréns AB (Rapport dagvattenutredning
Sånnaböke 1:171, 2021-11-19). Markytan i planområdet är relativt jämn, med en svag
sluttning mot sydväst. Ett undantag är en smal ås i norra delen av området, med en högsta
höjd av ca 7 m över närliggande marknivå. Inga större lågpunkter förekommer inom
planområdet. Planområdet är inte del av ett större avrinningsområde, då tillrinningen till
området begränsas av Södra stambanan i sydöst, en ås i norr och sjön Möckeln i väst. Då
planområdet är relativt plant utan några betydande lågpunkter skapas inga större
vattenansamlingar vid skyfall. Dock skapas en översvämning i GC-tunneln under Södra
stambanan strax öster om fastigheten.
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Bild 30. Flödesvägar (blå linjer) och vattenansamlingar (ljusblå fält) vid skyfall. Gång- och
cykeltunnel som riskerar att översvämmas vid skyfall inringad med röd linje.
Svarta pilar visar generell flödesriktning. (Rapport dagvattenutredning Sånnaböke 1:171,
2021-11-19, Tyréns AB)
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Bild 31. Beräknat maximalt vattendjup i samband med ett framtida 100-årsregn med en
klimatfaktor på 1,3. (Skyfallskartering Älmhult, DHI, maj 2019. Tematisering/kartproduktion
Älmhults kommun)
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Översvämningsrisk höga flöden
För sjön Möckeln har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en
översvämningskartering där 100- och 200-årsflöden klimatanpassade för slutet av seklet
redovisas. Karteringen visar att ungefär hälften av fastigheten Sånnaböke 1:171 kommer att
översvämmas vid 100-årsflöde så som den ser ut idag.

Bild 32. Flödesberäkningar för vattennivåer om 100-år och 200 år från MSB:s
översvämningskartering från 2013. Nivån för 100-årsflöde uppgår till 137,9 m ö.h. och för
200-årsflödet uppgår nivån till 138 m ö.h. (RH 2000).
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I den dagvattenutredning som har tagits fram som underlag för detaljplanearbetet
(Dagvattenutredning Sånnaböke 1:171, 2021-11-19) har en rekommenderad lägsta markhöjd
för bebyggelse om 138 m ö.h. tagits fram. Denna lägsta markhöjd har i sin tur baserats på den
nivå som ett 100-årsflöde beräknas få enligt översvämningsberäkningen från MSB (sektion
genom Möckelns mitt). Solviksvägen, vilken är den enda vägen för biltrafik som matar
planområdet, riskerar att översvämmas vid 100-årsflöden och 200-årsflöden.

Bild 33. Utdrag ur dagvattenutredning 2021-11-19 som visar planområdets nuvarande
topografi. Höjder angivna i meter över havet (m ö.h.) i RH 2000.
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Bild 34. Djup ner till mark från höjdnivån 137,9 m ö.h., vilket motsvarar ett 100-årsflöde i
MSB:s översvämningskartering från 2013. Höjd på marktäcke från nationella höjdmodellen
från Lantmäteriet (rasterdata i ASCII-format). Utbredning på djup klippt efter 100-årsflödets
beräknade utbredning. Planområdet är markerat med svart streckad linje.

Vågpåverkan
En beräkning av hur stora vågor som kan bildas har gjorts för området (Vågor vid Sånnaböke
1:171 i Älmhult, 2021-08-27, Tyréns AB).
Vindvågorna som kan nå aktuell fastighet bildas i södra Möckeln. Begränsande för vågorna
är, förutom den svaga vinden, sjöns storlek. Möckeln är grund vilket i någon mån begränsar
vågornas höjd.
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Vågklimatet vid Sånnaböke i genomsnitt över många år ges av följande tabell:
Signifikant våghöjd (m)*
Sannolikhet
Timmar/år
>0,25
0,006
50
>0,4
0,001
10
>0,5
0,0001
1
*Den förenklade beräkningen tar inte hänsyn till vattendjupet.
Den förhärskande vindriktningen ges av följande vindros från Rapport Vågor vid Sånnaböke
1:171 i Älmhult, 2021-08-27:

Planområdet och dess byggrätter längs med strandlinjen skyddas i söder av Näset, samt två
mindre öar nord nordöst om Näset, och i norr av den pir som ingår i planområdet. Utifrån
beräkningarna i vågutredningen bedöms inte våguppsköljning utgöra någon beaktningsvärd
risk.

Teknisk försörjning och ledningar
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för färskvatten och spillvatten.
Vatten- och spillvattenledningar finns utbyggt i planområdets närhet. Spillvattenledningarna
har kapacitet för kommande exploatering. En förstärkning av vattennätet kommer att ske runt
planområdet för att säkerställa kapaciteten. Trycket i vattenledningsnätet medger 6 våningar
utan intern tryckstegring. Planområdet ligger ännu inte inom kommunalt verksamhetsområde
för dagvatten.
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Fjärrvärme finns inte framdraget i planområdets närhet, utan närmsta ledningsnät finns i
centrala Älmhult.
Fiber finns utbyggt i närområdet med möjlighet att bygga ut till planområdet.
Eon har elledningar indragna under järnvägen i mitten av fastigheten Sånnaböke 1:171.
Skanova har luft- och jordledningar (telekablar) inom planområdet.
Det finns en kulvert mellan Sånnaböke 1:171 och Sånnaböke 1:316, exakt läge och storlek är
inte fastställt. Enligt muntliga uppgifter användes kulverten för att ta varmluft från tork-hallen
i gamla sågverket för att ledas till industrin på andra sida Solviksvägen.
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PLANFÖRSLAG
Stadsbyggnadsidé, områdets disposition och gestaltning
Detaljplanen möjliggör en spännande ny stadsdel i Älmhults tätort med fokus på bostäder i
sjönära läge. Stadsdelen kommer att innehålla attraktiva bostäder med kort avstånd till
centrum, men även funktioner i form av allmänna platser och viss kommersiell service som
riktar sig till allmänheten och gör området till ett besöksmål för hela Älmhults tätort.
Om området byggs ut till fullo så kommer cirka 300–340 nya bostäder att tillskapas. Planen
möjliggör byggnation av en blandad bebyggelse där största andelen bostäder utgörs av
flerbostadshus, samt några flytande hem. Förutom nya bostäder föreslås också möjlighet för
idrottsanläggning, centrumverksamhet, en stor park, en sammanhängande strandpromenad, en
marina för båtar och en gångbro mellan Näset och Solvikskajen. Gångbron gör det enklare att
röra sig från Älmhult centrum längs med vattnet, via Solvikskajen, till badplatsen och vidare
norrut till vackra närliggande naturområden. För att säkerställa framkomlighet till området vid
höga vattenflöden tas Solviksvägen med i planförslaget där en höjning av vägen föreslås.
Gamla sågverkstomten har fått det nya namnet Solvikskajen för att ge en ny identitet till
området som också tar i beaktande det hävdvunna namnet Solvik. Ordet kaj syftar i sin tur på
den gamla industrihistorien när timmer en gång i tiden flottades till sågverket som funnits på
platsen sedan 1850-talet. Industrihistorien kommer att inspirera gestaltningen av det framtida
områdets känsla och karaktär.
Själva huvudentrén till området är från norr via Solviksvägen med bil respektive gång- och
cykeltunneln från östra sidan via Fiskevägen för gång- och cykeltrafik. Ytterligare en gångkoppling finns i dagsläget söderifrån längs med järnvägen, den marken ägs av Trafikverket.
För att säkerställa en koppling söderifrån föreslås därför gångbron mellan Näset och
Solvikskajen. Möjligheten att köpa mark längs med spårområdet utreds i planarbetet som ett
parallellt spår för att säkra att strandstråket längs med Möckeln förblir tillgängligt, något som
i sin tur bedöms önskvärt för att uppfylla strandskyddets syfte att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.
Vid huvudentrén möts man av den stora parken och en byggnad som antingen kommer att
vara ett flerbostadshus eller idrottsanläggning. Huvudgatan skapar en siktlinje ner mot
Möckeln. Källare och underjordiska garage tillåts inte i planen då risken för framtida höga
vattennivåer och skyfall kan riskera att orsaka översvämningar. Samtliga kvarter ska lösa
parkering inom sin kvartersmark.
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Samtliga kvarter (1–5) tillåter bostäder och centrumverksamhet, tanken är att det ska finnas
möjlighet för olika typer av verksamheter att etablera sig så som restaurang, café, mindre
kontor, frisör, annan typ av service. I kvarter 5 tillåts även idrottsanläggning för att
möjliggöra tex. etablering av en sport-hall eller gym. På två platser i planen föreslås
centrumverksamhet som enda användning, detta för att möjliggöra mötesplatser och attraktiva
lägen för tex. restaurang, café eller kallbadhus att kunna etableras inom området.
Planförslaget för Solvikskajen är starkt präglat av platsens förutsättningar. Särskilt av de
vibrationer som järnvägen ger upphov till påverkar hur området kan bebyggas och utformas.
Inga bostadsbyggnader lägre än 4–5 våningar i tung konstruktion (betong) kan uppföras.
Därför har 4 större kvarter med bostäder placerats utmed strandlinjen. För att skapa tysta
innergårdar har samtliga kvarter vinklats från järnvägen. För att så många som möjligt ska få
sjöutsikt så har kvarteren inte slutits, utan en öppen eller halvöppen kvartersstruktur används.
En stor park föreslås längs planområdets östra sida längs med järnvägsspåret. Eftersom
området är bullerutsatt är det viktigt att parken gestaltas som en ”grön lunga”, där boende och
allmänhet kan njuta av ordentligt av grönskan. Då förslaget innehåller en stor andel
flerbostadshus så är en stor park ett mycket bra komplement till innegårdarna. Parken kommer
också vara särskilt viktig för barn inom området och det är viktigt att fokusera på noggrant
utvalda möbler och lekredskap. Med en omsorgsfull gestaltning kan parken utgöra en viktig
mötesplats för området och nuvarande boende i Möckeln-området.
Åsen i nordöstra hörnet bevaras och dess höjd utgör en naturlig barriär mot villorna och
fabriken i norr samt samspelar med den föreslagna 4–5 vånings bebyggelsen. En stor park
föreslås längs järnvägen i öster och löper vidare som en kil mellan kvarter 1 och 5. I nordväst
finns också en liten remsa parkmark som smälter samman med Möckelns badplats.
Längs planområdets östra kant mot järnvägen planeras en bullervall med ett plank ovanpå.
Vallen och planket skyddar området från buller. För att bryta upp monotonin och motverka
känslan av en baksida integreras bullervallen i park-landskapet.
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Bild 35. Illustration av planförslaget.

Bebyggelse
Inom planområdet planeras för en blandad bebyggelse innehållande funktionerna bostäder,
centrumändamål, idrottsanläggning och parkering.
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Bild 36. Illustration av planförslaget. De romerska siffrorna visar maximal byggnadshöjd på
byggnaderna.
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Bild 37. Illustration över området som visar hur Solvikskajen kan komma att utformas. Bild
framtagen av Älmhults kommun.
Område för bostäder och centrumändamål
Ett av detaljplanens huvudsakliga syften är att skapa attraktiva bostäder (B). Behovet av
bostäder är stort i Älmhult. Planens utformning ger möjlighet att uppföra flerbostadshus i 4–5
våningar och bostäder flytande på vattnet. Den största andelen bostäder utgörs av
flerbostadshus, ca 300–340 lägenheter i olika storlekar får plats i detta förslag om
byggrätterna nyttjas till maximal kapacitet. Illustrationsplanen och visualiseringen ovan (bild
35–37) visar hur området skulle kunna se ut när det är fullt utbyggt. Att reglera antalet
bostäder i detaljplanen bedöms inte lämpligt. Utbyggnadstakt och upplåtelseform (tex. hyreseller bostadsrätter) går inte att reglera i detaljplanen.
Att en högre bebyggelse har föreslagits som den huvudsakliga bostadsformen är på grund av
vibrationerna från järnvägen. Inga bostäder under 4 och 5 våningar med betongstomme på
olika platser inom planområdet fungerar. Dock fungerar de flytande hemmen då vattnet inte
påverkas av vibrationerna eftersom de inte är sammankopplad med marken som vibrationerna
överförs genom. En positiv effekt av att majoriteten av bostäderna är flerbostadshus är att fler
personer får möjligheten att bo i ett attraktivt sjönära läge.
Planområdet ligger avskärmad från omkringliggande bebyggelse gör att omgivningspåverkan
från den högre bebyggelse är mycket liten. Att hushålla med mark och inte bygga för glest
och ineffektivt är också en viktig aspekt vid utbyggnad av nya områden.
Etablering av centrumändamål (C) möjliggörs inom kvarter 1–5, samt på två platser vid sjön
och ett område inom parken. På de två platserna vid sjön är tanken att de ska kunna utvecklas
som mötesplatser för både de boende i området och för allmänheten. En av dessa platser är i
mitten av området vid den gamla industrilämningen som skjuter ut över vattnet (bild 17). Den
andra platsen där endast centrum står som användning är platsen längst ut på piren.
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Bild 38. Exempel och inspiration på omvandling av industribyggnad till en publik byggnad. 5

Bild 39. Exempel på hur centrum-lokalen skulle kunna utformas för att ge en känsla av det
gamla industriarvet. Bild framtagen av Älmhults kommun.

5

The boathouse at Rocketts landing, Richmond, Virginia, foto av: Eric Taylor photography
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Inom kvarteren med bostäder är tanken att centrumverksamheter kan lokaliseras i
bottenvåningen och bidra till en blandning av funktioner i den nya stadsdelen. Det skulle vara
mycket positivt för att får liv och rörelse inom området även under dagtid och en viss service
stärker områdets identitet samtidigt som korta resor med bil minskas. I användningen centrum
ingår en rad olika verksamheter, till exempel: butiker, restauranger, kontor, gym, biografer,
bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår
även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning,
hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller
hudvård. För att säkerställa att till exempel kallbadhus eller bastu kan byggas ute på piren har
användningen R1 -badhus lagts till.

Bild 40. Exempel på hur känslan av ett kallbadhus kan upplevas en krispig vinterdag. Bild
framtagen av Älmhults kommun.
Förslaget innehåller en relativt storskalig bebyggelse med flerbostadshus med en luftig och
naturlig karaktär. Dock överskrider inte kvarterslängderna 65 meter, vilket bidrar till att skapa
en mänsklig och inbjudande skala. Alla kvarter (utom kvarter 5) har en spektakulär sjökontakt
med bara 20 meter från strandkanten. På andra sidan av kvarteren läggs markparkeringar i
anslutning till en stor park som också bidrar till ett grönskande och attraktivt område. De Uformade och L-formade kvarteren skapar tydliga rumsligheter och välkomnade platser. Denna
form gör också att dagsljuset kan leta sig in på gårdarna. Placeringen av bostäderna längs med
vattnet skapar en bullerskyddad sida mot vattnet och en vindskyddad sida mot öster där en
stor park anläggs.
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Bild 41. Vy från 3D modell hur bebyggelsen skulle kunna utformas, här med de norra
kvarteren i bild. Bild framtagen av Älmhults kommun.

Bild 42. Vy från 3D modell hur bebyggelsen skulle kunna utformas, här med den södra delen
på bilden. Bild framtagen av Älmhults kommun.
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Bild 43. Exempel på hur området skulle kunna upplevas, här med vy mot piren mellan kvarter
1 och 2. Bild framtagen av Älmhults kommun.
Några mindre byggrätter för bostadsändamål föreslås även i sjön Möckeln. Illustrationsplanen
innehåller 16 hem av denna typ. Den tekniska lösningen att bostäderna i vattenområdet ska
vara flytande beror på att de i så fall inte påverkas negativt av vibrationerna från järnvägen.
För att ”sjö-hemmen” inte ska vara alltför dominerande så begränsas nockhöjden till 4 meter,
dvs. max en våning.

Bild 44. Exempel på hur de flytande hemmen skulle kunna utformas. Med Näset och den lilla
ön skymtandes i bakgrunden. Bild framtagen av Älmhults kommun.
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Bild 45. Principsektion med flytande hem vid piren och möjlig byggnad vid pirens slut. Här
illustrerat med lägst uppmätta vattenstånd i Möckeln (+135,63m) sedan mätningarna började
2002.

Bild 46. Principsektion med flytande hem vid piren och möjlig byggnad vid pirens slut. Här
illustrerat med 100-års flöde i Möckeln (+137,9m)

Bild 47. Exempel på hur området skulle kunna upplevas kvällstid, vy från vattnet med kvarter
4 och Näset skymtandes i bakgrunden. Bild framtagen av Älmhults kommun.

Vattenområde
Inom planområdet planeras för några olika användningar inom vattenområdet. Där
detaljplanen endast anger användningen vattenområde (W) är det huvudsakliga syftet att
karaktären av öppet vatten ska bibehållas.
Småbåtshamn & båtramp
Norr om piren föreslås en småbåtshamn (W1). En småbåtshamn ska domineras av känslan av
öppet vatten. Inga stora anläggningar där syftet är att stänga ute allmänheten får därför
förekomma. En marina skulle vara ett välkommet inslag då det finns stor efterfrågan på
båtplatser i Älmhult. Båtklubben som har en marina i södra delen av Möckeln håller på att
utöka sin brygga och antalet båtplatser. Solvikskajen är en bättre placering för småbåtshamn
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än de lägen som är närmre vattenverket och upptagningsområdet för färskvatten. För att
kunna lägga i och ta upp båtarna föreslås en båtramp (W4) i vattenområdet i anslutning till
marinan.
Gångbro
En gångbro i vattenområdet (W2) föreslås mellan Solvikskajen och Näset. Det är för att stärka
stråket längs Möckeln och möjliggöra en gång-koppling söderut. Den remsa som finns längs
järnvägsspårets västra sida är smal och ägs av Trafikverket. I planarbetet undersöks
möjligheten om kommunen kan få tillgång till den marken för att säkerställa tillgängligheten
till området. Även om remsan går att ha tillgänglig för allmänheten är den på grund av
närheten till järnvägen inte utpekat som ett huvudstråk. Därför är gångbron mycket viktig för
att säkerställa kopplingen söderut.
Planen begränsar inte vilken typ av konstruktion som gångbron ska ha. Den skulle både kunna
bestå av flytande pontoner eller vara av en fast konstruktion (pålning). En aspekt som är
viktig är att integrera i bron är ett valv som gör det möjligt för fritidsbåtar och kanoter att
kunna röra sig fritt in i viken. De olika för- och nackdelarna behöver utredas ytterligare innan
ett ställningstagande görs för vilken typ av brokonstruktion som är lämplig. Aspekter som
bland annat behöver utredas är miljö- och vattenpåverkan, slitage, tillgänglighet och ekonomi.

Bild 48. Exempel på en gångbro mellan Näset och Solvikskajen skulle kunna utformas. Här
visat när man närmar sig Solvikskajen. Bild framtagen av Älmhults kommun.
Bryggor
En mindre yta i södra delen är planlagd som brygga (W5). Den är lokaliserad där gångbron
planeras att anslutas till Solvikskajens område. Det blir ett viktigt nav och den södra delens
viktigaste entré för fotgängare och cyklister. Bryggan blir en del av den mötesplats som
planeras i denna spets. Bryggan kan nyttjas både till bad, vattenaktiviteter och lite enklare
fiske.
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Skärmbassäng
För att samla och rena områdets dagvatten föreslås en skärmbassäng (W3) för detta syfte.
Platsen ligger relativt centralt inom området och utgör därför en bra lokalisering av denna
funktion. För att läsa mer om skärmbassängens utformning och tekniska egenskaper, läs under
rubriken Planförslag/ Teknisk försörjning/ Dagvatten, samt även under kapitlet
Genomförande/ Dagvatten.

Allmänna platser
Parker
Ett större område planläggs som park i detaljplanen. Den största ytan ligger längs bullervallen
i östra delen av planområdet, men den kopplar även samman den norra delen av planområdet
med Möckelns badplats. Parken blir en viktig mötes- och rekreationsplats i området och bör
därför ges en viss dignitet och en känsla av mycket grönska så att den inte riskerar att
upplevas som öde. Vissa delar bör programmeras för en viss användning så som temalekplats
och rum med praktplantering och sittmöjligheter. Andra delar av parken blir mer fria ytor med
exempelvis naturlekplats med fria naturmaterial att leka/bygga med, samt öppna ytor som
inbjuder till olika sporter och lek.
De ytor som har en hög grad av bestämd användning innebär en intensivare skötsel och de
öppnare ytorna innebär en extensivare skötsel. På grund av parkens funktion och att slitaget
förväntas bli högt läggs fokus på träd med hög kvalitet (äldre individer/större stamomfång)
redan från början och arter som ger stora volymer.
Rumsbildningen kan ske genom större träd som bildar rum med både stammar och krontak,
men även genom vissa byggda vertikala element som portaler, pergolas, spaljéverk eller
klätterställningar för att på så sätt få så mycket grönska och rumsbildning som möjligt. Parken
ska ge kvaliteter under alla årstider med exempelvis vårlökar, blommande perennplanteringar,
sprakande höstfärger och växter som har ett intressant arkitektoniskt uttryck under vintern.
Dessa kvaliteter får gärna samverka med byggda element och möblering så att de förstärker
varandra, exempelvis genom blommande klätterväxter på pergolas eller portaler.
Genomtänkta siktlinjer och nivåer på växtligheten säkerställer att parken känns trygg under
dygnets alla timmar.
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Bild 49 (tv). Pergola som skapar naturliga rumsligheter. Design av Ulf Nordfjell. Bild 50 (th).
MFO parken i Zürich är ett exempel på en park med vertikal grönska och där den gamla
industrihistorien har låtit genomsyra känslan. Den här parken ligger i en stadsdel i Zürich,
men en likande känsla i mindre skala skulle göra sig fint på platsen. 6
Odling
För att aktivera området längs bullervallen ytterligare så föreslås en cirka 900m2 stor yta för
odling (L). Den typen av aktivitet är ett exempel på hur människor kan träffas och umgås via
ett gemensamt intresse. Det är särskilt att göra plats för grönytor och andra aktiviteter inom
området eftersom majoriteten av bostäderna utgörs av flerbostadshus. Trygghetskänslan på de
allmänna platserna ökar också med aktiviteten på ytor för odling.
Huvudentré till området parken via Solvikstunneln
Vid huvudentrén in till Solvikskajen där Solviksvägen möter cykelvägen från gång- och
cykeltunneln Solvikstunneln föreslås en lutande yta inom parkmarken. När man idag kommer
från cykeltunneln in till området möts man av en brant slänt med bergkross (se bild 25). Den
här ytan föreslås öppnas upp för att skapa en trevlig entré med goda siktlinjer in och igenom
området. Det skulle skapa en ökad trygghetskänslan vid tunneln. För att ta upp
höjdskillnaderna så kan en kombination av trappor, ramper och växtbäddar användas. Ett
förslag på utformning tas fram under förprojekteringen innan planen skickas ut på granskning.
Strandpromenaden och piren
Strandpromenaden är planlagd som parkmark. Det innebär att det är en yta med en hög
skötselnivå och att parken är på fotgängarnas villkor. För att få en flexibilitet med gångvägar
och planteringar längs strandpromenaden så föreslås användningen park. För piren föreslås
användningen gågata för att möjliggöra för handikapparkering ute på piren. De enstaka fordon
som tillåts köra ut gör det på de gåendes villkor, vilket innebär gångfart och väjningsplikt mot
gående och cyklande. Gågatan kan innehålla planteringar, sittplatser och integreras i samma
känsla som resten av strandpromenaden.

6

Bildkällor: http://tradgardsform.se/wpcontent/uploads/2012/gallerier/G%C3%B6teborg/Pergolag%C3%9Cng%20design%20Ulf%20Nordfjell.JPG
https://www.zuerich.com/en/visit/attractions/mfo-park#&gid=1&pid=1
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Strandpromenaden utgör ett viktigt stråk i området och ur ett större perspektiv, för
allmänheten och deras tillgång till sjön Möckeln. Stråket säkrar en fri passage på ca 10–20
meter mellan kvartersmarken och sjön. För att säkerställa att bostäderna inte ”spiller ut” på
strandpromenaden och tar den i anspråk så föreslås en höjdskillnad på ca 1 meter mellan
bostädernas innergård och strandpromenaden. (se bild 52) Detta är ett sätt att tydliggöra
mellan det privata och offentliga, vilket är viktigt för både de boende och för allmänheten.

Bild 51. Exempel på hur strandpromenaden och piren kan gestaltas tillsammans med de
flytande hemmen och ett kallbadhus i slutet på piren. Bild framtagen av Älmhults kommun.

Bild 52. Principsektion genom kvarter 3 som visar höjdskillnad mellan gata, innergård och
strandpromenad.
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Bild 53. Ett bra exempel på en lyckad strandpromenad är Oceanhamnen i H22 i Helsingborg.
Oceanhamnen är ett område som omvandlats från industriområde till bostäder, kontor,
centrumverksamheter och strandpromenad. 7
Bullervall
För att klara riktvärdena för buller från järnvägen ska olika bullerskydd uppföras, det område
där ny bebyggelse planeras föreslås en bullervall med ett bullerplank ovanpå. Här finns
nämligen gott om yta för en vall. Söder och norr om bullervallen där inte lika höga skydd
krävs och där det är mer ont om plats kommer endast bullerplank att uppföras. Bullervallen
bör ses som en tillgång och nyttjas som en grönyta på den västra sidan. Sidan mot järnvägen
kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten av säkerhets- och trygghetsskäl.
Bullervallen kan formas med en skiftande topografi på utvalda platser för att göra den till en
trevlig integrerad grönyta. Bullervallen som vetter mot sjön utformas med träd, buskar och
perennplanteringar. Vissa delar av vallen kan också utformas med en stödmur för att få plats
med parkeringsplatser.

Bild 54. Principsektion genom bullervall och kvarter 3.

7

Illustration av White arkitekter. https://h22.se/oceanhamnen/
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Bild 55 och 56. I campusområdet i Vellinge har de satsat på en bullervall med sandigt
substrat med olika växter som även skulle kunna lämpa sig på Solvikskajen. Ett plank med en
annan kulör/träfärg som smälter in mer i vallen är att föredra. Till höger från samma projekt
med ett exempel på en vall med olika stödmurar och planteringar. 8

8

Bildkälla: https://edges.se/uppdrag/campusomradet-i-vellinge/
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Gator och trafik

Bild 57. Karaktärskarta på de viktigaste gatorna och stråken och vilken karaktär de ska ha
Solviksvägen
Solviksvägen är den enda bilvägen in i området. Trafiken kommer att öka i och med det nya
planförslaget, när området är utbyggt till fullo bedöms cirka 2000 fordonsrörelser per dygn
förekomma. Idag är antalet cirka 500 fordonsrörelser per dygn. För att göra vägen mer säker
för oskyddade trafikanter föreslås att Solviksvägen byggs om med en separerad körbana och
gångbana. För att säkra framkomligheten vid framtida översvämningar föreslås Solviksvägen
att höjas till en genomsnittlig höjd på cirka +137,9–138,0m. Flera av de befintliga
fastigheternas anslutningar till Solviksvägen kommer att ses över för att lösa den höjdskillnad
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som uppstår vid en höjning av vägen. Detta kan göras genom att fylla ut en liten del av
marken i anslutning till vägen och skapa en lutning upp till vägbanan. Under
förprojekteringen innan förslaget går ut på granskning kommer ett mer detaljerat förslag att
tas fram för varje fastighet.
Gångbana längs Solviksvägen varierar i bredd, från 4 m till 2 m. Körbanans bredd hålls till
6,5 meter förutom en kortare sträcka där gatan smalnas av till 6 m för att få plats med en 2 m
bred trottoar. Utanför fastigheten Sånnaböke 1:76 längs Solviksvägen smalnar vägen av och
därmed trottoarens bredd (1.6m).

Tabell som visar vilka fastigheter som påverkas av Solviksvägens höjning
Fastighet – Samtliga Älmhult
Sånnaböke X:XX

Nuvarande markhöjd
vid infart, inmätt på
plats

Ny föreslagen höjd på gata,
kommer utredas (för att
klara 100-års flöde, +137,9)

1:316, norra infarten

+137,55

Utreds

1:316, södra infarten

+138,14

Ingen höjning

1:346 (kontoret)

+138,23

Ingen höjning

1:67, 1:89 & 1:96 (används som
en fastighet)

+137,29

Utreds

1:88

+137,20

Utreds

1:105

+137,05

Utreds

1:126

+137,32

Utreds

1:124

+137,29

Utreds

1:99

+137,48

Utreds

1:84 (ingen byggnad på denna
fastighet)

+137,10

Utreds

Fastighet 1:76

+137,72

Utreds

Företag

Privatpersoner

SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.

63

Bild 58. Principsektion hur Solviksvägens höjning påverkar fastigheterna i tabellen ovan.
Höjderna kan komma att variera. Röd linje = Nuvarande markhöjd. Svart linje= Exempel på
föreslagen höjning.
Dagvatten från gatumark tas om hand inom gatumark och gatan kommer att utformas så att
dagvatten inte rinner mot byggnader. Till detaljplanens granskning kommer en
förprojektering avseende mark att genomföras och redovisas tillsammans med
planhandlingarna.
Huvudgata
Huvudgatans körbana inom området är 6 meter bred med en gång- och cykelbana på ena sidan
som är 3 meter bred.
Lokalgata
Lokalgatornas körbana inom området är 6 meter breda med en gång- och cykelbana på ena
sidan som är 3 meter bred.
Gångfartsområde
Piren är planlagd som ett gångfartsområde, vilket innebär att bilar får lov att föra ut på piren,
men på fotgängares villkor. Piren gestaltas så att den har samma uttryck som
strandpromenaden.
Strandpromenad
Längs med kanten mot sjön Möckeln är marken planlagd som park och huvudsyftet är att ha
ett gångstråk av en varierande bredd på 10–20 meter mellan sjön och kvartersmarken.
Strandpromenaden gestaltas med olika markmaterial, planteringar, sittplatser och belysning.
Tung trafik
Solviksvägens körbana kommer fortsatt att vara framkomlig för industritransporter. För
Möckeln Svenska AB så kan den tunga trafiken fortsatt köra in genom deras norra och södra
infart. Några mindre åtgärder vid den norra infarten kommer att krävas för att anslutningen till
Solviksvägen ska fungera.
Samtliga gator inom det nya bostadsområdet är dimensionerade för framkomlighet för sopbil
och tung trafik. Körbanebredden på 6 meter medger klass B vid 40 km/h och 30 km/h enligt
VGU (vägar och gators utformning, Trafikverket).
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Vändplatser är dimensionerade för vändning utan backning för sopbil (Los). Till
granskningsskedet kommer förprojektering med körspår att tas fram.
Parkering
Gällande parkeringsnorm för Älmhults kommun ska tillämpas om ingen annan utredning eller
annan mobilitetsåtgärd redovisas.
Samtliga kvarter ska anordna parkering inom kvartersmark. De flytande bostäderna har en
parkeringsyta anordnad mellan kvarter 3 och 4.
Handikapparkeringar för de flytande bostäderna kan anordnas längs gågatan på piren. Där
finns två ytor med kvartersmark som är prickade och avsedd för handikapps parkeringar.
Piren är 12 meter bred och klarar vändradie för bil (5,5m) och sopbil (12m). Därför skulle
även varuleveranser med mindre lastbilar kunna tillåtas.
Däremot klarar inte bostäderna vid skärmbassängen det allmänna rådet i BBR 3:122 att
avståndet inte bör överstiga 25 meter för handikapps parkering. Enligt Plan och bygglagen 8
kap. 6 § 5 pkt. får avsteg göras för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att
ta sig fram till byggnadsverk, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte
är rimligt. I detta fall då det endast gäller ett fåtal bostäder som ska uppföras på en brygga
som inte ska vara körbar med motorfordon så är det rimligt i detta fall att parkeringen är
lokaliserad på ett längre avstånd (ca 35-50m), beroende på vart entrén till bostaden hamnar.
För övrig parkering för de flytande hemmen finns en yta som är angiven som markreservat för
gemensamhetsanläggning i detaljplanen. Denna gemensamhetsanläggning ska också kunna
nyttjas som besöksparkering för centrumverksamheten vid skärmbassängen. Den kan även
innehålla miljöhus för avfallshantering för de flytande hemmen och centrumverksamheterna.

Bild 59. Utsnitt ur ”Parkeringsnorm för Älmhults kommun”, (2018-01-16, WSP)
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Bild 60. Beräkning av antal parkeringsplatser baserat på maximalt utnyttjande av
byggrätterna i detaljplaneförslaget

Sociala aspekter
Detaljplanen möjliggör en blandning av olika funktioner och flera olika typer av allmänna
mötesplatser där människor kan uppehålla sig och göra olika aktiviteter. Variationen i
utformningen gör förhoppningsvis att olika människor kan finna kvalitéer i någon av platserna
vid olika tillfällen. För att skapa en jämlik stadsdel där alla känner sig välkomna och kan
mötas på lika villkor så ska de allmänna platserna utformas med omsorg och med fokus på en
attraktiv plats där man vill vistas länge.
Barnperspektivet
Troligtvis kommer många barn att bo inom Solvikskajen i framtiden. Området kommer
förhoppningsvis också locka barn och unga från närområdet. För att skapa en trygg närmiljö
där barn kan rör sig självständigt inom området planeras för trafiksäkra lösningar med flera
separerade gång- och cykelvägar och gator med låga hastigheter. Samtliga bostadskvarter har
nära till grönområden och parker. Dessa platser kan fyllas med en rad olika innehåll som
gynnar barns utelek, rörelse och umgänge.
Trygghet och tillgänglighet
För att skapa en jämlik stadsdel där alla känner sig välkomna och kan mötas på lika villkor så
ska de allmänna platserna utformas så att de är tillgängliga för alla. När de allmänna platserna
utformas ska Boverkets föreskrifter följas, BFS 2011:5-ALM-2. En trygghetsanalys har gjorts
av förslaget med stöd av checklistor från handboken BoTryggt2030.9
Solvikskajens utformning innehåller goda siktlinjer, mötesplatser, tydliga stråk och en
variation som gör att det ska vara lätt att identifiera sig och röra sig inom området. Exempel
på det är entrén som skapas vid Solvikstunneln för att skapa sikt in genom området och inte
behöva färdas i en lång tunnel. Bullervallen behöver också arbetas med för att få en variation i
upplevelsen av den och att nyttja den till en grönyta och så att det inte blir en monoton barriär.

9

BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer, Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020,
Århus
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Stråket längs järnvägsspåret söderut är en smal passage. För att förbättra den upplevda sikten
så bör en hel del av det sly som växer röjas bort för att skapa siktlinjer. Passagen kan också
breddas på några utvalda platser, och några sittplatser kan skapas, för att ytterligare öka
möjligheten att kunna stanna och ta en vilopaus.
Många aspekter som är kopplade till trygghet styrs inte i detaljplanen, men kan ändå säkras
upp i projekteringen av de allmänna platserna inom området. Det handlar till exempel om
höjd på planteringar, belysning och skötselaspekter.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Ny bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och
dagvatten. All anslutning av bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). En pumpstation för
spillvatten föreslås centralt inom området. Sprinkler får inte kopplas direkt till kommunalt
dricksvatten.
Dagvatten
Planområdet är i dagsläget inte anslutet till det kommunala dagvattennätet, utan avrinning
sker direkt ner i Möckeln. I samband med exploatering föreslås ett nytt dagvattensystem inom
fastigheten med utlopp direkt i sjön och ingen påkoppling till befintliga ledningsnätet. Behov
av fördröjning av dagvatten bedöms inte finnas, då planerad bebyggelse resulterar i en lägre
hårdgöringsgrad av området och det framtida dimensionerande dagvattenflödet minskar
jämfört med dagsläget (Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns AB, 2021-11-19).
En skärmbassäng föreslås anläggas i Möckeln för samlad rening av dagvattnet från området.
Med skärmbassängen minskar föroreningsbelastningen av samtliga ämnen jämfört med
dagsläget, med undantag för suspenderad substans som ligger på samma nivåer. Genom att
anlägga flytande våtmarker i skärmbassängen kan reningseffekten förbättras ytterligare.
Skärmbassängen kan antingen utformas med flytande skärmväggar i presenningsväv eller så
kan fasta skärmväggar byggas. En brygga eller trädäck kan byggas ovanpå hela eller delar av
den fasta konstruktionen, vilket troligtvis är lämpligt för den förslagna skärmbassängen. Det
är viktigt att flödet från utloppet går att stänga av om en olycka skulle ske. Den mer exakta
utformningen kommer utredas närmare i förprojekteringen mellan samråd och granskning.
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Bild 61. Principskiss på skärmbassäng från ”Dagvattenutredning Sånnaböke 1:717, Tyréns
AB, 2021-11-19”

Bild 62. Exempel på flytande våtmark i Pildammsparken i Malmö. Den flytande våtmarken
kan utformas med många olika växtval. 10

10

https://www.vegtech.se/inspiration/flytande-vatmark/
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För att säkerställa att avrinning från bullervallen inte sker in på järnvägsområdet föreslås ett
dike längs med bullervallens östra sida.
Dagvattennät finns utbyggt för Solviksvägen och kommer fortsatt hanteras i ett slutet system.
Solviksvägen tas med i förprojekteringen innan förslaget går ut på granskning.
Avfallshantering
SSAM AB vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett
hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen, transportvägar och vändplatsers utformning för
sortering av avfall etc. ska följa Handbok för avfallsutrymmen och Avfallsföreskrifter för
Älmhults kommun. Båda dokumenten finns på SSAMs hemsida. Avfallshantering ska ske
inom fastigheten. Detta hanteras i bygglovet.
För de bostäder och centrum-verksamheter som är föreslagna i vattenområdet föreslås att
avfallshanteringen sker inom föreslagen kvartersmark med en gemensamhetsanläggning
mellan kvarter 3 och 4.
El
Elnätet byggs ut längs de nya lokalgatorna för att försörja den nya bebyggelsen. Nya
nätstationer kommer att kunna placeras inom allmänna platser (som väg, gata, park och
natur).
För förberedande av ladd-fordon kan extra transformatorstationer komma att behövas. Inom
kvartersmark där parkering planeras kan det behöva avsättas plats för 1–2 extra
transformatorstationer inom planområdet. En transformatorstation mäter cirka 2x2,6 meter.
Elektroniska kommunikationer
Fibernätsägare kommer att tillfrågas om de har intresse av att anlägga optoledning (fiber) för
nybyggnationerna. För att klara kapaciteten till ca 300–340 bostäder så behövs en yta på cirka
2x2 meter för placering av teknikskåp. Teknikskåpen kan placeras inom allmän platsmark,
inget särskilt E-område krävs. Förslagsvis kan teknikskåpen placeras inom parkmarken längs
bullervallen. Ett förslag på exakt placering tas fram vid förprojekteringen innan planen går ut
på granskning.

Höjdsättning
Området ska höjdsättas så att dagvattenhanteringen i området fungerar. Området kommer
fortsatt att luta västerut mot sjön, där dagvattnet föreslås samlas i en skärmbassäng. Framtida
100-års flöden har varit dimensionerande vid framtagande av planförslaget. Vid ett 100-års
flöde beräknas Möckeln stiga till +137,9 m. Ett antal plushöjder har lagt in på plankartan för
att minimera risken för skador om sjön skulle stiga upp till de beräknade höga flödena. Även
lägsta färdiggolv höjd (138,9 m) är inlagt på samtliga bostäder. Solviksvägen som är den enda
bilvägen in i området är viktigt att det säkerställs att boende, blåljuspersonal osv. kan ta sig
till och från området om sjön skulle stiga. Därför föreslås Solviksvägen höjas upp till ca
+138,0 m. Att den inte höjs ytterligare beror på de fastigheter som redan ligger i anslutning
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till vägen och att de fortsatt på ett smidigt vis kan köra in på sina fastigheter. Förprojektering
genomförs innan planen går ut för granskning och planförslaget kan efter det komma att
kompletteras med bestämmelser om höjdsättning av mark.

Hälsa och säkerhet
Buller
Under framtagandet av detaljplanen har en bullerutredning som tagits fram av Tyréns AB
säkerställt att förslaget går att genomföra. (Rapport Sånnaböke 1:171, Älmhult bullerutredning för detaljplan, 2022-02-11)
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Samma värden gäller
för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65
dBA.
Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida
uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal
ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas
mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Med föreslagna bullerskyddsåtgärder längs Södra stambanan uppfylls
trafikbullerförordningens grundriktvärden Leq högst 60 dBA vid fyra av fem planerade
flerbostadshus, samt vid samtliga planerade flytbostäder. Det innebär att valfri planlösning
kan väljas ur bullsynpunkt i samtliga hus förutom flerfamiljshus beläget i kv 5, positionerat i
planområdets nordöstra hörn. Flerbostadshus inom kv 5 ska planeras med tyst sida, dvs
hälften av alla bostadsrum skall uppfylla Leq/Lmax 55/70 dBA, vilket uppfylls på husets
västra sida.
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Bild 63. Utklipp från bullerutredningen som visar ekvivalenta ljudnivåer för prognosår 2040.
Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 60 dBA. I kolumnerna för
fasadnivåer anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e kolumnen) fördelas
per fasad och våningsplan (1: a kolumnen).
För uteplats i anslutning till bostad gäller Leq 50 och Lmax 70 dBA. Dimensionerande för
bostäderna på Sånneböke 1:171 blir den maximala ljudnivån från tågtrafiken, se figur 5. För
flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anläggas på innergårdarna i markplan.
Eventuella privata uteplatser som balkonger kan då byggas utan hänsyn till gällande
riktvärden.
Samtliga flytbostäder uppfyller gällande riktvärde vid fasad mot norr, möjlighet att anlägga
enskilda uteplatser finns därmed vid varje bostad.

SAMRÅDSHANDLING - DP för Sånnaböke 1:171 mfl.

71

Bild 64. Utklipp från bullerutredningen som visar maximala ljudnivåer för prognosår 2040.
Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA.
I samband med projektering av byggnaderna, då den exakta utformningen är känd, ska fasad
(till exempel fönster, vägg och eventuell friskluftsventil) dimensioneras så att riktvärden
inomhus klaras. Likt för uteplatser kommer den maximala ljudnivån att bli dimensionerande
för ljudnivån inomhus.

Vibrationer
En utredning (Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10)
har utförts som visar på hur vibrationer från tågen påverkar planområdet. Nedan redovisas
riktvärden, resultat för stomljudsnivå, resultat för komfortvibrationer, slutsats och
rekommendationer från utredningen. För underlag, metodbeskrivning och mätresultat se
utredningen Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10.
Riktvärden vibrationer och stomljud
Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibrationer och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning
av komfort i byggnader” anger riktvärden för komfortvibrationer som bör tillämpas vid
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nyetablering av bostäder där vibrationer från trafik kan förekomma. Riktvärdena är inte
avsedda att tillämpas på tillfälliga aktiviteter som bygg och anläggningsarbeten.
Riktvärden för komfortvibrationer enligt SS 460 48 61.
Vägd hastighet, RMS Slow
Måttlig störning
0,4 – 1,0 mm/s
Sannolik störning
1,0 mm/s
Trafikverket redovisar riktvärden för vibrationer och stomljud från trafik på järnväg i TDOK
2014:1021. Riktvärdena är en konkretisering av vad Trafikverket anser vara en god eller
godtagbar miljö. Obs att i TDOK anges att riktvärdena för stomljud ska beaktas vid
nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel, men bedöms applicerbara även vid
nybyggnad bredvid järnväg på mark.
Riktvärden för stomljud och komfortvibrationer enligt Trafikverkets TDOK 2014:1021, ver 3
som gäller från 2021-01-01.
Maximal
Maximal vibrationsnivå, mm/s väg RMS
stomljudnivå,
inomhus
LmaxF inomhus
Bostäder
32 dBA1) 2)
0,4 mm/s1)
1)
Avser trafikårsmedelnatt (kl 22-06). Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över
0,7 mm/s).
2)
Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur och gäller järnvägstunnel.
Stomljudsnivå
Stomljudsnivåer har framräknats enligt tillämpliga delar av ’FTA: General vibration
assessment (chapter 10) ”Transit noise and vibration assessment” 2018’ med nettoåterverkan
mellan betongbyggnad och mark om -10 dBA, förstärkning i bjälklag om 6 dBA samt en
ökning med 7 dBA vid omräkning mellan vibrationsnivå och ljudnivå baserat på erfarenheter
från tidigare projekt. Nettoåterverkan är baserat på att medelstyvheten i markskikten under
byggnaden inte blir väsentligt mycket styvare än i dagsläget.
Analys av frekvensdata visar att de dominerande markvibrationerna vid tågpassage är belägna
runt 10 Hz, mätningarna visar även på betydande vibrationer i frekvensområdet 30 Hz vilka
har en stor inverkan på det förväntade stomljudet i framtida bostäder. Förväntad, maximal,
stomljudsnivå inom planerade hus presenteras i nedanstående tabell.
Beräknad maximal stomljudsnivå i framtida betonghus.
Beräkningsplats
Beräknad stomljudsnivå LAFmax
Lägsta resonansfrekvens bjälklag
16 Hz
32 Hz
Kv 9 & Kv 10
30 dBA
32 dBA
Fyravånings betonghus
Kv 5, Kv 7, Kv 8
31 dBA
31 dBA
Femvånings betonghus
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Komfortvibrationer
ISO-vägda komfortvibrationer har framtagits av Odd Sylwan, senior akustiker, Tyréns AB. I
tabell 8 redovisas beräknade komfortvibrationer i rekommenderad spårnära bebyggelse. Två
beräkningsfall i vertikal riktning redovisas: ett för bjälklag med en lägsta resonans-frekvens
om 16 Hz och ett där den lägsta resonansfrekvensen antagits vara 31,5 Hz.
I transversell riktning antas den lägsta resonansfrekvensen ligga långt högre än 31,5 Hz varför
resonanser ej beaktats vid beräkning av den transversella komponenten. Men om det villkoret
inte är uppfyllt så kan transversella komfortnivåer bli betydande framförallt på det översta
våningsplanet.
Beräknade maximala komfortvibrationer i framtida betonghus.
Beräkningsplats
Beräknad högsta vibration mm/s enl. ISO
2631-2
Lägsta resonansfrekvens bjälklag
16 Hz
32 Hz
Kv 9 & Kv 10
0,58
0,19
Fyravånings
betonghus
Kv 5, Kv 7, Kv 8
0,54
0,23
Femvånings
betonghus
* Får överskridas högst fem gånger per natt (ej över 0,7 mm/s).
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Bild 65. Rekommenderad husstruktur. Blå område visar var tunga betonghus om minst 4
våningsplan kan förläggas, grönt område visar var tunga betonghus om minst 5 våningar kan
förläggas, orange område visar var kvartersstruktur bör bibehållas utan fortsatt utredning.
(Vibrationer från tågtrafik, Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns AB, 2022-01-10)
Planförslaget har anpassats genom att lägga bostadsbebyggelse på ett visst avstånd från
järnvägen och genom bestämmelser om byggnadernas omfattning höjd och byggnadssätt.

Farligt gods
Södra stambanan är en transportled för farligt gods. Planområdet angränsar till spårområdet.
Enligt riskutredningen Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult (201806-19) som Sweco tagit fram anges vilken typ av markanvändning som är lämplig inom de
olika avstånden. Riskutredningen tar även hänsyn till urspårning.
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Enligt riskutredningen bedöms att ett skyddsavstånd på 30 meter krävs om det ska byggas
bostäder i max fyra våningsplan. 50 meters skyddsavstånd krävs om det ska planeras för
bostäder i mer än fyra våningsplan och annan ”känslig bebyggelse”. Vissa riskreducerande
åtgärder krävs även inom 100 meter från Södra stambanan för så kallad ”känslig bebyggelse”.
Planförslaget tillåter inga byggnationer av ”mindre känslig” till ”känslig bebyggelse” inom 50
meter från riskkällan. Riskavståndet mäts från närmsta räl. Centrum-verksamheter räknas till
”medelkänslig bebyggelse” och får lokaliseras som närmast 30 meter från riskkällan. Där
avståndet är 50 meter från riskkällan tillåts bostäder i fler än fyra våningsplan. För bostäder i
fler än fyra våningsplan som är lokaliserade upp till 100 meter från närmsta räl krävs följande
riskreducerande åtgärder:




Friskluftsintag placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot riskkällan.
Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot riskkällan.
Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) utförs i obrännbart material alternativt lägst
brandteknisk klass EI30. Fönster kan vara öppningsbara. Detta ska genomföras på sida
som vetter mot transportleden.

Samtliga skyddsavstånd som reglerar markanvändning, byggnadshöjd och övriga
riskreducerande åtgärder är inarbetade som planbestämmelser i plankartan.
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Bild 66. Utsnitt ur ”Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult”
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Bild 67. Plankarta med 30, 50 och 100 meter markerat från närmsta räl på Södra stambanan
som är led för farligt gods.
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Förklaring av planbestämmelserna
Användning av allmänna platser
För allmänna platser inom planområdet är kommunen huvudman. Det finns två skäl till att
användningen för allmän plats ska anges. Dels har allmänheten rätt att få veta vad som kan
förväntas av den allmänna platsen dels behöver detaljplanen ge utgångspunkter för beräkning
av kostnader för anläggning och drift av den allmänna platsen.
GATA
Användningen anger gata som markanvändning för de allmänna gatorna inom planområdet.
Syftet med bestämmelsen kommunal gata är att den ska serva allmänhetens behov av
infrastruktur. Inom användningen ryms körbana för motortrafik, gång- och cykelväg,
kantstensparkering, plantering/allé, busskur m.m.
GÅGATA
Användningen gågata är en precisering av användningen gata. På en gågata får fordonstrafik
framföras men på de gåendes villkor. Syftet är att möjliggöra angöring för funktionshindrade
till de flytande bostäderna och centrumbyggnaderna.
GÅNG
Användningen anger sträckor som är avsedda för gångtrafik. I detaljplanen kombineras
användningen i flera fall med användningen CYKEL.
CYKEL
Användningen anger sträckor som är avsedda för cykeltrafik. I detaljplanen kombineras
användningen i flera fall med användningen GÅNG.
P-PLATS
Användningen parkering placeras i anslutning till huvudentrén till området i anslutning till
parken.
PARK
Anlagd park som kräver skötsel. Lekplats kan finnas inom parkområdet. Strandpromenaden är
angiven som park då det finns möjlighet att kunna anlägga gångvägar samt planteringar inom
denna användning. Komplementanläggningar som behövs för platsens skötsel och bruk
medges också inom användningen.
NATUR
Användningen natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda och
inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom användningen ingår
utrymme för omhändertagande av dagvatten samt mindre park-, vatten- och
friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning. Det kan till
exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar. Vägar och mindre
byggnader som behövs för platsens skötsel och bruk tillåts också. Teknisk anläggning i form
av till exempel transformatorstation och pumpstation tillåts inom användningen.
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SKYDD
Anger område där bullerskydd ska uppföras. Utmed stambanan föreslås en kombination av
bullervall och plank, totalhöjden regleras med en egenskapsbestämmelse.
SKYDD1 - Bullerplank
Anger område där bullerplank ska uppföras. Höjden på planken regleras med en
egenskapsbestämmelse.
W - Vattenområde
Vattenområde (W) används för att planlägga öppet vatten och vatten med mindre
anläggningar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Det kan handla om friluftsbad,
småbåtshamn eller anläggningar för vattenförsörjning. Syftet med bestämmelserna är att
avgränsa vattenområden från andra områden för att visa vilket vatten som ska hållas öppet
eller för att trygga vattnets användbarhet för verksamheter som är placerade i vatten och där
karaktären av öppet vatten ska behållas. Regleringen är alltså i stort sett begränsad till att hålla
vattenområden fritt från störande ingrepp.
W1 - Småbåtshamn
Inom vattenområdet har användningen småbåtshamn placerats. Syftet är att mindre
fritidsbåtar ska kunna lägga till och att hyra ut båtplatser.
W2 - Gångbro
Mellan Näset och Solvikskajen föreslås en gångbro. Syftet är att stärka allmänhetens
tillgänglighet och stråket längs sjön.
W3 - Skärmbassäng
I vattenområdet i mitten av området föreslås en skärmbassäng. Dit kommer allt dagvatten
kunna ledas och partiklar sedimentera. Skulle tex. en brand eller olycka ske så rinner inte
släckvatten eller oljespill rakt ut i sjön utan kan samlas upp i skärmbassängen.
W4 - Båtramp
I anslutning till småbåtshamnen föreslås en båtramp för att möjliggöra iläggning och
upptagning av fritidsbåtar.
W5 - Bryggor
En brygga föreslås i anslutning till gångbron. Den skulle utgöra ett bra komplement till den
kommunala badstranden norr om området.
Användning av kvartersmark
B - Bostäder
Användningen innefattar boende med varaktig karaktär så som vanliga bostäder, olika typer
av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder, gruppbostäder,
träningsbostäder samt boenden som innefattar viss omsorg, om inte vårdinslaget är för stort. I
användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det kan till exempel vara garage,
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parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus.
Även förskola som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement.
C – Centrum
Användningen innefattar en kombination av olika verksamheter som handel, service,
samlingslokaler och andra verksamheter som bör vara lätta att nå. Det kan vara till exempel
butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, banker, apotek, hantverk och annan
service, vuxenutbildning, lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller
hudvård, post, polisstation mm.
E1 – Pumpstation
Område avsett för teknisk anläggning, pumpstation för spillvatten.
L – Odlingslotter
Område avsett för odlingslotter. Med odling avses växtodling.
R – Besöksanläggningar
Besöksanläggningar används för all besöksintensiv verksamhet. Det kan till exempel handla
om idrotts- och sportanläggningar och byggnader för kulturella eller religiösa ändamål.
Användningen är bred då gränserna mellan sådana verksamheter ofta är flytande, samtidigt
som de har liknande behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. I användningen
ingår även sådant som kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel
vara mindre butiker, restauranger, servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats.
R1 – Badhus
Badhus är en precisering av användningen besöksanläggning. Här får badhus, kallbadhus,
bastu och likande uppföras.
Egenskapsbestämmelser
Utformning av allmän platsmark
Bro1 - Valv ska finnas för framkomlighet av småbåtar.
För att inte begränsa friluftslivet i sjön föreslås att ett valv måste finnas så att
framkomligheten av småbåtar in i viken är fortsatt möjlig.
Dike1 – Dagvattendike med en bredd av 1 meter.
För att säkerställa att dagvattnet från bullervallen omhändertas och inte rinner in på
Trafikverkets mark läggs ett dike mellan vallen och spårområdet.
Mark och vegetation
+ 138.0 – Markens höjd över angivet nollplan.
För att säkerställa framkomlighet och att bebyggelsen skyddas vid höga vattenflöden höjdsätts
gatorna. Höjderna kommer att kompletteras och utökas i detaljeringsgrad mellan samråd och
granskning.
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Skydd
Bullerskyddx – Bullerskydd med en höjd av x meter över anslutande marknivå. (Prefixet
anger antal meter över anslutande marknivå)
Bestämmelsen säkerställer att bullerskydd uppförs till en höjd så att bullerkraven inom
området uppfylls.
Utformning av kvartersmark
Bebyggandets omfattning
e1 – Största byggnadsarea är 16 % av fastighetsarean inom användningsområdet.
e2 – Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet.
e3 – Största byggnadsarea är 40 % inom egenskapsområdet.
e4 – Största byggnadsarea är 50 % inom egenskapsområdet.
e5 – Största byggnadsarea är 100 % inom egenskapsområdet.
e6 – Största byggnadsarea är 25m2.
För att komplementbyggnader inte ska dominera i förhållande till huvudbyggnaden regleras
den maximala byggnadsarean till 25m2.
e7 – Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 3 meter.
För att komplementbyggnader inte ska dominera i förhållande till huvudbyggnaden samt
begränsa påverkan på grannfastigheter regleras den maximala totalhöjden till 3 meter.
Totalhöjden mäts från medelmarknivå invid byggnaden till den högsta uppstickande
byggnadsdel.
e8 – Minsta byggnadsarea är 10 % inom egenskapsområdet.
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till
vibrationerna.
e9 – Minsta byggnadsarea är 25 % inom egenskapsområdet.
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till
vibrationerna.
e10 – Minsta byggnadsarea är 80 % inom egenskapsområdet.
Bestämmelsen säkerställer att en tillräcklig byggnadsvolym uppnås med hänsyn till
vibrationerna.
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad.
Marken har prickats på piren där syftet är att möjliggöra för handikapps parkering inom
kvartersmark.
Korsmark – Endast komplementbyggnad får placeras.
Här ingår olika typer av komplementbyggnader som inte är avsedda att använda som bostad.
Till exempel ingår garage, carport, tvättstuga, miljöhus, växthus och förråd.
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Högsta nockhöjd i meter.
Används för att reglera den maximala höjden på komplementbyggnader och de
flytande hemmen.
Högsta byggnadshöjd i meter.
Används för att reglera den maximala höjden som får lov att byggas.

Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45
graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden mäts utifrån
medelmarknivån.

Bild 68. För maximal byggandshöjd i kvarter 1,2 och 5 beräknas 13,5m för 4 våningar med
invändiga rumshöjder på 2,7m på våning 1, 2,5 m på övriga plan, 0,3m bjälklag, samt med ett
platt tak på 1m och en taksarg på 0,3m.
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Bild 69. För maximal byggandshöjd i kvarter 3 och 4 beräknas 16,3m för 5 våningar med
invändiga rumshöjder på 2,7m på våning 1, 2,5 m på övriga plan, 0,3m bjälklag, samt med ett
platt tak på 1m och en taksarg på 0,3m.
Utformning
f1 – Huvudbyggnad ska vara sammanbyggd.
För att klara riktvärdena för vibrationer så måste byggnaderna är sammanbyggas och inte vara
fristående.
f2 – Entréer för flerbostadshus ska vara genomgående.
För att skapa kontakt med gatan och öka antalet rörelser av människor i gaturummet ska
genomgående entréer finnas. Det säkerställer också en möjlighet att inte behöva röra sig runt
kvarteret om en boende snabbt vill nå innergården eller gatan.
f3 – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.
För att klara bullerkraven för bostäder inom kvarter 5 måste hälften av bostadsrummen
placeras mot en ljuddämpad sida.
f4 – Lägsta färdig golvhöjd för bostäder är 138,9 meter.
Det innebär att bostäder ligger 0,9 meter ovan beräknad flödesnivå för 100-års flöde
(+137,9m).
f5 – Balkonger/burspråk/utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark får uppta max
50% av fasadens längd och skjuta ut max 1 meter, minsta frihöjd är 3,5 meter.
Bestämmelsen möjliggör ett flexibelt nyttjande av utformningen, burspråk och balkonger kan
bidra till varierande fasader och att fler utblickar mot gatan skapas.
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f6 – Takkupor får uppföras i begränsad omfattning utan att påverka beräkningen av
byggnadshöjd. En takkupa får inte vara längre än 3 meter och takkupornas sammanlagda
längd utmed en fasad får inte uppta mer än 50% av fasadens längd. Takkupor får inte var
högre än byggnadens nock.
Bestämmelsen tydliggör och reglerar vad som gäller för takkupor i förhållande till hur
byggnadshöjden ska beräknas. Regleringen avser alltså de takkupor som överskrider den
maximalt tillåtna byggnadshöjden.
f7 – Lägsta byggnadshöjd är 14,4 meter.
För att klara riktvärdena för vibrationer får inte byggnaden underskrida 5 våningar, vilket
motsvarar en lägsta byggnadshöjd på 14,4 meter.

Bild 70. För lägsta byggandshöjd i kvarter 3 och 4 beräknas 14,4m för 5 våningar med
invändiga rumshöjder på 2,4m på samtliga våningsplan, 0,3m bjälklag, samt ett sadeltak med
40o lutning.
f8 – Lägsta byggnadshöjd är 11,7 meter.
För att klara riktvärdena för vibrationer får inte byggnaden underskrida 4 våningar, vilket
motsvarar en lägsta byggnadshöjd på 11,7 meter.
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Bild 71. För lägsta byggandshöjd i kvarter 1, 2 och 5 beräknas 11,7m för 4 våningar med
invändiga rumshöjder på 2,4m på samtliga våningsplan, 0,3m bjälklag, samt ett sadeltak med
40o lutning.
Utförande
b1 – Källare får inte finnas.
För att minska risken för översvämningar tillåts inte källare inom planområdet.
b2 – Byggnad ska utföras i betongstomme med bjälklag som har en lägsta resonansfrekvens
på 32 Hz.
För att bostäderna ska klara riktlinjerna kring vibrationer så måste byggnaderna utföras i
betongstomme och med ett bjälklag som har en lägsta resonansfrekvens på 32Hz.
b3 – Grundläggning ska ske med flytande konstruktion.
Bostäderna i vattenområdet ska byggas ovan vattenytan, som på en flytande pontonbrygga
som förankras i pålar. Det är för att vibrationerna för bostäder inte går att klara om
konstruktionen är fast. Marken får alltså inte fyllas ut.
b4 – Grundläggning ska ske med flytande konstruktion eller på pålar.
Centrumbyggnaderna ska byggas ovan vattenytan, antingen på pålar med en fast
bryggkonstruktion eller på en flytande pontonbrygga som förankras i pålar. Marken får alltså
inte fyllas ut.
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Skydd mot störningar
m1 - För bostäder och centrumverksamhet i mer än två våningar ska följande skyddsåtgärder
vidtas: Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida som inte är exponerad mot Södra
stambanan. Det ska vara möjligt att utrymma på sida som inte är exponerad mot Södra
stambanan. Fasader (inkl. fönster, dörrar och takfot) ska utföras i obrännbart material,
alternativt lägst brandteknisk klass EI30, på sida som vetter mot Södra stambanan. Fönster
kan vara öppningsbara mot sida som vetter mot Södra stambanan.
Bestämmelsen säkerställer att rekommendationerna för bostäder och centrum uppfyller
säkerhetskraven med hänsyn till farligt godsleden.
m2 - För bostäder ska minst en gemensam bullerskyddad uteplats ordnas.
Säkerställer att kravet på minst en gemensam bullerskyddad uteplats uppfylls och att tillgång
finns till utomhusvistelse med god ljudmiljö. Denna bestämmelse finns på kvarter 4 och 5 där
utformningen av byggnaderna inte är lika styrd på samma vis som i kvarter 1–3. Om
byggnaderna utformas enligt illustrationen så skapas en bullerskyddad uteplats automatiskt.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vinner laga kraft.
Villkor för lov
Startbesked får inte ges för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder förrän avhjälpande av
markförorening har kommit till stånd.
För att säkerställa att markföroreningarna på platsen inte utgör någon risk för människors
hälsa eller miljö ska föroreningarna saneras innan startbesked kan ges.
Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd längs Södra stambanan byggts.
För att säkerställa att bullret inte utgör någon risk för människors hälsa så måste
bullerskydden uppföras innan bygglov kan beviljas för bostäder.
Gemensamhetsanläggning
g1 – Markreservat för gemensamhetsanläggning för miljöhus.
Inom detta markreservat kan miljöhus för de flytande hemmen uppföras.
Strandskydd
a – Strandskyddet är upphävt inom samtliga användningsområden som inte är angivna som
vattenområde (W).
Den del av marken som strandskyddet föreslås hävas för har redan tagits i anspråk genom
avgränsande med staket och tidigare hård exploatering där nu hela området är asfalterad. De
delar av vattenområdet som föreslås hävas har tidigare varit ianspråktaget av förvaring av
timmer. Några gamla strukturer finns kvar ovan vattenområdet och därför kan vissa delar av
vattenområdet anses ianspråktaget. För de delar som utgör broar och bryggor så anses att
denna funktion inte kan fungera på någon annan plats. Strandpromenaden utgör ett 10–20
meter brett sammanhängande stråk längs med strandkanten som säkerställer allmänhetens
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tillgång till vattenområdet. Ett mer djupgående resonemang förs i kapitlet Konsekvenser på
vilka grunder som strandskyddet föreslås hävas.
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KONSEKVENSER
Undersökning om betydande miljöpåverkan
En del i planarbetet är att bedöma om detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (undersökning om betydande miljöpåverkan). Om undersökningen
kommer fram till att planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
innebär det att planen ska genomgå en strategisk miljöbedömning. I den processen upprättas
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ställningstagande
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 94 att en strategisk miljöbedömning behöver
upprättas för Sånnaböke 1:171, Älmhult, Älmhults kommun, enligt 6 kap 6 § miljöbalken
(1998:808).

Miljöbedömning
Ett avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen i
Kronobergs län 2021-06-08. Under avgränsningssamrådet presenterades planförslaget samt
förslag till avgränsning av miljöaspekter att hantera i miljöbedömningen.
Följande miljöaspekter bedöms påverkas i en betydande omfattning av detaljplanens
genomförande:
• Naturmiljö
• Vattenmiljö
• Människors hälsa kopplat till buller och vibrationer
I arbetet med den strategiska miljöbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättats. I framtagandet av planförslaget har kommunen tagit hänsyn till
miljökonsekvensbeskrivningen och anpassat förslaget efter denna och övriga utredningar som
tagits fram. För själva miljökonsekvensbeskrivning se Miljökonsekvensbeskrivning DP
Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen) -Tyréns AB, 2022-02-18.
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Samlad bedömning från miljökonsekvensbeskrivningen
Nedan följer den samlade bedömningen (i sin helhet) från den miljökonsekvensbeskrivning
som har upprättats för planförslaget.
Planförslaget innebär en exploatering av ett område som tidigare hyst en sågverksindustri.
Planområdet är till stora delar asfalterat och marken utgörs till stor del av utfyllnadsmaterial.
Planområdet gränsar till Södra stambanan i öster och sjön Möckeln i väster.
För miljön utgör framförallt närheten till sjön en utmaning. Att planområdet är asfalterat
innebär att det mesta av dagvattnet avrinner till sjön eftersom det inte kan infiltrera i marken.
Att området är asfalterat innebär också att det har begränsade värden ur naturmiljösynpunkt.
Genomförandet av planförslaget innebär möjligheter att begränsa avrinningen till sjön, och
med hjälp av reningsåtgärder också tillförseln av föroreningar. Ur naturmiljösynpunkt kan
också genomförandet av planförslaget skapa värden då det skapas gröna strukturer, längs med
vattnet och längs med bullervallen, som kan fungera som spridningsvägar framförallt i nordsydlig riktning. Genomförandet av planförslaget bedöms därför ha möjlighet att medföra
positiva konsekvenser på vattenmiljön och naturmiljön. Dock finns det rapporterade
observationer av fåglar med häckningsindicier inom planområdet. Alla vilda fåglar är
skyddade genom Artskyddsförordningen och en inventering behövs för att säkerställa att
planförslaget inte medför en påverkan som strider mot Artskyddsförordningen. Planförslaget
möjliggör också exploatering i vattnet i form av bryggor, flytande hem, småbåtshamn, bro
över till Näset och en skärmbassäng, och genomförs detta så kan det medföra negativ
påverkan på djur- och växtlivet i sjön. Omfattningen beror på hur känslig vattenmiljön är i det
specifika området, vilken betydelse det har för resten av djur- och växtlivet i sjön och vilken
konstruktion som väljs. Detta är något som behöver utredas i en tillståndsansökan för
vattenverksamhet, men inventering av vattenmiljön skulle möjliggöra mer detaljerade
bedömningar av påverkan redan i planskedet.
Vad gäller människors hälsa är det de höga ljudnivåerna och vibrationsnivåerna från trafiken
på Södra stambanan som riskerar att medföra olägenheter för människors hälsa.
Markföroreningar och risker kopplat till urspårning och olycka med farligt gods har inte
bedömts medföra någon risk för människors hälsa inom planområdet. Planförslaget har
arbetat in omfattande åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar vilket medfört att
bullerförordningens grundriktvärden klaras inom i stort sett hela planområdet, det vill säga 60
dBA ekvivalenta ljudnivåer vid byggnadernas fasader. Ett flerbostadshus behöver utformas
med genomgående lägenheter med tyst sida för att klara bullerriktvärdena. Utformningen av
flerbostadshusen innebär att gemensamma uteplatser kan skapas på den västra sidan.
Grundriktvärdena är en kompromiss mellan hänsyn till människors hälsa och intresset att
kunna bygga bostäder, vilket innebär att även om riktvärdena klaras så kan ljudmiljön vara
sådan att den kan påverka hälsan negativt. Ljudmiljön i området, med höga ljudnivåer när
tågen passerar och däremellan relativt tyst, bedöms ha potential att medföra sömnstörningar.
Sömnstörningar under en längre period kan leda till olika former av negativa
hälsokonsekvenser, exempelvis ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och det är sannolikt att
det kommer ske tågtrafik på Södra stambanan under en översiktlig framtid. Genomförandet av
planförslaget bedöms därför riskera att medföra måttligt negativa hälsokonsekvenser för
boende i området. Höga vibrationsnivåer kan medföra störningar för de boende, både i form
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av komfortvibrationer och stomljud. Komfortvibrationerna begränsas på grund av att
flerfamiljshus med betongbjälklag med lägsta resonansfrekvens om 32 Hz ska användas.
Dock innebär det komfortvibrationer över känselnivån varför negativ påverkan ändå kan
uppstå och konsekvenserna bedöms kunna bli små och negativa. Komfortvibrationer kan
också samverka med höga ljudnivåer och orsaka kumulativa och negativa hälsokonsekvenser,
vilka bedöms kunna bli betydande.

Alternativ och andra ställningstaganden
Lokalisering
Enligt plan- och bygglagen ska olika intressen vägas mot varandra, med avsikten att markoch vattenområden ska användas för det ändamål som de är mest lämpade för vad avser
beskaffenhet, läge och behov.
Det är främst behovet av bostäder som gjort att markanvändningen anses som lämplig.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes in i plan- och bygglagen
(2010:900) år 2014 som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja. Att behovet av
bostäder och lokaler är stort i Älmhult väger tungt då sådana ytor behövs för att orten ska ges
möjlighet att växa. Planområdet är utpekat i översiktsplanen som lämpligt område för
exploatering med bostadsbebyggelse.
Det har stora fördelar ur resurshushållningssynpunkt att placera ny bostadsbebyggelse i ett
tätortsnära läge. Dels med tanke på minskade transporter då de boende får möjlighet att gå
och cykla till skola, service och järnvägsstation. En tätortsnära etablering bidrar också till att
befintlig infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp nyttjas mer effektivt än om
bostäderna skulle placeras på annan plats.
Runt Älmhult är markförhållanden i allmänhet dåliga. Planområdet har visserligen dåliga
markförhållanden, men planförslaget visar att bostadsbebyggelse är möjlig och ekonomiskt
försvarbar med särskilda bestämmelser om grundläggning samt marksanering inom ett
begränsat område. Planområdet ligger på nära avstånd till centrum och lokaltrafik samt ger ett
relativt stort bostadstillskott. Bostäderna ligger även i ett attraktivt läge med
sammanhängande grönstråk och möjlighet till rekreation längs med Möckeln. I jämförelse
med nuvarande markanvändning industri så ger också planförslaget större värden för
allmänheten att nyttja strandområdet. På grund av sitt geografiska läge lämpar sig inte
området för kommunal service som exempelvis skola med större upptagningsområde.
Översiktsplanen pekar ut området som lämpligt för blandad bebyggelse och därmed är
planförslaget förenligt med översiktsplanen. Det bedöms också vara i linje med Älmhults
kommuns strategi om att orten Älmhult ska ges möjlighet att växa i riktning mot sjön
Möckeln och skapa nya områden för bostäder i attraktiva strandnära lägen.
Att exploatera i strandnära läge kan generellt anses medföra behov av att utreda alternativa
lokaliseringar både ur ett miljö- och ett rekreationsperspektiv. I det här specifika fallet utgörs
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dock området av en redan hårdgjord yta med begränsade naturvärden och som inte är allmänt
tillgänglig. Med utgångspunkt att syftet med detaljplanen är att erbjuda attraktivt strandnära
boende så bedöms det inte vara sannolikt att det finns någon annan plats som skulle vara
bättre lämpad ur ett miljöperspektiv och som samtidigt uppfyller syftet med detaljplanen.

Anpassning av planförslaget
Den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i planarbetet visar hur projektet kan
miljöanpassas. Genom ett integrerat arbetssätt och i samarbete med kommun och exploatör
har planförslaget anpassats för att undvika och begränsa negativa effekter. I
miljökonsekvensbeskrivningen liksom i denna planbeskrivnings genomförandedel beskrivs
hur positiva effekter kan förstärkas.
Processen att arbeta fram samrådsförslaget påverkades inledningsvis framför allt av de höga
bullernivåerna på grund av trafiken på Södra stambanan. Det som framför allt har gjort det
möjligt att få ner bullernivåerna tillräckligt så att riktvärdena klaras är omfattande åtgärder i
form av en lång och hög bullervall med bullerskärm ovanpå, samt bullerskärmar norr och
söder om vallen. Höjden på vallen har ökats från 3,5 till 4 meter. I det ursprungliga förslaget
fanns ingen bullerskärm på vallen, utan den har tillkommit och har också höjts under arbetets
gång, från 3 meter till 4 meter. Bullerskärmen söder om planområdet har förlängts och höjts
för att begränsa buller från tågtrafiken från det hållet. Att bullerskärmen åt söder har behövt
bli så lång är på grund av att det är öppet vatten mellan spåret och spårområdet varför bullret
når långt utan att dämpas i någon större omfattning.
I övrigt har placeringen av flytande hem norr om piren utgått med hänsyn till vågpåverkan,
och de flytande hemmen i bassängen har flyttats till utsidan av bryggan för att möjliggöra
skärmbassäng för rening av dagvatten.
När det blev känt att vibrationerna i området var höga har planförslaget anpassats för att
begränsa fortplantningen av vibrationer i marken upp i byggnaderna. Ursprungligen innebar
planförslaget radhusbebyggelse i den södra delen, men på grund av att det krävs tunga
byggnadskroppar för att dämpa vibrationerna har radhusen utgått och ersatts med större
flerfamiljshus.
Lokaliseringen av planförslaget har valts på grund av läget vid sjön och att marken redan är
ianspråktagen. Platsen innebär dock utmaningar framförallt kopplat till människors hälsa
varför planförslaget har anpassats för att begränsa den negativa påverkan och därmed negativa
konsekvenser på människors hälsa.

Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och
bedöma detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. Nollalternativet
ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora likheter.
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Nedan redovisas de konsekvenser som ett nollalternativ skulle få enligt
miljökonsekvensbeskrivningen.
Enligt Översiktsplanen (antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 124) så är den
alternativa utvecklingen till bostadsområde att det är kvar för verksamheter. Det är troligt att
sågverkstomten (Sånnaböke 1:171) fortsatt kommer att vara planlagd för industri om området
inte omvandlas för bostäder. De detaljplaner som reglerar den tillåtna användningen inom
området medför att i princip hela området får byggas ut för industriändamål och att ett
vattenområde om cirka 23 000 kvadratmeter kan fyllas ut för industriändamål om tillstånd för
vattenverksamhet beviljas.
Om området byggs ut enligt gällande detaljplaner eller inte är en fråga som till stor del styrs
av efterfrågan på industrimark, vilken i sin tur styrs av marknadsekonomiska krafter. Den
troligaste utvecklingen av området sett till tidigare markanvändning under senare år är att
området fortsatt står relativt outnyttjat och att mindre verksamheter av mer eller mindre
permanent karaktär etablerar sig på platsen. Fastigheten kan förväntas hållas av bolag som en
investering, vilken i väntan på ändrad användning för området kan hyras eller arrenderas ut
till verksamheter. Marken uppfyller kraven för mindre känslig användning och behöver därför
inte saneras i detta alternativ. I princip hela området kommer fortsatt att vara hårdgjort och
instängslingen av området kan förväntas vara kvar och förmodligen även
kompletteras/åtgärdas. Verksamheterna kan förväntas vara av störande karaktär med hänsyn
till avståndet till bostäder och platsens avgränsade läge. I gällande detaljplaner finns det
möjlighet att fylla ut ca 23 000 kvadratmeter av vattenområdet, om tillstånd för
vattenverksamhet beviljas. En sådan utfyllnad skulle medföra betydande negativa effekter.
Det bedöms dock som osäkert att tillstånd för detta skulle ges.
Industrier innebär en negativ störning för naturmiljön och sannolikheten att naturvärden
skapas på området i och med dessa typer av verksamheter bedöms som låg. Att området får
stå orört bedöms inte vara särskilt positivt för naturmiljön då det är svårt för naturvärden att
utvecklas på den hårdgjorda asfaltsytan och då strandkanten framförallt består av grov
bergkross. Rapporterade observationer av fåglar i Artportalen med häckningsindicier innebär
att planområdet kan ha betydelse för fågellivet. Planområdet ingår som en del av ett nationellt
intresse (riksintresse) för naturmiljö, men saknar i sig några betydande värden för naturmiljön,
varför värdet bedöms som måttligt. Nollalternativet bedöms medföra risk för små negativa
effekter, då det finns risk att den grönstruktur som finns idag kan komma att försvinna. Det
bedöms, utifrån det måttliga värdet, kunna medföra små till måttligt negativa konsekvenser på
naturmiljön. Osäkerhet råder om områdets betydelse för fågellivet.
Så länge området får fortsätta stå orört kommer inga direkta förändringar av konsekvenserna
för vattenmiljön att ske mot dagsläget. Ökar ytan med utfyllnad kommer också avrinningen
att öka och därmed kan mängden föroreningar också öka. I och med klimatförändringar
kommer troligtvis planområdet att översvämmas oftare. Då sjön utgör dricksvattentäkt
bedöms värdet av intresset till måttligt. Påverkan på grund av föroreningsbelastning bedöms
ha en försumbar till liten påverkan på vattenmiljön varför nollalternativet bedöms medföra
små negativa konsekvenser. Genomförs utfyllnad kan det leda till ytterligare negativa
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konsekvenser. För buller och vibrationer medför nollalternativet inte någon förändring
jämfört med nuläget.

Konsekvenser för natur- och vattenområden
Riksintressen och skyddade områden
Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och vatten.
Planförslaget innebär en förbättring mot den nuvarande situationen. Den nuvarande
detaljplanen tillåter industriverksamhet både på mark och i vattenområdet. Den nuvarande
fastigheten är inte öppen för allmänheten. Fastigheten är inhägnad med staket och i princip
hela markytan är asfalterad, vilket gör att det bedöms som ianspråktaget och därmed saknar
betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c §, första stycket 1, miljöbalken). De
identifierade föroreningarna kommer inte att saneras inom en överskådlig framtid om inte
detaljplanen och markanvändningen ändras.
Planförslaget tillåter bostäder, centrum, parkering och en utbyggnad av allmänna platser. För
att stärka den allemansrättsliga tillgången till vattenområdet förslås en sammanhängande
strandpromenad med en 10–20 meter bredd längs med Möckeln (7 kap. 18 f §, miljöbalken).
Naturvärdesinventeringen har bara kunnat identifiera ett naturvärdesobjekt med liten yta i
planområdets norra del. Enskilda träd har valts ut för att spara en del av den naturliga faunan.
Genom bevarandet av dessa träd samt nya planteringar förbättras livsvillkoren för djur och
växtliv.
Inom vattenområdena föreslås olika användningar, skärmbassäng för rening av dagvatten,
bostäder ovan vattenytan på flytande pontoner. Det föreslås också tre centrumverksamheter,
en marina för fritidsbåtar och en gångbro mellan Solvikskajen och naturområdet Näset. Delar
av vattenområdet har gradvis fyllts ut över tiden, använts för lagring av timmer och har några
industrirester kvar i vattenområdet. Eftersom fastigheten är planlagd för industriändamål och
inhägnad så kan även strandområdet anses vara ianspråktaget (7 kap. 18 c §, första stycket 1,
miljöbalken). Gångbron är ett förslag för att stärka den allemansrättsliga tillgången och
möjliggöra att allmänheten kan röra sig längs med Möckeln.
Till detaljplanens granskning kommer även en fågelinventering och en inventering av
makrofyter, stormusslor och bottensubstrat att genomföras.
Fornlämningar
Den fornlämning som finns på Näset där gångbron planeras att anläggas kan komma att
påverkas vid detaljplanens genomförande. Målet är att identifiera fornlämningens exakta
placering och utbredning och anpassa förslaget så att inga ingrepp i fornlämningen behöver
ske. Avgränsningen av fornlämningen görs i en Arkeologisk förundersökning och kommer att
utföras mellan samråd och granskning. Om planförslaget inte går att anpassa så ska en
ansökan om ”ingrepp i fornlämning” lämnas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer i sitt
yttrande (diarenr: 431-6960-2021, 2021-12-01) att: …tillstånd till ingrepp i fornlämning
sannolikt kan beviljas, men med villkor om att den berörda delen av fornlämningen först
undersöks i en förundersökning. Denna kan behöva följas av en slutundersökning.
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Natur
Området består främst av hårdgjorda ytor och endast ett naturvärdesobjekt med visst
naturvärde identifierades vid naturvärdesinventeringen. Därmed är det inga höga naturvärden
som kan påverkas negativt på grund av genomförandet av planförslaget. Den limniska strand
som finns i planområdets norra del bevaras för att bevara biotopvärdena och gynna fågellivet
samt att knyta an med intilliggande badplats och rekreationsområde. Enskilda träd har valts ut
för att spara en del av den naturliga faunan. Genom bevarandet av dessa träd samt nya
planteringar förbättras livsvillkoren för djur och växtliv.
Mellan järnvägen och planområdet planeras en byggnation av bullerskydd bestående av en
fyra meter hög bullervall och fyra meter staket. I nuläget förekommer enstaka naturvårdsarter
här och för att bevara dessa och även skapa nya möjligheter för biologisk mångfald ska på
vissa sektioner blomsterängar anläggas på vallen. Blomsterängar gynnar flertalet arter och
därmed den biologiska mångfalden. Åtgärderna kommer även ge en mer naturlig prägel åt
området. Även blommande och bärande buskar (exempelvis körsbär, hägg, rönn, rosor,
måbär, en med flera) ger ett skyddande habitat och både boende och mat till både insekter,
fåglar och småvilt. De föreslagna åtgärderna bidrar till de stödjande ekosystemtjänsterna och
även i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål ”ett rikt växt och djurliv” (Sveriges miljömål,
2021). Detta tillsammans med planteringar i de både parkerna förväntas stärka naturvärdena
på platsen och stödja exempelvis pollinerare och småfåglar.
Vid förankring/grundläggning av gångbro samt anordnandet av gångväg till denna på Näset
förväntas en viss störning av djur- och växtliv uppstå. Vid arbetet med gångbro och gångväg
kommer en del av sanden flyttas till intilliggande område. Samtliga lågor, rotvältor och
mossbeklädda block som riskerar att förstöras vid arbetet kommer att flyttas varsamt för att
bibehålla dessa biotoper. En utpekad yngre ek och äldre björkar kommer att bevaras ges
utrymme att fortsätta växa fritt. Sly av klibbal, salix och lind röjs undan för att ge plats åt
gångbron. I så stor utsträckning som möjligt kommer kommunen att undvika att utsätta den
blockiga miljön med mossbeklädda stenar och blåbärsris för negativ påverkan vid bygget.
Mänsklig påverkan på naturområdet i samband med användandet av den eventuella gångbron
kommer troligen öka då den medför ökande möjligheter för rekreation. Detta kan bli störande
för djurliv som exempelvis häckande fåglar. En ö ligger även i nära anslutning till den
tilltänka bron, denna kan komma att påverkas av arbetet. En vidare undersökning eller
fördjupad inventering av fåglar kommer att utföras till granskningen på området Näset.
Planområdets funktion som spridningskorridor för växter eller djur är begränsad då ytan är
hårdgjord samt att stängsel och järnvägen skapar barriärer. Järnvägen kommer även i
fortsättningen att ha en barriäreffekt. Planförslaget innebär att området kommer innehålla mer
grönytor längs med vattnet, grönytor längs bullervallen mot järnvägen och en större park.
Därtill bevaras åsen i norra delen samt naturvärdesobjektet, och ambitionen är att behålla
utvalda träd, samt att naturmiljön längs med vattnet ska få utvecklas med tiden. Det medför
att det skapas gröna stråk inom planområdet som gör det lättare för djur att röra sig mellan
planområdet och omkringliggande områden, vilket bedöms medföra positiva effekter.
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Trots att planområdet inte utgör en bra biotop för fågel har det gjorts en del observationer med
häckningsindicier inom planområdet. Värden för fågel är framförallt kopplade till träd och
vassområden i och i anslutning till planområdet. Även om dessa biotoper får finnas kvar
kommer bostäder och människor medföra ökade störningar för fågel. Nyplanterade träd och
vegetation kan emellertid innebära att det tillskapas värden för fågellivet, både för häckning
samt för födosök. Störningskänsliga fåglar kommer dock troligtvis att söka sig till andra
platser medan mindre störningskänsliga kan gynnas förutsatt att viktiga befintliga strukturer
som träd, naturvärdesobjektet och åsen i norra delen behålls samt att nya miljöer som gröna
stråk längs med vattnet och bullervallen utformas med träd och buskar som gynnar fågellivet.
Vad gäller vattenmiljön medför bryggor, flytande hem, gångbro och småbåtshamn påverkan.
Vattenmiljön har inte inventerats vilket påverkar detaljeringsgraden i bedömningarna. En
inventering av vattenmiljön kommer därför att genomföras till detaljplanens granskning.
För gångbron samt bryggorna är olika typer av konstruktioner möjliga, men avgränsas
sannolikt till en antingen grundlagd konstruktion eller en flytande konstruktion. Olika
konstruktioner medför olika typer av påverkan.
Broar och bryggor innebär generellt sett påverkan i form av skuggning. Med en flytande
konstruktion blir skuggningen större jämfört med en grundlagd konstruktion eftersom en
flytande konstruktion hamnar närmare vattnet. Vattengenomströmningen påverkas också, och
den påverkas i större utsträckning av en flytande konstruktion då den ligger på eller nära
vattenytan vilket hindrar ytvattnet från att röra sig fram och tillbaka. En flytande konstruktion
skapar en läsida med lugnare vatten vilket kan bidra till ökad sedimentation. En flytande
konstruktion kan medföra påverkan på bottenmiljön i och med att dess rörelser upp och ner
kan skapa rörelser i vattnet som sköljer bort sediment på botten. Vattenrörelsen i höjdled kan
också attrahera vissa växt- och djurarter, däribland filtrerare, som kan få fäste och när de
sedan dör falla till botten. I kombination med begränsad syretillförsel kan nedbrytningen av
döda organismer leda till syrebrist. I planförslaget möjliggörs det för en gångbro mellan
planområdet och Näset och innanför gångbron finns det en vik. Då djupet är begränsat, som
djupast runt 4 meter, bedöms en flytande bro troligtvis medföra större risk för negativ
påverkan jämfört med en grundlagd konstruktion.
Flytande hem har likheter med en flytande brygga. De innebär påverkan i form av skuggning
och med sina rörelser kan de påverka bottenmiljön samt attrahera exempelvis filtrerare.
Flytande hem förtöjs mot en brygga vilket innebär ytterligare påverkan, beroende på vald
konstruktion. Då de flytande hemmen är placerade på läsidan av den befintliga piren som
sticker ut i sjön, kan kombinationen av begränsad vattengenomströmning och ökad
nedbrytning av organiskt material innebära risk för syrebrist.
Planförslaget möjliggör även för en småbåtshamn på den norra sidan av den befintliga piren
som sticker ut i sjön. Småbåtstrafik kan generellt sett medföra påverkan i form av fler
tillfällen med vågrörelse vilket kan medföra erosionsskador på stränderna. Båttrafik kan också
medföra att sediment på botten rörs upp och medför grumling vilket innebär risk för att
eventuella föroreningar sprids samt att siktdjupet minskar vilket påverkar djur och växter
negativt. Förbränning av bensin medför utsläpp av PAH i vattnet. Båtbottenfärger kan,
beroende på sort, medföra spridning av gifter i vattnet.
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Planförslaget ligger inom riksintresseområden för naturvård (Möckelnområdet) och för
friluftsliv (Möckelnområdet). Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra
påverkan på riksintresseområdet för naturvård genom att värden kopplade till sjön kan
påverkas genom grumling och påverkan på grund av bro samt bryggor och flytande hem. För
naturmiljön i övrigt bedöms det som positivt att det tillskapas gröna strukturer i ett tidigare
helt hårdgjort område.
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna medföra både positiv och negativ påverkan på
riksintresset för friluftsliv. Det bedöms som positivt att området tillgängliggörs för
allmänheten, vilket medför ökade förutsättningar för vattenkontakt och aktiviteter kopplade
till sjön såsom bad, båtliv, skridskoåkning etcetera. Negativ påverkan kan uppstå om
grumling och anläggningar i vattnet medför sådan påverkan på vattenkvaliteten att det
påverkar fiskfaunan. Planförslaget innebär också ett urbant inslag i direkt anslutning till sjön
som står i kontrast till den övriga miljön längs med sjöns stränder, vilket kan påverka
upplevelsevärdena för friluftslivet.
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och
växtliv. Det är framförallt preciseringarna Grön infrastruktur, Främmande arter och
organismer samt Tätortsnära natur som bedöms kunna påverkas positivt av genomförandet av
planförslaget. Det som har betydelse för bedömningen är att genomförandet av planförslaget
öppnar upp ett idag instängt område och tillskapar samt stärker befintliga gröna strukturer
inom området. Därtill möjliggör planförslaget, genom gångbron till Näset, en stärkt
tillgänglighet till tätortsnära natur för boende i och i närheten av planområdet. Genomförandet
av planförslaget innebär en möjlighet att ta bort invasiva arter som identifierats inom
planområdet. Genomförandet av planförslaget bedöms därför innebära sådant som stödjer
uppfyllelse av miljömålet.
Genomförandet av planförslaget bedöms kunna påverka miljökvalitetsmålet Levande sjöar
och vattendrag. Det är framförallt preciseringarna God ekologisk och kemisk status och
Ytvattentäkters kvalitet som bedöms kunna påverkas positivt av genomförandet av
planförslaget. Även preciseringen Friluftsliv bedöms kunna påverkas positivt i och med att
planområdet öppnas upp för allmänheten, vilket dels möjliggör kontakt med vatten och till
olika fritidsaktiviteter kopplat till vatten, dels skapar bättre förutsättningar att röra sig längs
med Möckelns strandlinje. Genomförandet av planförslaget bedöms därför innebära sådant
som stödjer uppfyllelse av miljömålet.
Dock kan bryggor, flytande hem och bro till Näset påverka livsmiljöer i sjön, vilket är något
som behöver utredas i en tillståndsansökan, och det kan eventuellt motverka uppfyllelse av
miljömålet.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Stads- och landskapsbild
Planförslaget innebär ett urbant inslag i direkt anslutning till sjön som står i kontrast till den
övriga miljön längs med sjöns stränder, vilket kan påverka upplevelsevärdena för friluftslivet.
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Samtidigt tillgängliggör planförslaget området för allmänheten och förstärker stråket längs
med Möckelns strand och området kommer att upplevas som tryggare än i nuläget.
Mark, vatten och översvämningsrisk
Planens genomförande medför att området för Solvikskajen höjs så att översvämningar inte
ska kunna ske på grund av höga flöden och nivåer i Helge å-systemet (Möckeln).
Källarkonstruktioner tillåts inte inom planområdet. Även Solviksvägen höjs för att säkra
framkomligheten under extremevent för räddningstjänst, boende och verkande inom
planområdet, men även för befintliga bostäder i anslutning till vägen samt industrin.

Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om en viss miljökvalitet som ska uppnås eller
bibehållas. Den lägsta miljökvalitet som kan godtas utgör en miniminivå.
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft och det finns miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid,
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
överskrids inte på någon plats i Älmhults kommun.
Planområdet ligger cirka 3 kilometer norr om mätpunkten som används för att mäta
luftkvaliteten inom Älmhults tätort. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Med
tanke på närheten till Möckeln, vindförhållanden, befintlig och den tillkommande
bebyggelsens omfattning förväntas inte problem med förorenad luft kunna uppstå som en
följd av planens genomförande.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster omfattar ytvattenförekomster (större sjöar och
vattendrag, kust och övergångsvatten) och grundvattenförekomster (större vattenförande
grundvattenmagasin som dricksvattentäkt). Om statusen på vattenförekomsten är hög eller
god får den inte försämras. Är statusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder
vidtas.
I Älmhults tätort finns miljökvalitetsnormer för sjön Möckeln, för Drivån och för
Älmhultsåsen.
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Status och miljöproblem för sjön Möckeln11
Status idag
Kvalitetskrav
Ekologisk
Måttlig
God 2033
Kemisk
God*
God
* Ämnena kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) uppnår ej god status. Gränsvärdena för
kvicksilver och PBDE överskrids i alla Sveriges undersökta sjöar och i dagsläget saknas
tekniska förutsättningar att åtgärda dessa föroreningar.
Den dagvattenutredning som gjorts för planförslaget gör bedömningen att möjligheterna att
uppnå MKN för Möckeln inte försämras med exploatering enligt planförslaget och med
utbyggnad av föreslagna dagvattenåtgärder. Enligt schablonberäkningar minskar både halten
och mängden av samtliga föroreningar efter rening i skärmbassäng förutom suspenderad
substans (SS). Där ökar dock halten endast marginellt och planerad bebyggelse bedöms
därmed inte ha negativ påverkan på möjligheterna för recipienten att nå satta MKN i
recipienten.
Föroreningsnivåer i dagvatten enligt beräkning i dagvattenutredning 2021-11-19 gjorda i
datorprogrammet StormTac, 2021:
Föroreningsnivåer i dagvatten
Föroreningsnivåer i dagvatten
innan exploatering
efter exploatering enligt
planförslaget med de
reningsåtgärder som kommer
att genomföras.
Ämne
Kg/år
μg/l
Kg/år
μg/l
P
3,8
78
1,7
47
N
82
1700
37
1000
Pb
0,13
2,7
0,06
1,7
Cu
0,93
19
0,24
6,4
Zn
0,91
19
0,42
12
Cd
0,01
0,24
0,005
0,14
Cr
0,3
6,3
0,032
0,87
Ni
0,18
3,7
0,061
1,7
Hg
0,0022
0,045
0,001
0,017
SS
320
6700
330
9100
Oil
33
690
2,3
62
PAH16
0,008
0,16
0,002
0,04
BaP
0,001
0,026
0,0002
0,005
I samband med planerad bebyggelse beräknas dagvattenflödet från fastigheten minska jämfört
med dagsläget, klimatfaktor inräknat, på grund av en lägre hårdgöringsgrad av området. Utan
reningsåtgärder innebär genomförandet av planförslaget både en ökning och minskning av
mängderna föroreningar (kg/år).

11

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA32786566
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Dagvattenutredningen föreslår reningsåtgärder i huvudsak i form av en skärmbassäng som
placeras innanför bryggan för husbåtarna. Huvudprincipen är att dagvattnet från planområdet
styrs mot skärmbassängen, och fördelen är inte minst att det möjliggör omhändertagande av
dagvatten från kvartersmark, vilket annars kan vara svårt att säkerställa över tid. Därtill
föreslås att dagvatten från allmän platsmark leds till planteringar och grönytor där det får
infiltreras innan det leds via ledningsnätet till skärmbassängen. I och med att gatumarken inte
är projekterad har rening genom infiltration inte beräknats. Sedan dagvattenutredningen
färdigställdes har planförslagets bebyggelsestruktur ändrats på grund av höga
vibrationsnivåer. En bedömning har gjorts att dagvattenutredningen inte behöver uppdateras
utifrån den nya strukturen då den troligtvis innebär en högre grad av infiltration men samma
möjlighet till omhändertagande och rening med skärmbassängen.
Jämfört med nuläget medför genomförandet av planförslaget med föreslagen rening en
minskning av mängden föroreningar, med undantag för suspenderad substans där en liten
ökning sker.
Att mängden föroreningar minskar jämfört med nuläge innebär positiv påverkan.
Utmaningarna kopplat till miljökvalitetsnormen ekologisk status i sjön Möckeln beror
emellertid på begränsade vandringsmöjligheter för fisk samt vattendragets form som
påverkats på grund av sjösänkning, det vill säga fysisk påverkan på sjön. Trots en
exploatering i direkt anslutning till sjön bedöms inte planförslaget medföra någon ytterligare
påverkan på dessa kvalitetsfaktorer, eftersom planområdet redan är ianspråktaget och
hårdgjort och inte innebär någon egentlig ytterligare fysisk påverkan på sjöns struktur.
Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget innebära att risken för fysisk påverkan på
sjöns struktur kan minimeras. Genomförandet av planförslaget bedöms därför medföra en
positiv påverkan på vattenmiljön i sjön.
Trafik och trafikbuller
Planens genomförande kommer att innebära att trafiken längs med Solviksvägen kommer att
öka. De planerade cirka 340 bostäderna beräknas ge upphov till cirka 1500 lätta
fordonsrörelser per dygn när planområdet är fullt utbyggt.
Beräkningarna i den bullerutredning som gjorts i planarbetet visar att den ekvivalenta
ljudnivån från vägtrafiken vid de befintliga bostäderna kommer att öka med upp till 5 dBA till
följd av den ökade trafiken. Högst beräknade ljudnivå blir det på Solviksvägen 4: Leq 52
dBA. Riktvärdet för befintliga bostäder byggda före 1997 är 65dBA. Därmed innehas
gällande riktvärden vid befintlig bebyggelse. Läs mer under kapitlet Planförslag/ Hälsa och
säkerhet/ Buller.
Eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Södra stambanan är buller från
spårtrafiken dominerande i området. En annan bullerkälla utgörs av Möckeln Svenska AB,
som tillverkar utrustning för sortering och materialhantering till bland annat sten- och
grusindustrin. Verksamheten ligger direkt norr om förslaget till ny detaljplan.
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Infart till planområdet sker norrifrån via Solviksvägen. Idag ligger det ett tiotal bostäder längs
med Solviksvägen.
På östra sidan av Södra stambanan ligger det ett villaområde, varav ett antal hus ligger mycket
nära järnvägen. Dessa hus är utsatta för mycket höga bullernivåer. För husen närmast
järnvägen planerar Trafikverket bullerdämpande åtgärder.
I de två styckena som följer återges information om buller och hälsa från
Folkhälsomyndighetens rapport Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer (publicerad
2019).
Exponering för buller har betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Sömnstörningar är
en av de allvarligaste effekterna på grund av buller. En störd natts sömn påverkar direkt
individens välmående dagen efter, och sömnstörningar under en längre tid påverkar kroppens
förmåga att återhämta sig. Det finns studier som visar på samband mellan sömnstörning och
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, nedsatt prestation och inlärning
samt försämrad psykisk hälsa. Orsaken till att vi reagerar på buller, även när vi sover, beror på
att det finns icke viljestyrda kopplingar mellan hörselsinnet och kroppens stressreglerande
system.
Det är vanligtvis den maximala ljudnivån och antalet händelser med höga ljudnivåer som
påverkar risken för sömnstörningar. Skillnaden mellan bakgrundsnivå och ljudtoppar har
också betydelse för hur störande bullret upplevs. Det innebär att en ljudmiljö med mer jämn
karaktär kan upplevas som mindre störande än en ljudmiljö där ljudnivåerna varierar mycket,
även om den ekvivalenta ljudnivån är samma.
De svenska riktvärdena är en kompromiss mellan de två intressena människors hälsa och
bostadsförsörjning. Jämfört med Världshälsoorganisationens rekommendationer för buller
från spårtrafik, som i större utsträckning utgår från ett hälsoperspektiv, och som motsvarar
cirka 48 dBA ekvivalenta ljudnivåer, är de svenska riktvärdena betydligt mer generösa. Det är
också något som Naturvårdsverket konstaterar i sin vägledning för strategisk
miljöbedömning, varför det inte räcker att i miljöbedömningen bedöma mot gällande
riktvärden utan det är konsekvenserna för människors hälsa som ska bedömas och beskrivas.
I figuren nedan visas exempel på ljudnivåer i olika situationer, vilket kan ge en förståelse för
de ljudnivåer som redovisas i bedömningen.
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Med inarbetade åtgärder, i form av en fyra meter hög vall med en fyra meter hög bullerskärm
ovanpå mellan planområdet och Södra stambanan, samt bullerskärmar söder och norr om
vallen, klaras trafikbullerförordningens grundriktvärden om 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer
vid fasad för fyra av fem planerade flerbostadshus samt för samtliga flytande bostäder. I
flerbostadshuset i planområdets nordöstra del överskrids trafikbullerförordningens
grundriktvärden.
För de flerbostadshus som klarar trafikbullerförordningens grundriktvärde kan valfri
planlösning väljas. I flerbostadshuset i planområdets nordöstra del behöver lägenheterna
planeras med en tyst sida, vilket innebär att hälften av alla bostadsrum skall uppfylla
ekvivalenta ljudnivåer om högst 55 dBA och maximala ljudnivåer om högst 70 dBA vid
fasad, vilket uppfylls på husets västra sida.
För uteplats i anslutning till bostad gäller ekvivalenta ljudnivåer om högst 50 dBA och
maximala ljudnivåer om högst 70 dBA. För flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser
anläggas på innergårdarna i markplan. Eventuella privata uteplatser som balkonger kan då
byggas utan hänsyn till gällande riktvärden.
För befintlig bebyggelse på östra sidan av Södra stambanan beräknas reflektioner från
bullervall och bullerskärm kunna medföra en ökning på upp till 1–2 dBA maximala ljudnivå
jämfört med nuläget. En ökning på 3 dBA innebär en knappt hörbar förändring av ljudnivån,
och en ökning med 1–2 dBA kommer troligtvis inte kunna uppfattas. Bullervallen och
bullerskärmen kan dock medföra att karaktären på ljudet kan förändras, vilket innebär att
bullret från järnvägen kan komma att uppfattas annorlunda än idag. Ljudnivåerna vid
bostäderna på östra sidan av järnvägen är redan mycket höga och medför redan idag risker för
negativa hälsokonsekvenser, och ett tillskott på cirka 1–2 dBA bedöms inte medföra en
betydande förändring ur ett hälsoperspektiv jämfört med nollalternativet.
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För boende längs med Solviksvägen beräknas den tillkommande trafiken på grund av
genomförandet av planförslaget medföra en ökning av de ekvivalenta ljudnivåerna till som
högst 52 dBA, vilket innebär en ökning med upp till 5 dBA. Det innebär en märkbar
förändring jämfört med nollalternativet, men inte i en omfattning som bedöms medföra någon
betydande påverkan på människors hälsa.
Bullerutredningen har också beräknat ekvivalenta ljudnivåer på grund av verksamheten vid
Möckeln Svenska AB. Vid närmsta flerbostadshus uppgår ekvivalenta ljudnivåer, dagtid då
verksamheten är igång, till 40 dBA vilket är betydligt lägre än dagriktvärdet för
verksamhetsbuller som är ekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA.
Även om grundriktvärdena klaras innebär de så pass höga ljudnivåer att de kan medföra risk
för negativ påverkan på människors hälsa. Att ljudbilden i området domineras av höga
tillfälliga ljud när tågen passerar, och att det däremellan är relativt tyst, bedöms medföra
utmaningar med koppling till människors hälsa. Det är en ljudmiljö som till sin karaktär, dvs
höga tillfälliga ljud när tågen passerar och däremellan relativt tyst, kan bidra till
sömnstörningar för boende i området. Det i kombination med att bullerpåverkan med säkerhet
kommer ske och under lång tid, dvs. tågen kommer trafikera järnvägen under lång tid, bidrar
till bedömningen att effekten blir måttligt negativ. Intressets värde, det vill säga människors
hälsa, bedöms som måttligt på grund av ökningen av antalet störda individer, som utgörs av
boende i de tillkommande 300–340 bostäderna i planförslaget. Sammantaget medför det
bedömningen att ljudmiljön kan medföra måttligt negativa konsekvenser för människors
hälsa. Framförallt bedöms negativa konsekvenser kunna drabba de människor som kommer
bo i området under en lång tid.
Planförslaget berörs av miljömålet God bebyggd miljö och preciseringen Hälsa och säkerhet i
och med närheten till Södra stambanan som medför höga bullernivåer inom planområdet.
Trots inarbetade åtgärder i form av bullervall och bullerskärmar beräknas ljudnivåerna inom
planområdet bli så höga att de kan medföra negativ påverkan på människors hälsa.
Ljudmiljön, med höga ljudnivåer när tågen passerar och däremellan relativt tyst, är av en
karaktär som har potential att medföra sömnstörningar. Bedömningen är att genomförandet av
planförslaget inte bidrar till uppfyllelse av miljömålet med avseende på människors hälsa.
Vibrationer från trafik
Planförslaget har anpassats så att de bostäder so tillskapas ska inneha de gällande riktvärden
som finns för vibrationer och stomljud, se under Planförslag/vibrationer.
Vibrationer utgörs av vågrörelser som transporteras genom marken. Det mänskliga örat kan
inte uppfatta dessa vågrörelser, men vibrationer kan uppfattas av kroppen. Känseltröskel för
vibrationer ligger kring en vibrationshastighet av 0.1 mm/s. När vibrationer går upp i en
byggnad kan vibrationer i byggnadskroppen alstra ljudnivåer som kan uppfattas av örat, vilket
kallas stomljud. Vibrationer och stomljud kan orsaka störningar som kan leda till
insomningsproblem, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och allmän trötthet.
Vibrationer har uppmätts inom planområdet. Analys av frekvensdata visar att de dominerande
markvibrationerna vid tågpassage är belägna runt 10 Hz, mätningarna visar även på betydande
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vibrationer i frekvensområdet 30 Hz vilka har en stor inverkan på det förväntade stomljudet i
framtida bostäder.
Vibrationerna i en byggnad beror på flera olika faktorer, bland annat grundläggning, material,
bjälklagsspännvidder. På grund av markförhållandena har mindre bostäder bedömts vara
olämpliga att bygga inom planområdet. Därför har vibrationsutredningen (Tyréns 2022)
beräknat maximala stomljudsnivåer och komfortvibrationer för rekommenderad bebyggelse,
dvs 4–5 våningar höga betonghus. Resultatet beror på vilken resonansfrekvens som bjälklagen
har, varför två scenarier har beräknats, ett för bjälklag med 16 hz resonansfrekvens och ett för
bjälklag med 31,5 hz resonansfrekvens. Utifrån vibrationsutredningens rekommendationer har
en bestämmelse om att byggnader ska konstrueras med bjälklag med lägsta resonansfrekvens
på 32 Hz införts.
Övrigt buller
Detaljplanen medger inte användningen industri eller någon annan typ av användning som
väntas ge upphov till någon annan typ av buller än trafikbuller.
Med kumulativa effekter avses normalt sammanslagningseffekter av olika bullerslag,
exempelvis trafik- och industribuller. De planerade bostäderna inom Sånnaböke 1:171
påverkas till varierande del av trafik- och industribuller. Den ekvivalenta ljudnivån från
trafiken avser medelljudnivån över dygnets 24 timmar. För industribuller avser riktvärdena
medelljudnivån över de olika dygnsperioderna dag, kväll och natt. Att de olika bullerslagen
avser olika tidsperioder försvårar ofta en sammanslagning av den totala bullernivån i ett
område. Vidare skiljer sig ofta karaktären på ljuden åt, vilket ytterligare försvårar en
jämförelse. Ljudnivån vid de planerade bostäderna domineras helt av ljudnivån från
järnvägen. Risken för att det skulle uppstå några negativa kumulativa effekter till följd av
övrigt buller bedöms därför som liten.
Farligt gods
Planen utformas så att det blir säkert att vistas och bo inom området med hänsyn till de risker
som finns kopplade till transporter av farligt gods längs med Södra stambanan. Läs mer under
kapitlet Planförslag/Hälsa och säkerhet/Farligt gods.
Markföroreningar
Planförslagets genomförande medför att markföroreningar inom planområdet avhjälps.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kan bidra till flera positiva ekonomiska konsekvenser genom utnyttjande av
befintlig infrastruktur och ett effektivt markutnyttjande. Planförslaget möjliggör fler boenden
i Älmhult vilket kan öka underlaget för både offentlig och kommersiell service.
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Sociala konsekvenser
Förslaget gör om en otillgänglig tom industritomt till ett bostadsområde med cirka 300–340
bostäder med tillhörande stora grönytor och strandpromenad inom Älmhults tätort. I Gemön
och Möckelnområdet ligger mestadels villor och att industrifastigheten omvandlas till
flerbostadshus gör att många människor får tillgång till ett attraktivt och sjönära boende.
Området behöver gestaltas med omsorg för att alla ska känna sig välkomna och kunna mötas
på lika villkor. Mellan samråd och granskning kommer ett gestaltningsprogram för de
allmänna platserna att tas fram.
Barnperspektivet
Planförslaget har en stor potential att skapa miljöer som är positiva för barn. Varje kvarter har
innergårdar där barn kan vistas. Den stora parken längs östra sidan av området möjliggör både
för små och stora barn att leka och umgås. Att det finns goda förutsättningar till bostadsnära
natur är positivt för barns rörelse, mentala och fysiska utveckling.
Området planeras med trafikseparerade lösningar så att barn kan röra sig tryggt längs gator.
Via Solvikstunneln kan lite större barn ta cykeln in till centrala Älmhult eller ta sig till
busshållplatsen på östra sidan av järnvägen. Det relativt centrala läget skapar frihet för äldre
barn att ta sig till skola, kompisar och aktiviteter på egen hand.
Trygghet och tillgänglighet
Att den avstängda industrifastigheten öppnas upp för bostäder och stora allmänna ytor är
mycket positivt att fler får tillgång till sjön, parker och förhoppningsvis olika typer av service.
Ett exempel på att öka tillgängligheten till området är gångbron mellan Näset och
Solvikskajen som stärker stråket mellan Älmhult centrum, båthamnen, Näset, Möckelns
badplats och vidare ut till de vackra naturområdena i Sånnaböke. En sådan bro säkrar
passagen söderut, stärker vattenkontakten och bidrar till att stärka friluftslivet med
sammanhängande promenadstråk i naturmiljö. Alla allmänna platser ska följa Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra
anläggningar än byggnader, BFS 2011:5-ALM-2.
Trygghetsanalysen som gjorts i planskedet kan med fördel användas även i framtida skeden
för att trygghetsarbetet ska fortgå och tillämpas även i den mindre skalan12.
Trygghetsaspekten kommer att lyftas in vid framtagandet av gestaltningsprogrammet mellan
samråd och granskning.

12

BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer, Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020,
Århus
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning
Exploatören äger idag huvuddelen av marken som avses exploateras. Huvudman för allmän
platsmark som ansvarar för utbyggnad och skötsel är kommunen. Ansvars- och
kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatören regleras i separata avtal. Se vidare
under rubriken Exploateringsavtal.
För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom kvartersmark ansvarar
fastighetsägaren/exploatören.
Huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar är Älmhults kommun. Planförslaget
medför att området blir verksamhetsområde för dagvatten enligt lagen om allmänna
vattentjänster.
För de flytande hemmen kommer spill- och färskvattenserviser att anläggas i pir respektive
brygga på fast nivå. Bostadsägarna ansvarar för att med egen anläggning pumpa spillvatten
till anslutningspunkt (servisen).
E.ON. har områdeskoncession och är huvudman för utbyggnaden av elnätet. Elmnet ansvarar
för utbyggnad av fiberkablar.
Skanova har luft- och jordledningar för telekablar inom planområdet.
Kostnader som uppkommer i samband med flytt av ledningar vid exploateringen bekostas av
exploatören.
Exploateringsavtal
Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för kommunen i form av utbyggnad av
allmän platsmark (gata, park, torg och natur), vatten och avlopp inklusive dagvattenlösningar.
Intäkter för kommunens utgifter säkerställs genom exploateringsavtal och genom
VA-anslutningsavgifter.
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatören och
Älmhults kommun. Avtalet ska antas av kommunfullmäktige. En förprojektering och
gestaltningsprogram ska tas fram som kommer att ligga till grund för kostnadsberäkningar för
utbyggnad av planförslaget. Exploateringsavtalet styrs av Älmhults kommuns styrdokument
Riktlinjer för mark- och exploatering, antagen av Kommunfullmäktige, 2020-12-14 § 187.
Nedan redovisas vad som ska gälla för exploateringsavtalet som upprättas mellan kommunen
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och exploatören i enlighet med riktlinjerna. Syftet med avtalet är att säkerställa
genomförandet av planen och att fördela kostnadsansvaret.
Kostnader och ansvar inom planområdet
Exploatören ska finansiera den projektering och byggnation av gator och allmän platsmark
som krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. Kommunen genomför och anlägger,
och exploatören bekostar den allmänna platsmarken samt gatorna som hör till området. Ett
krav från kommunen är att den allmänna platsmarken som ingår i detaljplanen överlåts utan
kostnad.
Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och anslutningsavgifter
till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan infrastruktur. Exploatören
bekostar dagvattenanläggningar inom kvartersmark.
Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på
avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, vattenverksamhet, bevarande- och
kompensationsåtgärder av skyddsvärda områden, geoteknik och/eller arkeologi som krävs för
detaljplanens genomförande.
En förprojektering och ett gestaltningsprogram ska tas fram i detaljplanerings
granskningsskede, det arbetet bekostas av exploatören.
Vissa åtgärder krävs utanför planområdet för genomförandet av detaljplanen. För att marken
ska bli lämplig för bostadsbebyggelse måste ett bullerplank uppföras på Trafikverkets mark,
se beskrivning av detta under separat rubrik. Exploatören ska stå för dessa kostnader då nyttan
av åtgärderna är direkt kopplade till genomförandet av planen.
Höjningen av Solviksvägen i delar som ligger utanför fastigheten Sånnaböke 1:171,
kostnaden regleras genom exploateringsavtalet.
Gångbron är av stor nytta för allmänheten och stärker kopplingar mellan Älmhult tätort och
natur- och rekreationsområden. Gångbron och projekteringen av densamma bekostas av
kommunen.
Fastighetsbildning med mera
Kommunen ansöker och exploatören bekostar de eventuella fastighetsbildningsåtgärder eller
liknande som krävs, exempelvis fastighetsreglering, avstyckning, servitut, nyttjanderättsavtal
och bildande av gemensamhetsanläggningar.
Säkerställande av avtal
Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. Avtalet ska
också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan exploatör hanteras. Kommunen
kommer att kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet beslutas
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av kommunen, exempel är inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti, eller borgen,
exempelvis moderbolagsborgen.

Avtal med Trafikverket
Bullerplank
Ett avtal kommer att tecknas mellan Älmhults kommun och Trafikverket för att säkerställa att
ett bullerplank utanför planområdet uppförs. Även villkor på plankartan finns för att
säkerställa att bullerskydd måste uppföras innan bygglov kan beviljas. I avtalet ingår plankets
omfattning, tekniska egenskaper, tidplan för uppförande och fördelning av kostnader.
Bullerplanket ska bekostas av exploatören.
Nyttjanderätt
Älmhults kommun har för avsikt att teckna avtal om nyttjanderätt med Trafikverket. Avtalet
avser gångspassagen väster om järnvägen.
Fastighetsregleringsavtal
Del av Älmhult 8:1 som ägs av Trafikverket är planlagt som öppet vatten (136m2). Området
är i själva verket utfyllt. Det mindre landområdet lämpar sig väl till parkmark och som en
sammanhängande del av den föreslagna strandpromenaden. I samband med genomförandet av
detaljplanen föreslås att marken regleras till fastigheten som kommer utgöra allmän
platsmark.
Fastighetsrättsliga frågor
Tabellen nedan syftar till att klargöra de frågor som är relaterade till att kunna genomföra
detaljplanen, det vill säga att exploatera området.
Fastighet
Ekonomiska
Fastighetsrättsliga
Utförande
Inom planområdet,
mark som ägs av
exploatören

Sånnaböke 1:171

Utgift för
fastighetsreglering
och avstyckning

De delar som utgör
allmän platsmark
regleras från del av
Sånnaböke 1:171 till
Sånnaböke 1:128.
Kvartersmark styckas
av till egna
fastigheter.

Fastighetsreglering
och avstyckning

Utgift för markköp
och
fastighetsreglering

Del av Älmhult 8:1
regleras till
Sånnaböke 1:128

Fastighetsreglering

Inom planområdet,
mark och/eller
vatten som ägs av
annan än
exploatören

Älmhult 8:1
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Servitut
Balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar får skjuta ut 1 meter över allmän platsmark.
Frihöjden ska vara 2,7 meter. Genomförandet säkerställs genom servitut.

Ekonomiska frågor
Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören och regleras i ett planavtal.
Övriga avgifter som exploatören bekostar regleras i exploateringsavtalet.

Tekniska frågor
Vattenverksamhet
Planförslaget innehåller många olika konstruktioner i och ovan vattenytan. För att få tillstånd
att bygga dessa krävs en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
bedömer om åtgärderna är så pass omfattande att tillstånd behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Anmälan och tillstånd om vattenverksamhet är en separat process från
detaljplanen och den kan göras parallellt med detaljplanen eller efter att detaljplanen vunnit
laga kraft.
Markföroreningar
En avhjälpandeåtgärd ska vidtas inom fastighet eller på byggnad. Innan startbesked för
byggnad ges, ska avhjälpandeåtgärd, teknisk lösning för en eventuell skydds eller
säkerhetsåtgärd redovisas.
En avhjälpandeåtgärd för markförorening måste anmälans enligt 28 § i miljöbalken och ska
skickas till tillsynsmyndigheten för förorenad mark. Anmälan ska inkomma i god tid innan
åtgärderna påbörjas, det är brottsligt att påbörja avhjälpandeåtgärder utan att en anmälan
gjorts. För den aktuella planen kan ett avhjälpande innebära att markföroreningarna tas bort
från platsen och att eventuella spridningsvägar till skyddsobjekt begränsas. Skyddsobjekt på
den aktuella platsen är bland annat människor som kommer bo och vistas i området men även
grundvattnet och närliggande ekosystem på och i närheten av fastigheten. Samtliga massor
som tas bort från platsen i samband med en avhjälpandeåtgärd ska transporteras till en
godkänd mottagare för det aktuella avfallet. En vald avhjälpandeåtgärd måste redovisas i
detalj i samband med anmälan och efter att avhjälpandeåtgärden förenats med
försiktighetsmått samt godkänts kan den vidtas. När åtgärden vidtagits måste
verksamhetsutövaren kunna visa att åtgärden uppnått ett fullgott avhjälpande och att
skyddsobjekten på platsen framöver sannolikt inte längre kommer påverkas av föroreningen.
Beroende på vald avhjälpandeåtgärd kan krav på framtida mätningar, exempelvis genom ett
kontrollprogram, komma krävas för att säkerställa att föroreningen avhjälpts på ett fullgott sätt.
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Utredning för alternativ av avhjälpandeåtgärd 13
Den dioxinförorenade jorden vid den gamla doppningsplatsen bedöms ligga ytligt ned till ca
1 m under markytan över ett ca 470 m2 stort område. I och med att föroreningarna är ytliga,
kemiskt och biologiskt svårnedbrytbara, samt av relativt liten omfattning, finns ingen in situmetod att tillgå för sanering. Med tanke på att utbredningen av förorenad mark är relativt liten
i yt- och djupled föreslås en efterbehandling i form av schaktsanering och extern deponering
på godkänd deponi.
Beskrivning av masshantering 14
INOM FÖRESLAGEN EFTERBEHANDLING
Urschaktning av dioxinförorenad jord över ett ca 470 m2 stort område ned till ca 1 m under
markytan bedöms ge upphov till 470 m3 förorenade massor med en vikt på ca 850 ton vid en
volymvikt på 1,8 ton/m3. Utifrån representativ halt föreslås massorna klassas som ”IFAmassor”.
MARKANLÄGGNINGAR
Asfalt
Inom området finns ca 40 000 m2 asfaltsbelagd yta. Med en tjocklek på 1 dm så beräknas
mängden asfalt vara 4000 m3 eller 4700 ton med en volymvikt på 1,17 ton/m3. Asfalten
bedöms vara fri från stenkolstjära.
Betong
Betonggrunderna täcker en total yta på ca 5000 m2. Utifrån fältundersökningen bedöms
tjockleken vara 0,3 m. Därmed beräknas ca 1500 m3 betong, eller ca 3600 ton vid en
volymvikt på 2,4 ton/m3, finnas inom området. Laktest av betongen visar att den inte kan
klassas som inert avfall utan deponeras som IFA-material. På grund av dess innehåll av
sexvärt krom och dess lakningsegenskaper, bedöms den inte som lämplig att återvinna som
krossat bärlager inom området.
Ledningsgravar
Ledningar och ledningsgravar är inte undersökta. Om dessa rivs så bör materialet
omhändertas i enlighet med gällande miljölagstiftning. Om föroreningsindikationer påvisas
bör provtagning utföras.
ÖVRIG JORD
Om massöverskott skulle uppkomma inom byggprojektet så föreslås jordmaterial klassas
enligt följande:
Nya doppningsplatsen
Jorden innehåller föroreningshalter underskridande KM. Utifrån att den innehåller dioxin
föreslås jorden klassas som ”KM-massor”.
13

Ur rapporten: Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning inom Sånnaböke 1:171,
Älmhults kommun, Tyréns AB, 2020-09-09, RevA 2021-05-23
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Fd fordonstvätten
Jorden innehåller föroreningshalter av alifater >C16-C35 överskridande KM och föreslås
därför klassas som ”MKM-massor”. Bestämningen bedöms dock som osäker och kan
innebära en alltför restriktiv klassning. Det kan därför vara lämpligt att provta eventuella
överskottsmassor från den fd fordonstvätten för en omklassificering. Detta kan utföras i
samband med övriga entreprenadarbeten.
Övrig fyllning
Då inga föroreningshalter överskridande KM har påvisats föreslås jorden klassas som ”KMmassor” och kan återvinnas fritt inom fastigheten. Utifrån mängden prov bedöms
klassificeringen vara säker.
Naturligt material
Naturlig sand och silt bedöms utifrån föroreningshalter utgöra ”MRR-massor” och bedöms
kunna återvinnas fritt inom och utanför projektet.
Markhöjning
Markhöjning inom bostadsområdet genomförs dels genom anläggandet av allmän platsmark,
dels genom uppfyllnad inom kvartersmark (se Exploateringsavtal för principer för utbyggnad
av allmän platsmark och kostnadsfördelning).
Höjningen av Solviksvägen skulle, utan åtgärder, medföra att utfarterna för fastigheterna
Sånnaböke 1:76; Sånnaböke 1:84; Sånnaböke 1:99; Sånnaböke 1:124; Sånnaböke 1:126;
Sånnaböke 1:105; Sånnaböke 1:88; Sånnaböke 1:89/1:67/1:96 samt Sånnaböke 1:316 blir
svåra eller omöjliga att nyttja. Höjdskillnaden mellan fastigheterna och Solviksvägens
framtida höjdläge på 138,0 meter över havet måste till största del tas upp på ovan nämnda
fastigheter. Till granskningsskedet av detaljplanen kommer övergången mellan
bostadsfastigheterna och Solviksvägen att ha förprojekterats och redovisas då i
planbeskrivningen, samt som en bilagd utredning. Under kapitlet Planförslag/Gator och
Trafik/Solviksvägen redovisas typsektioner för fastigheterna med nuvarande markhöjder och
föreslagna framtida markhöjder.
Skred- och rasrisk
Den geotekniska utredningen visar att sättnings- och stabilitetsproblem föreligger inom hela
planområdet. Inom hela planområdet förekommer silt som har flytbenägna egenskaper i
vattenmättat tillstånd och därför ska skyddas mot erosion och nederbörd under schakt och
fyllningsarbeten.
Enligt muntlig uppgift finns en kulvert mellan Sånnaböke 1:171 och Sånnaböke 1:316. Exakt
läge och storlek är inte fastställt, när området projekteras behöver läge och storlek fastställas
för att fylla igen kulverten.
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Geotekniska rekommendationer 14
Grundläggningsförhållanden inom området är mindre goda då jordlager under fyllning till stor
del är mycket lösa eller delvis utgörs av organisk jord, såsom gyttja.
Det kommer att krävas åtgärder/förstärkningsåtgärder inom området i samband med
grundläggning av byggnader.
Tyréns rekommenderar pålgrundläggning inom hela detaljplaneområdet för byggnader med
mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande
Möckeln. Grundläggning ska ske på frostfritt djup.
Grundläggning
Tyréns rekommenderar pålgrundläggning inom hela detaljplaneområdet för byggnader med
mer än en våning. På så sätt undviks sättningar och stabilitetsproblem mot intilliggande
Möckeln.
Grundläggning ska ske på frostfritt djup.
Schakt- och fyllningsarbeten
Alla schakt- och fyllningsarbete ska utföras enligt AMA Anläggning 17.
För grunda schakter (max 4 m djupa) med slänt ska slänter ställas med säker släntlutning i
fyllning om 1:2 och i friktionsjord om 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan är under
schaktbotten och att släntkrön är obelastade. Se ”Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i
jord” utgiven av Svensk byggtjänst 2015 för ytterligare information.
Förekommande silt har flytbenägna egenskaper i vattenmättat tillstånd och ska därför skyddas
mot erosion och nederbörd.
En stabilitetsutrednings ska utföras vid djupa schakt och inom områden där gyttja kan
förekomma.
Anläggning av hårdgjorda ytor
För anläggning av hårdgjorda ytor ska överbyggnad dimensioneras för förekommande
terrassmaterial.
Förekommande sand tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Silt tillhör materialtyp 5A
och tjälfarlighetsklass 4.

14

Ur rapporten: Planeringsunderlag/geoteknik detaljplan Sånnaböke 1:171, Älmhult, Tyréns
AB, 2021-10-12, Rev B 2022-01-26
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VA-ledningar
VA-ledningar ska grundläggas på frostfritt djup.
Grundvattensänkning
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs
tillstånd enligt miljöbalken.
Markradon
Då mätvärdena för markradon ligger inom lågriskintervallet för klassning av radonmark
bedöms det inte behövas radonskyddat byggande vid nybyggnation.
Radonhalter kan vara högre efter dränering men med sjön Möckelns närhet kommer
grundvattennivån inte sjunka nämnvärt. Det planeras inte heller djupare grundläggning med
källare inom detaljplaneområdet som behöver dräneras.
Vidare projektering
När detaljplan fastställts och byggnader och anläggningars läge är bestämda ska
kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att vidare ta fram dimensionerande
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt bestämma djup för pålgrundläggning.

Brand
Räddningstjänstens insatstid till området överstiger 10 minuter varför utrymning ska kunna ske
utan hjälp av räddningstjänsten. Området ska vara försett med brandpostnät enligt Svenskt Vatten
P114. För ett konventionellt system placeras brandposter maximalt 150 meter från varandra vilket
ger att det blir maximalt 75 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon till
närmsta brandpost. I sammanhanget skall särskilt beaktas de krav som stigarledningar ställer på
brandpostnätet. Byggherren ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband
med anmälan. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 m. Byggherren ska redovisa att
åtkomligheten är säkerställd inför startbesked.
Dagvattenanläggningar
Föroreningar har konstaterats i sediment vid föreslagen plats för sedimentbassängen,
Beroende på hur skärmbassängen utformas och dagvattenledningsnätet höjdsätts kan det bli
aktuellt att gräva bort massor från platsen. Massorna kommer då med största sannolikhet
klassas som förorenade massor och måste hanteras därefter. Risk finns även att föroreningar
rörs upp i byggskedes och åtgärder måste vidtas för att minska spridningsrisken. Vilka
åtgärder som kan bli aktuella bör utredas i samband med projektering. Efter att
skärmbassängen är byggd bör risken för ytterligare spridning vara mycket låg då funktionen
bygger på sedimentation av material. Därmed bör även sediment som eventuellt rörs upp vid
utlopp sedimentera inom bassängen innan utlopp till recipient.
För att säkerställa att den dagvattenhantering som föreslås i dagvattenutredningen kan
genomföras är det viktigt att ytor för dagvattenhanteringen tas med i förprojekteringen.
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Skärmbassängen ska utformas i enlighet med rekommendation i dagvattenutredningen
Skärmbassängen ska utvecklas med flytande växtbäddar vilka möjliggör ytterligare rening,
och som dessutom bidrar med estetiska värden. Det bör övervägas att låta dagvatten inom
allmän platsmark infiltrera i växtbäddar och planteringar då det kan bidra till ytterligare
rening innan dagvattnet når skärmbassängen.
För skärmbassängens funktion är det viktigt att säkerställa erforderliga ytor för tillfälliga
upplag av sediment som behöver mellanlagras när bassängen rensas på allmän plats. Till
granskningen kommer ett gestaltningsprogram tas fram för allmän plats som tar hänsyn till
detta krav.
Vattenmiljön kommer att inventeras i fortsatt planarbete för att möjliggöra mer detaljerade
bedömningar av påverkan på sjöns fysiska strukturer.

Anläggning och skötsel av park- och naturmark (allmän plats)
För att stärka de positiva effekterna som föreslagen grönstruktur inom planområdet innebär ska
gröna ytor utvecklas för att stärka den biologiska mångfalden inom området. Grönstråk och
bullervall kan exempelvis planteras som blomsteräng med lokal flora samt med bärande träd och
buskar (med olika blomningstid och bärande tid). Det är viktigt att det finns en blandning av höga
och låga träd och buskar för att skapa miljöer som attraherar en variation av insekter, fåglar och
mindre däggdjur. Skötsel såsom klippning av gräs behöver också anpassas för att värden för
biologisk mångfald ska kunna stärkas.
I den norra delen av området, mot lövdungen, finns en sandig sluttning. Detta område utgör
möjlig boplats för solitärbin och andra insekter. För att gynna dessa arter ska en blomsteräng eller
blommande perennrabatter anläggas i anslutning till sluttningen.
Vad gäller den invasiva arten blomsterlupin som har hittats i området är det viktigt att inte sprida
denna vidare. Då förekomsten är liten föreslås ryckning av de enskilda plantorna (innan de hunnit
sätta frön) som bekämpningsmetod. Vid ryckning kommer också den näringslagrande roten med.
Plantorna fraktas därefter till deponi. Återkommande åtgärder kan dock vara nödvändiga då skott
kan komma upp från eventuella kvarvarande rotdelar eller från fröbanken.
Vid byggnation av gångbro föreslås åtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön på näset
söder om planområdet. Undvik att utsätta den blockiga miljön med mossbeklädda stenar och
blåbärsris för negativ påverkan vid bygget. En del av sanden ska flyttas till intilliggande område
och om de riskerar att förstöras vid arbetet ska samtliga lågor, rotvältor och mossbeklädda block
varsamt flyttas för att bibehålla dessa biotoper. Sly av klibbal, salix och lind kan röjas undan för
att ge plats åt gångbron.
Typ av bro och bryggor samt material kan anpassas för att ge så lite konsekvenser för naturmiljön
som möjligt. Ljusgenomsläppet vid en brygga/bro kan säkerställas genom att bryggans brädor har
mellanrum så solljus kan sippra igenom ner i vattnet. För att ge ett bättre underlag för bedömning
av vilken bro- och bryggtyp som ger minst påverkan kommer vattenmiljön inventeras i det
fortsatta arbetet med detaljplanen.
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Det finns en yngre ek och några äldre björkar inom området för strandstråket och dessa ska ges
utrymme att fortsätta växa fritt.

Samverkan
Detaljplanen har tagits fram i samverkan med en förvaltningsövergripande
tjänstemannagrupp.

Kommunledningsförvaltningen
2022-04-11
Linda Björling
Planarkitekt
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