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Skala 1:4000
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Bostadsområdet Paradiset



Bökhult badplats 600 m från programområdet

PLANPROGRAM
För
Västra Bökhult,
Del av Bökhult 5:1

BAKGRUND OCH SYFTE
En detaljplan ska grundas på ett program som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med 
det här programmet är att pröva förutsättningarna 
för att bygga bland annat bostäder och förskola 
i Västra Bökhult. Vid programsamrådet ges 
berörda möjligheter till insyn och påverkan tidigt i 
planprocessen. 

Befolkningen i Älmhults kommun ökar och det finns 
ett behov av fler bostäder, inte minst hyreslägenheter 
och bostadsrätter. Programområdet är ca 30 ha 
och ligger direkt norr om de nya bostadskvarteren i 
Paradiset, ca 2 km nordväst om Älmhults centrum 
och ca 600 m från den populära badplatsen i Bökhult. 
Programområdet avgränsas i öster av Ljungbyvägen 
och i norr av den planerade förbifarten. I 
översiktsplanen från 2007 anges utredningsområden 
för framtida bebyggelse i Västra Bökhult. Älmhults 
kommun äger fastigheten Bökhult 5:1 medan Bökhult 
5:3 ägs av ett dödsbo. 

Programområdet gränsar till detaljplanerna för 
Paradiset etapp 1 (antagen 2006) och etapp 
2 (antagen 2007). Planförslaget innebär inga 
förändringar i nu gällande detaljplaner. 

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
En exploatering enligt planen bedöms inte leda till 
någon betydande miljöpåverkan. Därför kommer inte 
någon separat miljökonsekvensbeskrivning att tas 
fram. 

FÖRSLAG
Bebyggelsen i Västra Bökhult bör vara en blandning 
av olika upplåtelseformer för att attrahera olika 
befolkningsgrupper och öka den sociala hållbarheten. 
Flerfamiljshus, radhus, parhus och friliggande 
villor i olika storlekar kan här med fördel samsas 
med varandra. Genom att anpassa bebyggelsen 
till höjdförhållandena skapas förutsättningar för 
spännande kvartersstrukturer där hus och vägar 
slingrar sig och följer topografin. Naturmark leds in 
som kilar mellan bostäderna vilket betyder att alla får 
nära tillgång till rekreationsområden och det kan bli 
möjligt att sätta på sig skidorna hemma och åka ut i 
skogen utan att behöva korsa några bilvägar. 

I lågpunkterna finns våtmark och vattenspeglar 
som kan utgöra värdefulla inslag i bebyggelsen. 
Miljön runt Hantverksgården utformas varsamt så 
att den speciella karaktären behålls och framhävs. 
Av överskottsmassor från byggnationen byggs 
kullar och vallar som ramar in bostadskvarteren 
och blir kuperade, roliga lekmiljöer. I placeringen av 
byggnaderna eftersträvas sydvästläge med kvällssol. 

Ett punkthus med 16 våningar föreslås norr om 
Hantverksgården. Genom att ge flerfamiljshuset 
den mest exklusiva tomten gynnas byggandet 
av hyresrätter, vilket det råder en stor efterfrågan 
på i Älmhult. Bygger man högt kan priset per 
kvadratmeter bli lågt samtidigt som de boende kan 
erbjudas en fantastisk utsikt över sjön Möckeln och 
kulturmiljön i Bökhultsområdet.
 

Stenmur vid infarten till programområdet

De nya vägarna ska, liksom den här befintliga vägen genom 
programområdet, följa topografin för att ge ett naturligt intryck.



Exempel på hus som kan byggas i Västra Bökhult. Utredningsområden i Översiktsplanen. Här syns även 
riksintresset för friluftsliv (vertikala ränder) och riksintresset 
för naturvård (horisontella ränder).

En förskola planeras i programområdet. Här finns 
gott om plats för utevistelse med vatten och skog 
runt knuten. Placeringen i början av Norra ringvägen 
innebär att trafik till förskolan inte behöver gå genom 
bostadsområden. Förskoletomten kan sträcka 
sig upp på höjden av den äng som vetter mot 
Ljungbyvägen. Den trädomgärdade ängen erbjuder 
fina lekmiljöer och utgör en länk mellan förskolan 
och Bökhults badplats. Ett gångstråk som förbinder 
förskolan med skogen norr om programområdet kan 
löpa utmed dagvattenmagasinets ena kant. 

I dag dominerar granskog i området och det finns 
små områden med låglänt mark. Det finns ett visst 
inslag av lövträd vilka bör sparas vid exploatering 
av området. Även äldre tallar och granar som kan 
förekomma i området bör bevaras. Berggrunden i 
området utgörs främst av gnejs och den dominerande 
jordarten är morän. En stenmur löper en bit längs 

med Norra ringvägen och kan tillsammans med 
skogsdungen med äldra lövträd bilda en pampig 
entré till de båda områdena Paradiset och västra 
Bökhult.
Den nyanlagda kyrkogården 500 m från 
programområdet har parkkvalitéer, som i dag 
främst nyttjas av boende i Norregård. Med en bra 
gång- och cykelförbindelse med Västra Bökhult kan 
kyrkogården komma till glädje för ännu fler.

Programförslaget ska ligga till grund för flera framtida 
detaljplaner. Bebyggelseområdet Västra Bökhult är 
tänkt att genomföras i etapper under en 20-årsperiod. 
Först kommer detaljplan för förskolan att tas fram, 
därefter för första etappen av bostadsområdet. 
Efterhand kommer detaljplan för punkthus och andra 
etappen av bostadsområdet tas fram. Den andra 
etappen av bostadsområdet kan genomföras då 
förbifarten mellan Ljungbyvägen och Hallarydsvägen 
byggs. Där förbifarten och Norra Ringvägen möts bör 
mark avsättas för en skola.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Miljö- och byggförvaltningen: Olof Thedin, Malena 
Johansson, Christina Selin-Flink, Karin Persson och Johanna 
Kihlström

Älmhult 2011-09-30

Olof Thedin Stadsarkitekt SAR/MSA

Synpunkter på förslaget kan framföras till 
mob@almhult.se 

eller Miljö- och byggförvaltningen, Box 500, 343 23  Älmhult 
senast den 1 december 2011



Behovsbedömning Planprogran för Västra Bökhult

Berörs inte Kommentarer
Ingen Liten Måttlig Stor

Riksintressen
Naturvård x

Rörligt friluftsliv x
Planområdet går till viss del in i ett riksintresse för friluftsliv, det för sjön Möckeln. Sjön Möckeln är även av riksintresse för naturvård men 
planområdet ligger ca 200 m från den strandlinjen som utgör riksintressegräns.  

Kulturmiljö x
Naturvårdsintressen
Naturreservat x
Natura 2000 x
Biotopskydd x
Natur
Kronobergs natur x
Ängs- och hagmarksinv. x
Våtmarksinventering x
Sumpskogsinventering x
Nyckelbiotopsinventering x
Växt- och djurliv x Exploateringen påverkar förutsättningarna för växt- och djurliv lokalt. 
Strandskydd x
Påverkan på vatten
Grundvatten x
Ytvatten x
Dricksvattentäkt x

Dagvatten x Genom hårdgjorda ytor förändras den naturliga infiltrationen av dagvatten. Dagvatten bör omhändertas inom planområdet.
Kulturmiljö och landskapsbild
Fornminnen x Inga kända fornlämningar
Kulturmiljöprogram x
Kulturhistorisk miljö x Det finns stenmurar i planområdet. Dessa bör sparas i möjligaste mån. 
Landskapsbild x
Hälsa 
Buller x Planen bedöms inte ge upphov till buller. Planområdet är inte heller utsatt för buller.

Föroringar luft, mark, vatten x Planen bedöms inte ge upphov till föroreningar av luft, mark eller vatten. Planområdet är inte heller förorenat. 
Lukt x

Radon x              
Markens innehåll av uran är relativt låg, halten varierar mellan 0-3,0 ppm. Det innebär även att markstrålningen i området ligger på en relativt 
låg nivå, mellan 0-10 mikroR/h. Risken för skadliga doser av radon är därmed måttlig (<5 µR/h lågradonmark, 5-10 µR/h normalradonmark).

Strålning x
Kraftledningar x
Säkerhet
Trafik x
Explosion x
Översvämning x
Ras och skred x
Trygghet x
Miljö
Miljökvalitetsnormer x Detaljplanen bedöms varken påverka luft eller vatten. 
Miljömål x  

Hållbar utveckling x

Detaljplanen bör bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Bland annat genom den centrumnära lokaliseringen, vilket 
minskar bilberoendet. Men också genom att natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas och att bebyggelsen utformnas på ett 
miljöanpassat sätt.

Påverkan

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
Kommunens bedömning


