BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Plan: Haganäsvägen
Negativ påverkan. Positiv påverkan. Ingen Berörs
Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor påv. inte
Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv

x
x

Kulturmiljö
Annat
Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000
Biotopskydd
Annat
Natur
Kronobergs natur
Ängs- och hagmarksinventering

Våtmarksinventering
Sumpskogsinventering
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Vid väg 23 korsar Haganäsvägen ett våtmarksområde, det ligger dock utanför detaljplanen.
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Nyckelbiotopsinventering
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Växt- och djurliv
Annat
Strandskydd
Påverkan på vatten
Grundvatten
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Vägen innebär en förlust av
delar av en värdefull
nyckelbiotop.
Vägen innebär en stor
förändring för växt- och djurlivet.
Träd och annan vegetation
försvinner vilket innebär
förändrade livsvillkor för djur
och växter i närområdet. Vägen
innebär också en barriär för växtoch djurlivet.
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Ytvatten
Dricksvattentäkt

Terrängens naturliga ytavrinning
påverkas inte av vägen.
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Dagvatten
Kulturmiljö och landskapsbild

Fornminnen
Kulturmiljöprogram

x

Dagvatten från vägen fördröjs
och renas med vegetativ rening
i slänter. Befintliga markytor och
dammar nyttjas som
översilningsytor.
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Vägen innebär intrång i
fornlämningsområde men
påverkar ingen fast fornlämning.
Arkeologisk besiktning har
utförts.
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Kulturhistorisk miljö

Landskapsbild

Byggandet av Haganäsvägen
innebär att trafiken inne i
centrum, framför allt på Norra
Esplanaden, minskar. Älmhults
centrum är av riksintresse för
kulturmiljövården.
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Vägen innebär att kulturhistoriska värden påverkas, exempelvis hembygdsstugor och fd
åkermark.
Haganäsvägen innebär
påverkan på stads- och
landskapsbilden. Lokalt innebär
vägen en stor negativ
konsekvens. Vägen blir en
barriär för den som vill ta sig
mellan områdena som vägen
korsar. Haganäsvägen innebär
att en omfattande ombyggnad
av gaturummet på Norra
Esplanaden möjliggörs vilket är
en positiv konsekvens för
stadsbilden.

Annat
Hälsa

Buller

Föroringar luft, mark, vatten

Lukt
Radon
Strålning
Kraftledningar
Säkerhet

Vissa fastigheter längs med
Haganäsvägen får en
bullerstörd miljö. Dock kan en
del av problemet avhjälpas med
plank eller ljudisolerade fönster.
Ljudnivån i Haganäsparken
kommer att öka. Längs med
Norra Esplanaden blir ljudmiljön
bättre då trafiken där minskar.
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De beräknade halterna för luftföroreningar av NO2 och PM10
är under miljökvalitetsnormerna.
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Boende nära Haganäsvägen
kan komma att uppleva lukt från
avgaser från trafiken. De som
bor vid Norra Esplanaden bör
uppleva mindre luktstörningar.
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Explosion
Översvämning
Ras och skred
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Trygghet
Miljö

Miljökvalitetsnormer (MKN)
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Miljömål
Hållbar utveckling
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Vägen innebär en ökad trygghet
på det sätt att antalet
korsningspunkter minimeras,
och att trafikmiljön på Norra
Esplanaden blir bättre och
säkrare.
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En utbyggnad av
Haganäsvägen bedöms framför
allt kunna påverka mkn för
utomhusluft och och buller, men
även hur utbyggnaden förhåller
sig till mkn för vatteförekomster
har bedömts som relevant att
analysera.
Vägen kan bidrar något till
miljömålet "God bebyggd miljö"
samtidigt som den inte är
förenlig med miljömålet
"Levande skogar".
Se ovan

Bedömning
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan
Genomförandet ger betydande miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

MKB behövs inte

Detaljplaneförslaget innebär att
transporter med farligt gods
överförs till Haganäsvägen som
är säkrare än befintlig väg
genom centrum.

MKB behövs
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Den del av detaljplanen som möjliggör en stängning av Östergatan invid Haganäsvägen medför inte någon
betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av Östergatans stängning behandlas därför i planbeskrivningen.

