ANTAGANDEHANDLING – NORMALT PLANFÖRFARANDE (enligt nya PBL)
Detaljplan för

Anslutning Handelsvägen – Danska vägen
i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

PLANBESKRIVNING - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Handelsvägen är en alternativ färdväg mellan väg 23 och Handelsområd Haganäs. Idag ägs Danska
vägen av Trafikverket men tidigast kring 2016, när Haganäsvägen och Torngatans förlängning
trafikeras och miljöförbättringarna på Norra Esplanaden är gjorda, kan Danska vägen övergå i
kommunal ägo. Handelsvägen används redan för viss trafik mellan handelsområdet och Danska
vägen men för att kunna göra en säker anslutning vid Danska vägen krävs på- och avkörningsfiler.
Handelsvägens nyttjandegrad kan på goda grunder antas minska när Haganäsleden kommit till stånd.
Hade Danska vägen varit en kommunal väg hade det inte behövts någon detaljplan för att bygga en
säker anslutning. Nu ägs den av Trafikverket och om det är Trafikverket som ska göra förändringen
ska arbetet egentligen föregås av en arbetsplan. Nu är det kommunen som ska bekosta anslutningen
mellan Handelsvägen och Danska vägen och då räcker det med en godkänd detaljplan för att
Trafikverket ska godkänna förändringen.
PLANDATA OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Planområdet ligger 2 km nordost om Älmhults tätort. Den största delen av marken inom planområdet
ägs av Älmhults kommun. Norra filen av Danska vägen är privatägd.
I översiktsplanen från 2007 finns inte Handelsvägen med. Det finns ingen detaljplan som berörs av
planförslaget. I planprogrammet för Haganäsområdet som var föremål för samråd under våren 2010
fanns vägen med men hade en undanskymd roll då planeringen av hela handelsområdet och
Haganäsvägen fick mest uppmärksamhet.
GATOR OCH TRAFIK
Beroende på var i exploateringstidplanen man befinner sig görs bedömningen att mellan 1900 och
3500 fordon kommer att trafikera Handelsvägen per dygn.
MILJÖKVALITETSNORMER
De miljökvalitetsnormer som skulle kunna påverkas av detaljplanens genomförande är de för vatten
och luft. Dagvattnet från vägen leds till dagvattensystemet för hela Haganäsområdet och rinner så
småningom ut i sjön Möckeln. Dagvattnet bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för sjön
Möckeln negativt. Trafiken på vägen är inte i den omfattningen att den kan leda till att
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i eller utanför planområdet.
FASTIGHETSBILDNING
Någon fastighetsbildning kommer inte att ske.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Miljö- och byggförvaltningen: Carina Tenngart Ivarsson, Malena Johansson och Christina Selin-Flink
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