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1. Sammanfattning 

Projektet omfattar vägplan för Trafikplats Alvesta Väst med tillhörande nysträckning av väg 

727. I projektet ingår även byggnation av ett parallellvägnät samt indragning av överbliven 

allmän väg. Projektet Trafikplats Alvesta Väst drivs tillsammans med den angränsande 

vägplanen för mötesfri landsväg av väg 25 på sträckan Sjöatorp-Forsa. Gränsen mellan de 

båda vägplanerna går vid nuvarande korsning väg 25/väg 727. Väg 25 mittsepareras och 

direktanslutningar stängs. Busshållplatser och pendelparkering anläggs vid trafikplatsen. 

Då Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att ingen av åtgärderna i projektet medför 

betydande miljöpåverkan kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

Istället kommer en miljöbeskrivning att tas fram. Miljöbeskrivningen är inarbetad i denna 

planbeskrivning. 

Genom föreslagna åtgärder kommer framkomligheten att förbättras eftersom mitträcke 

möjliggör en hastighetshöjning på väg 25. Trafikanterna kan hålla en jämnare hastighet, 

vilket ger bättre körkomfort och lägre fordonskostnader. Trafiksäkerheten kommer att öka 

eftersom mötes- och omkörningsolyckorna på sträckan nästan helt kommer att utebli. 

Antalet korsnings- och upphinnandeolyckor kommer att minska när en planskild trafikplats 

byggs och korsningar med vänstersväng tas bort.  

Mitträcket kan medföra att viltet uppehåller sig längre tid på vägen, vilket kan orsaka fler 

viltolyckor. Eftersom viltstängsel föreslås sättas upp kommer den risken dock att 

minimeras. Cyklisterna kommer att uppleva att det blir otryggare och trängre på vägbanan 

längs väg 25 pga mitträcket. Ett sammanhängande stråk av parallellvägar föreslås vilket ger 

de oskyddade trafikanterna en möjlighet att färdas på ett mindre trafikerat och säkrare 

vägnät. Gående och cyklister erbjuds säkrare passagemöjligheter av väg 25 genom planskild 

passage i trafikplats Alvesta Väst. 

Bullerberäkningar har utförts för utbyggnadsalternativet med trafikflöde för år 2040. 

Beräkningarna visar att för tre bostadsfastigheter överskrids gällande riktvärde vid utsida 

fasad på bostadshusen. Att anlägga vägnära bullerskydd för att nå riktvärdena har bedöms 

medföra för hög kostnad i förhållande till den nytta som de skulle ge. För inomhusmiljön 

och vid uteplats så klaras riktvärdena för bostadshusen varför några bullerskyddsåtgärder ej 

föreslås.  

Vid nysträckning av väg 727 finns ett flertal fornlämningsområden med fossil åkermark, 

sumpskogar och bäckmiljö. Alternativa sträckningar har studerats och den sammantaget 

bästa sträckningen har valts.  

Planerade åtgärder för Trafikplats Alvesta Väst kommer att göra intrång i detaljplan vid 

Orrakullen vid korsningen väg 25/väg 707. Intrånget sker i form av vägslänter som hamnar 

inom planlagt område. Intrånget bedöms inte motverka detaljplanens syfte eftersom det är 

vägslänter som hamnar inom plangränsen vilket inte bedöms strida mot planen.  
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

Projektet omfattar vägplan för Trafikplats Alvesta Väst med tillhörande nysträckning av väg 

727 (Figur 1). I projektet ingår även byggnation av ett parallellvägnät samt indragning av 

överbliven allmän väg. Projektet Trafikplats Alvesta Väst drivs tillsammans med den 

angränsande vägplanen för mötesfri landsväg av väg 25 på sträckan Sjöatorp-Forsa och 

byggnation av en ny trafikplats vid infarten till Hjortsberga. Gränsen mellan de båda 

vägplanerna går vid nuvarande korsning väg 25/väg 727. 

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för 

trafikanterna. 

 

Figur 1 Översiktskarta med lokalisering av planerade åtgärder.  

2.1. Bakgrund 

Vägverket (numera Trafikverket) upprättade en förstudie för Väg 25/707 Trafikplats Alvesta 

Väst i januari 2002. Med den som grund tog Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut 2002-06-

12 att vägprojektet inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 

4 § Miljöbalken. 

En fördjupad teknisk utredning daterad 2004-06-01 har genomförts för Trafikplats Alvesta 

Väst. I den studerades tekniska lösningar för en trafikplats alternativt en cirkulationsplats. 

Alternativet med trafikplats är beslutat. 

Samråd har genomförts med parter från Trafikverket, Sweco, Polisen, Länsstyrelse och 

Länstrafiken i Kronoberg. 
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Projektet är nu i skedet Granskningshandling där ett planförslag inkl miljöbeskrivning tas 

fram och ställs ut för granskning. 

2.2. Fyrstegsprincipen 

Vid val av åtgärder ska den s k fyrstegsprincipen användas, som innebär att åtgärder ska 

analyseras i en förutbestämd ordning. Det är en allmän planeringsprincip för hushållning 

med resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig 

väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen är: 

1. Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt, dvs. sådant 

som påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex 

lokalisering av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät och 

avgiftssystem. 

2. Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon t ex 

väginformatik, trafikreglering, förarutbildning 

3. Begränsade ombyggnadssträckor dvs förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i 

befintlig sträckning. 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk. 

 

Steg 1, åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt 

Information och påverkansåtgärder kan genomföras för att få medborgarna att välja 

kollektivtrafik för framför allt arbetspendling. Kollektivtrafikens attraktivitet kan ökas 

genom att åtkomst och turtätheten förbättras. Länstrafiken har en ambition att skapa 

förutsättningar för snabb expressbusstrafik på de mest trafikerade stråken mellan 

centralorter i regionen. I expressbussbegreppet ligger att bussarna i möjligaste mån ska 

undvika att göra avstickare i närliggande mindre orter. Detta tankesätt är förutsättningar för 

den befintliga omstigningshållplatsen vid Norra Råsen, belägen cirka 2,5 km väster om 

befintlig korsning väg 25/väg 707. 
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På sträckan Sjöatorp-Forsa är transporter på väg 25 den enda möjligheten att ta sig fram. 

Att ta tåget är inte något alternativ eftersom järnvägen ligger för långt bort. Tåget är ett 

realistiskt alternativ till buss på längre sträckor till och från Alvesta men behöver i dagsläget 

kompletteras med busstrafik för att tillgodose de resandes behov. 

Steg 2, åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

Sänkt hastighet skulle öka trafiksäkerheten något. Samtidigt medför denna åtgärd sänkt 

framkomlighet, vilket inte är önskvärt med hänsyn till att stråket är ett regionalt 

pendlingsstråk med mycket trafik. 

Åtgärderna i steg 1 och 2 kan bidra till ett minskat transportbehov på vägen 

men det bedöms inte räcka till för att uppnå en acceptabel standard med 

hänsyn till uppsatta mål, dock kan det användas som komplement till åtgärder 

som föreslås i steg 3 eller 4. 

Steg 3, vägförbättringsåtgärder  

Ett antal förbättringsåtgärder är möjliga att vidta. 

Sidovägar – Nya sidovägar kan byggas för att möjliggöra stängning av mindre säkra 

korsningar och anslutningar. 

Förbättrade hållplatser - ger ökad tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet för 

kollektivtrafiken. 

Cykelväg – för att öka attraktivitet för cykel kan cykelvägar anläggas utmed väg 25 eller 

motsvarande funktion lösas på parallellt sidovägnät. 

Steg 4, nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

Trafikplats Alvesta Väst – En fullt utbyggd trafikplats vid Väg 25/väg 707 skulle öka 

trafiksäkerheten och framkomligheten. 

2.3. Projektmål 

Projektets mål är i första hand att förbättra trafiksäkerheten men även att förbättra 

framkomligheten. Projektet ska även förbättra för cykeltrafiken. Föreslagna åtgärder ska väl 

motsvara behoven för sträckan. Projektet ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket gör 

relationen mellan bedömd nytta och kostnad viktig. 

Nedan följer en projektspecifik precisering av de transportpolitiska funktions- respektive 

hänsynsmålen samt miljökvalitetsmålen.  

Funktionsmål (tillgänglighet) 

• Höja standarden på väg 25 för att förbättra det regionala pendlingsstråket både för 

kollektivtrafik och för bilister vilket bidrar till att skapa en starkare region. 

• Öka framkomlighet och standard på väg 25 för att förbättra näringslivets transporter.  

• Minska restiden med buss på sträckan Alvesta/Växjö – Värnamo/Ljungby. 

• Översyn av hållplatser längs sträckan. 
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• Förbättra förutsättningarna för cykling, då främst inom begreppet hela resan. Vilket 

innebär att skapa punkter som är användbara för att kunna genomföra 

kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik.  

• Skapa goda förutsättningar för att kunna cykla mellan Hjortsberga och Alvesta tätort 

för boende inom rimligt cykelavstånd.  

Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) 

• Förbättra trafiksäkerheten på vägen, både för bilister och oskyddade trafikanter. 

Minska antalet olyckor jämfört med den sista tioårsperioden.  

• Åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken får även effekt på folkhälsan genom att fler 

människor väljer att cykla. 

• Projektet ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och i detta projekt har fyra 

mål bedömts vara särskilt aktuella, se nedan 

Begränsad klimatpåverkan 

• Målet att öka framkomligheten på väg ligger inte helt i linje med målet att begränsa 

klimatpåverkan, då det främst förbättrar förutsättningar för biltrafiken. 

Framkomlighetsåtgärder på sträckan kommer dock även kollektivtrafiken till nytta 

vilket kan innebära kortare restider. För att projektmålet att förbättra 

pendlingsmöjligheterna på väg 25 inte ska ge negativ klimatpåverkan krävs satsningar 

på kollektivtrafiken och på cykeltrafiken för att på så sätt medverka till att de pendlare 

som har möjlighet väljer ett annat färdmedel än bil. 

God bebyggd miljö 

• Minska biltrafikens negativa inverkan på boende längs med sträckan, då fram för allt 

avseende bullerstörningar över gällande riktvärde.  

Ett rikt odlingslandskap 

• Minimera intrång i odlingslandskapet. Skapa möjligheter för lantbrukstransporter att 

passera vägen för att effektivt kunna nyttja marken på båda sidor av vägen och därmed 

hålla landskapet öppet.  

Ett rikt växt- och djurliv 

• Målet är att intrång i befintliga naturmiljöer som vattendrag m.m. minimeras och att 

vägens barriäreffekt för djurlivet begränsas genom att passagemöjligheter erbjuds. 

2.4. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få 

fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns 

alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker. Denna vägplan 

drivs enligt typfall 2 vilket innebär följande. 
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I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön, se Figur 2. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 

till vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår 

försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram (som i detta 

fall). Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter 

innan Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan 

planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få deras 

synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse, se flik 3. 

 

Figur 2 Illustration av planläggningsprocessen för vägplan enligt typfall 2. Grön ring visar var vi är just 

nu i processen. 

3. Miljöbeskrivning 

Då Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att ingen av åtgärderna i projektet medför 

betydande miljöpåverkan kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

Istället kommer en miljöbeskrivning att tas fram. Miljöbeskrivningen är inarbetad i denna 

planbeskrivning. 

Avgränsningen av miljöbeskrivningen utgörs av projektets bedömda påverkan på 

omgivningen vad avser ljudemissioner, vattendrag, natur- och kulturvärden.  

Förutsättningar och befintliga värden av betydelse för människors hälsa och miljön 

redovisas i avsnitt 4. I avsnitt 6 redovisas projektets konsekvenser för människors hälsa och 

miljön respektive förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

Väg 25 är en nationell stamväg, som har en viktig funktion att sammanbinda Kalmar, Växjö, 

Alvesta med Halmstad och med E4. Vägen är viktig för såväl arbetspendling som mer 

långväga resor och godstransporter. På sträckan saknar väg 25 planskilda korsningar vilket 

innebär att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. 

Väg 25 utgör riksintresse för kommunikationer. Vägsträckan är ett relativt stort regionalt 

pendlingstråk, både med bil och med kollektivtrafik. Väg 25 är utpekad som 

rekommenderad väg för farligt gods. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som 

sammanbinder Karlskrona-Växjö-Värnamo-Borås-Göteborg och är viktig för pendling och 

godstransporter. 

Berörd vägsträcka av väg 25 är ca 1,6 km lång. Vägens bredd varierar från 9 meter i den 

västra delen till 13 meter i östra delen. Mitträcke finns idag uppsatt från korsningen väg 

707/väg 25 och ca 730 meter västerut. Hastighetsbegränsningen är 100 km/h där det finns 

mitträcke och i övrigt 80 km/h vilket gör att framkomligheten är begränsad. Öster om 

aktuell sträcka är väg 25 redan mötesfri med mitträcke.  

Längs sträckan ansluter två allmänna vägar (väg 727 och väg 707) där väg 707 har det 

största trafikflödet. Väg 707 är den västra infarten till Alvesta och ett viktigt stråk för 

godstransporter söderut mot Karlshamn (väg 126). Korsningen med väg 707 är utformad 

med både höger- och vänstersvängsfält medan anslutningen till väg 727 endast har 

högersvängsfält.  

 

Figur 3 Översiktskarta 

Utöver allmänna vägar finns fyra anslutningar med enskilda vägar eller skogsanslutningar. 

Långsamtgående fordon (jord- och skogsbruksmaskiner, traktorer etc) trafikerar väg 25 
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längs sträckan. Jordbrukstransporter sker även tvärs väg 25 för åtkomst av jordbruksmark 

på södra resp norra sidan av väg 25. 

 

Figur 4 Nuvarande väg 25 med mitträcke. Vy västerut från enskild väg vid Forsa 

Om det skulle bli stopp på väg 25 längs sträckan och trafiken behöver ledas om utgör väg 27 

– väg 698 – väg 746 – väg 126 över Rydaholm – Moheda det alternativ som tål 

trafikmängden. Omledningssträckan blir ca 40 km lång, se Figur 5. De mindre allmänna 

vägarna mellan Hjortsberga – Alvesta har inte kapacitet att klara trafikmängden på väg 25. 

 

Figur 5 Omledningsväg vid stopp på väg 25 delen Sjöatorp-Forsa 
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4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikflöde 

Från Trafikverkets trafikmätningar har nedanstående trafikmängder hämtats. I prognosen 

till år 2040 har trafikuppräkningstal för EVA1 använts. Trafikflödet för personbil bedöms 

öka med 1,1% per år fram till år 2030 och därefter 0,8% per år till år 2040. Trafikflödet för 

lastbil bedöms öka med 1,9% per år fram till år 2030 därefter med 1,5% år till år 2040. 

 

Figur 6 Delsträckor på väg 25 och anslutande allmänna vägar. Trafiksiffror för respektive delsträcka anges i 
tabell nedan. 

  

                                                           
1 EVA är ett kalkylverktyg som används för att beräkna effekter och samhällsekonomi för enskilda 
objekt eller trafiksystem. Trafikuppräkningstal är hämtade från EVA 2014-05-01, E-vägar. 
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Tabell 1 Trafikflöden på väg 25 och anslutande allmänna vägar år 2010 samt beräknat för nollalternativet 
respektive prognosåret 2040. Lokalisering visas i figur ovan. (ÅDT = Årsmedeldygnstrafik) 

Vägdel ÅDT Nuläge 

ÅDT Nollalternativ 

2040 

ÅDT  

Prognos 2040 

Andel tung trafik 

(andel nattetid) 

C 
Väg 25 

9503 12516 12516 16 % (16 %) 

D 
Väg 25 

9920 13060 13060 16 % (11 %) 

E 
Väg 25 

9920 13060 13060 
(omdragen) 

16 % (16 %) 

F 
Väg 25 

10254 13489 13060 16 % (16 %) 

G 
Väg 25 

7831 10324 10324 17 % (16 %) 

H 
Väg 724 

714 942 942 
(omdragen) 

17 % (16 %) 

I 
Väg 633 

104 137 137 
(omdragen) 

17 % (16 %) 

J 
Väg 722 

57 75 75  
(omdragen) 

14 % (16 %) 

K 
Väg 727 

521 676 676 
(omdragen) 

7 % (16 %) 

M 
Väg 707 

2544 3367 3367 19 % (16 %) 

 

4.2.2. Trafikolyckor 

Under den senaste 10-årsperioden, 2005-2014, har inga olyckor skett i östra delen av 

sträckan där bl a mitträcke finns på väg 25, se Figur 7.  
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Figur 7 Polisrapporterade trafikolyckor längs väg 25 för perioden 2005-2014. (Källa STRADA) 
S = Singelolycka, U = Upphinnandeolycka, M = Mötesolycka 

4.2.3. Kollektivtrafik 

Längs sträckan finns elva busshållplatser, fördelat på sex ställen, se Figur 8. Länstrafiken 

Kronoberg trafikerar sträckan med busslinjerna 145 och 270 med ett 15-tal turer i vardera 

riktningen på vardagarna. Vid hållplats Norra Råsen sker idag omstigning mellan Linje 145 

och 270, här finns även en pendel-/samåkningsparkering utbyggd. Enligt Trafikverkets 

underlag så uppfyller inte alla hållplatser standarden enligt Vägar och Gators Utformning 

(VGU). 

 

Figur 8 Hållplatslägen längs väg 25 samt i Hjortsberga. (Källa: Länstrafiken Kronoberg) 

Norra Råsen 
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4.2.4. Oskyddade trafikanter 

På sträckan finns ej någon separat gång- och cykelväg parallellt med väg 25. Om man ska 

cykla från Hjortsberga till Alvesta används antingen stråket väg 724 – väg 633 – väg 721 som 

är ca 6 km långt eller stråket väg 724 – väg 727 – serviceväg norr om väg 25 (alt väg 25) – 

väg 707 som är ca 8 km långt. Som alternativ till väg 633 cyklar vissa längs väg 25 mellan 

Norra Råsen – Väg 722 och sedan vidare på väg 722 – väg 721. Avståndet är lika långt 

oavsett om väg 633 eller 722 används. Några planskilda passager finns ej längs sträckan. Se 

Figur 9. 

Vid Mo-Sjöatorp och Norra Råsen sker frekvent passage av väg 25 av gående och cyklister. 

 

Figur 9 Gång- och cykelstråk som används idag mellan Hjortsberga och Alvesta 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

I Hjortsberga samhälle var folkmängden 248 personer år 2013 enligt Alvesta kommun. I 

samhället finns bland annat skola, förskola, idrottsplats och badplats. I samhället ligger en 

större träindustri och Hjortsbergagården med bl a kurs- och lägerverksamhet. En bit öster 

om stationssamhället ligger Hjortsberga kyrka med kyrkby. 

4.4. Landskapet och staden 

Landskapet i Alvesta kommun innehåller mycket skog och många sjöar och vattendrag. Väg 

25 präglas i stort av skog, och då främst barr-blandskog. Inslagen av lövträd finns främst 

intill vattendrag och kring jordbruksmark. Den aktuella sträckan har en stor variation av 

landskapstyper såsom barrskog, lövskog, sumpskog, mosse, jordbruksmark och hagmark.  

Väg 727 ligger högt i förhållande till omgivningen och passerar genom skog och ett 

uppbrutet småskaligt jord- och skogsbrukslandskap mellan väg 25 och Hjortsberga kyrkby.  
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Det finns därtill flera natur-, kultur- och friluftsvärden att förhålla sig till kring väg 25. Bland 

annat är närområdet rikt på fornlämningar, såsom fornåkrar och gravfält. Bebyggelsen är 

gles längs sträckan med ett fåtal utspridda hus, framförallt belägna vid Hjortsberga kyrkby.  

Platsen för trafikplatsen vid Alvesta väst ligger låglänt med flera korsande vattendrag. 

4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Buller 

Bullerberäkningar har gjorts i bullerberäkningsprogrammet SoundPlan. Beräkningar har 

gjorts för tre scenarier: nuläge år 2010, nollalternativet år 2040 och utbyggnadsförslag 

prognosår 2040. Beräkningarna har genomförts med uppräkning av trafikmängder enligt 

Tabell 1 ovan. För resultat av utbyggnadsalternativet se avsnitt 6 samt Bilaga 1. 

Beräkningarna har gjorts gemensamt för de båda vägplanerna Väg 25 Sjöatorp-Forsa samt 

Väg 25 Trafikplats Alvesta Väst. 

Nuläge 2010 och nollalternativ 2040 

Beräkningarna ger att det i nuläget (år 2010) finns 2 fastigheter som har ljudnivåer över 55 

dBA ekvivalent ljudnivå. För nollalternativet, dvs att inga förändringar sker förutom 

trafikökning, ökar antalet som har ljudnivåer över 55 dBA till 4 fastigheter år 2040.  

4.5.2. Natur- och kulturvärden 

Väg 25 går genom ett jordbruks- och skogslandskap där naturvärdena i första hand utgörs 

av diken/vattendrag samt skogliga värden. I vägens närmaste omgivning finns få områden 

med kända naturvärden. Inga områden av riksintresse berörs. 

Biotopskyddade stenmurar, åkerholmar och diken i åkermark finns längs sträckan.  

Vägen med tillhörande viltstängsel utgör en barriär för vilt som rör sig i området. Vägen och 

befintliga trummor kan utgöra vandringshinder för land- och vattenlevande djur som lever i 

eller i anslutning till vattendrag som korsar under vägen. 

Ett bestånd av backsippa finns cirka 200 meter sydost om Hjortsberga kyrka. Området 

består av jordbrukslandskap med öppen betesmark. Genom området sträcker sig en grusväg 

längs vilken backsippor identifierats vid naturvärdesinventering 2016, se Figur 10. 

Backsippa omfattas av fridlysning enligt 8 § artskyddsförordningen. 
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Figur 10 Resultat av naturvärdesinventering. Backsippa redovisas som lila prick. (Ecocom, 2016) 

Norr om korsningen väg 25/väg 707 finns skogliga naturvärden som sumpskogar.  

Ett flertal fornlämningar finns längs sträckan. 

4.5.3. Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att inga vatten kvalitetsmässigt får försämras samt 

att god vattenstatus ska säkerställas senast år 2027. Aktuella åtgärder genomförs inom 

avrinningsområdet för vattenförekomsten Skaddeån/Hjortsbergaån (630725-141985) som 

är ett vattendrag som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde med beslutad 

miljökvalitetsnorm 2017-02-23. Vattendraget är klassad som måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status. Fisken sandkrypare har hittats i ån. Sandkrypare var tidigare 

en rödlistad art, men genomförda åtgärdsprogram har gjort att den kommit tillbaka och inte 

är rödlistad längre.  

Djupabäcken, som är ett mindre vattendrag, korsar väg 25 strax öster om korsningen väg 

707/väg 25. Söder om väg 25 har bäcken grävts om i samband med att en biogasanläggning 

byggdes. Strandskyddet för Djupabäcken är 100 meter förutom inom detaljplanelagt 

område. 

4.5.4. Förorenad mark 

Enligt MIFO fas 1, utförd av Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterad 2002-02-12 rev. 2008-

04-14, har det på fastigheten Forsa 6:5 (Forsa-kiosken) skett tillverkning av 

träskyddsimpregneringsmedel (CCA) samt funnits en verkstadsindustri. Ett 

kontrollprogram har funnits upprättat för fastigheten i vilken provtagning utfördes mellan 

1982 och 1989. Provtagningen utförd inom ramen för kontrollprogrammet i närliggande 

ytvatten har påvisat höga och vissa år extremt höga halter av arsenik. Provtagning har 

utförts 2015 i fyra provpunkter i anslutning till där ny väg föreslås. Provtagningen påvisar 

ingen förorening och samtliga arsenik-halter underskrider detektionsgräns. 
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Provtagning har utförts i fem samlingsprov längs befintlig väg 25. Samtliga analyssvar visar 

låga halter av analyserade ämnen. En provpunkt (vid sektion 81/000) överskrider 

marginellt jämförvärdet för mindre än ringa risk (MRR).  

Vid markmiljöundersökningar av befintlig väg 25, väg 707 och väg 727 har förhöjda halter av 

PAH (tjärasfalt) identifierats i vägöverbyggnad. Tjärasfalt användes vid vägbyggnad fram till 

början av 1970-talet. Efter det har användningen förbjudits. 

4.5.5. Övrigt 

Skogsområdet norr om väg 25 används av närboende som närströvområde.  

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.6.1. Geoteknik 

Allmän geoteknisk översikt  

Inom större delen av området utgörs jordlagren av sandig eller siltig morän, ställvis 

förekommer även sandiga och siltiga sediment. Mindre områden med organisk jord 

förekommer också.  

Generellt är de geotekniska förutsättningarna goda, vilket innebär att inga stabilitets- eller 

sättningsproblem bedöms uppkomma. 

De geotekniska åtgärderna som krävs bedöms till urgrävning av organiska jordar. 

Schaktmassor från fastmarkspartier bedöms kunna användas till bankfyllning.  

Väg 25 

Från sektion ca 79/900 ligger vägen i stort sett med befintlig och befintlig väg breddas 

norrut. Jordlagren utgörs av siltig morän, sandmorän men även sand förekommer. Mellan 

sektion 80/040 och 80/120 återfinns större mäktigheter med organisk jord under ett 

fyllningslager. Underkant på den organiska jorden varierar mellan 0,8 till 2,2 meter. Efter 

torvområdet följer återigen sandmorän fram till breddningen avslutas. 

Väg 727 

Inledningsvis från norr ligger vägen i bank mestadels med endast små korta skärningar på 1-

2 meter fram till sektion ca 0/600. Jordlagren utgörs av siltig morän eller siltig sandmorän. 

Därefter följer en relativt lång och djup skärning, ca 250 meter med största skärningsdjup ca 

8 meter. Jordlagren utgörs även här av siltig sandmorän. Vägen ligger sedan på bank i 200 

meter där jordlagren utgörs av grusig sand. Återigen ligger vägen i skärning ca 250 meter. 

Skärningen är relativt djup, ca 6 meter som mest. Jordlagren utgörs av siltig sand eller siltig 

morän. Vägen fortsätter ut i låglänt terräng på bank fram till trafikplats Alvesta väst. 

Jordlagren utgörs här av sandig silt eller siltig sand. I de djupa skärningarna har inget berg 

påträffats vid sonderingarna. 

Brostöd Trafikplats Alvesta väst 

Jordlagren utgörs mestadels av siltig sand, ställvis förekommer även lager med silt (södra 

sidan) ca 2 meter under markytan.  

Bron kan plattgrundläggas i naturligt lagrade friktionsjordar efter borttagning av organisk 

jord. 
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4.6.2. Hydrogeologisk påverkan 

Inom området finns inga registrerade grundvattenförekomster (VISS) och i SGU:s 

grundvattenkarta anges uttagsmöjligheter i jordlagren som liten eller ingen 

grundvattentillgång.  

Inom större delen av området utgörs jordlagren av sandig eller siltig morän. I västra delen 

av vägen ligger i ett område med isälvsediment och direkt söder om vägen finns en tydlig ås. 

Dessa formationer förknippas typiskt med större vattenföring jämfört med omkringliggande 

morän. 

Hydrogeologisk påverkan är typiskt påverkan på grundvattennivån till följd av 

grundvattenbortledning. På de platser vägen går i skärning och lägsta dräneringsnivån ligger 

under grundvattennivån kan grundvattenbortledning behövas. Det samma gäller om det 

under byggskedet utförs arbeten på djup under grundvattennivån.  

För skärningarna (0/600-0/900 samt 1/100-1/400) längs väg 727 kommer lägsta 

dräneringsnivån (dikesbotten) i både bygg- och driftskede att ligga under uppmätt grund-

vattennivå. För dessa vägskärningar ha eventuell grundvattenpåverkan utretts. Resultatet av 

utredningen presenteras i helhet i PM - Grundvattenpåverkan vid vägskärningar väg 727 - 

Alvesta kommun, Kronobergs län (Sweco 2015-05-04). Utredning visar att, förutsatt att 

skärningarna görs genom morän motsvarande tagna jordprover, grundvattensänkning sker 

främst inom vägområdet. Det maximala influensområdet, d.v.s. det område där 

grundvattennivån kan sänkas till följd av verksamheten, har beräknats till ca 30 m från 

vägskärningen.  

Den brunnsinventering som utförts har inte identifierat några brunnar inom 

influensområdet. Närmaste brunn är en grävd brunn vid väg 727 (ca 0/600) som ligger 100-

150 m från vägskärningen.  

Längs övriga vägsträckan har inga hydrogeologiska utredningar gjorts.  

För att kontrollera eventuell påverka på grundvattennivå eller grundvattenkvalitet kommer 

brunnar, källor och grundvattenrör i området kring planerad väg 25 att ingå i ett 

kontrollprogram där nivåer och vattenkvalitet mäts före, under och efter byggskedet. 

4.6.3. Avvattning 

Vägsträckan passerar på det aktuella terrängavsnittet genom ett delvis kuperat landskap. 

Utefter sträckan skär vägen över ett antal mindre vattendrag och diken. 

Befintlig vägsträckning har idag fungerande avvattning som kan kompletteras där 

förändringar i vägutformning är aktuell som vid trafikplatser och vid breddning av 

vägbanan. Genomledningar förlängs vid behov. 

4.6.4. Övrigt 

En överföringsledning för vatten (till Växjö stad) går på norra sidan av väg 25 längs hela 

sträckan. I samband med trafikplatsen hamnar föreslagen vägutformning i konflikt 

(vägbank hamnar över ledningen) med överföringsledningen. Växjö kommun är 

ledningsägare till överföringsledningen och har sammanställt ett kravdokument med 

riktlinjer för att tillgodose att överföringsledningen skyddas där konflikt råder. Bland annat 
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bör överföringsledning inte friläggas samt ligga i skyddsrör där den hamnar under vägkropp 

eller nära öppet dike. 

Markförlagd och luftburen el- och teleledning korsar väg 25 vid ett flertal punkter där en 

större kraftledning korsar vid korsningen väg 25/väg 707. 

5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Omfattning av vägplanen framgår av plankartor, se även figur nedan. 

 

Figur 11 Omfattning vägplan Trafikplats Alvesta Väst 

Projektet omfattar totalt ca 1,6 km mötesseparerad väg samt byggandet av trafikplats 

Alvesta Väst. I väst avgränsas projektet till bef korsning med väg 727 och i öst till bef 

mötesseparerad väg, ca 500 m öst om bef korsning med väg 707. 

De ca 1000 östligaste metrarna av vägsträckan är redan idag 13 m bred, resterande del är 9 

m. Efter ombyggnaden kommer väg 25 få en genomgående vägbredd på 13 m. En viss 

sidoförskjutning av stakad linje jämfört med befintlig, kommer ske norrut mitt på sträckan 

för att möjliggöra byggandet av enskild väg längs med väg 25 samt för att få en homogen 

linjeföring. Väster om etappgränsen ligger vägplan Sjöatorp – Forsa, som också föreslås bli 

mötesseparerad med 13 m vägbredd. Öster om etappgränsen är väg 25 redan mötes-

separerad med 13 m vägbredd. Det är en fördel att bredda vägen på samma sida som den 

angränsande vägplanen Sjöatorp – Forsa gör. Man får mindre sidoförskjutning samt 

undviker mer längsgående skarvar än nödvändigt. Därför breddas väg 25 på norra sidan där 

så behövs. 
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Placering av trafikplats Alvesta Väst är anpassad så att befintlig korsning av väg 707 ska 

fungera även under byggtiden. För att inte hamna i konflikt med den stora kraftledningen 

placeras trafikplatsen öster om nuvarande korsning, strax väster om det detaljplanelagda 

området Orrakullen.  

5.2. Val av utformning 

Både steg 3 och steg 4 i fyrstegsprincipen väljs att gå vidare med. Väg 25 görs till en 13 m 

bred, mötesseparerad 2+1-väg, med referenshastighet 100 km/h.  

Det blir en ny tvåfältssträcka västerut inom vägplanen. Från trafikplats Alvesta Väst övergår 

påfartsrampen mot Ljungby i eget körfält längs väg 25, total längd ca 1000 m. Dock är det 

bara ca 800 m av tvåfältssträckan som ingår i denna vägplan, resterande 200 m, tillhör 

vägplan Sjöatorp – Forsa. Kravet i VGU är 900 m för en tvåfältssträcka. Från trafikplats 

Alvesta Väst övergår påfartsrampen mot Växjö också i eget körfält längs väg 25. Den 

ansluter dock till befintlig tvåfältssträcka i vägplanegränsen. 

Ett mål med projektet är att få trafiksäkrare korsningar. Därför föreslås att alla anslutningar 

utmed vägen ska stängas. Ett sidovägssystem byggs upp och ansluts till trafikplatsen. Till 

största delen förläggs sidovägarna söder om väg 25. Norr om väg 25 finns en serviceväg 

utmed överföringsledningen i skogsmark. Den går att utnyttja av markägarna för att ta sig 

till sina respektive markägor. Indragning av allmän väg förekommer i anslutning till 

trafikplatsen samt för befintlig sträckning av väg 727. Bef väg 727 föreslås övergås till 

enskild väg. 

Stora brister finns i dagsläget för vänstersvängande från väg 707 mot Ljungby. Den täta 

trafiken samtidigt som det redan idag är 100 km/h vid korsningen, gör det svårt att komma 

ut på väg 25. En långsiktig lösning för att göra situationen betydligt mer trafiksäkrare och 

mer framkomlig är att bygga en trafikplats. Förslaget på trafikplats är utformat som en 

ruterbladslösning med droppar. Utformningen är framtaget med hänsyn till 

trafikmängderna för prognosåret 2040. Dropparna ger en trafiksäker lösning och är något 

mer avancerad än en enkel trafikplats med ruterblad. Dessutom blir det en kapacitetssäker 

lösning med god framkomlighet. Farliga vänstersvängar elimineras helt i förslaget. 

Markintrånget blir förhållandevis begränsat och ett mindre intrång i det detaljplanelagda 

området Orrakullen kommer att ske. Väg 727 kan kopplas in på norra droppen på ett 

naturligt och lättöverskådligt sätt. Trafikplatsen kommer ligga strategiskt placerad med 

hänsyn till omkörningssträckornas läge. Körfältsindelningen växlar från 1 till 2 körfält i 

samband med broläget. Det innebär att de båda påfarterna leds ut på varsin 

omkörningssträcka och bildar vägens högra körfält. Befintlig parallellavfart för trafiken från 

Ljungby mot Alvesta används som ny parallellavfart, då trafikmängden är relativt stor. För 

avfartstrafiken från Växjö mot Alvesta föreslås kilavfart.  

Tanken är att samla alla berörda faciliteter såsom busshållplatser, pendelparkering, gång- 

och cykelvägar i trafikplatsläget. Genom att samtidigt satsa på belysning i dessa områden, 

skapas en attraktiv, inbjudande, trygg och säker trafikmiljö. 

Många av de befintliga hållplatserna används sparsamt och har dålig tillgänglighet. I och 

med ombyggnaden av vägen blir referenshastigheten 100 km/h på hela sträckan. Då 

sträckan har hög trafikbelastning, breddas från 9 m till 13 m samt att mitträcke tillkommer, 

medför det att busshållplatser i direkt anslutning till väg 25 är direkt olämpligt. Då man 
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gärna vill undvika att resenärer ”genar” över väg 25 och försöker ta sig över mitträcket är ett 

lämpligt förslag är att ersätta befintliga hållplatser med nya utmed påfartsramperna vid 

trafikplatsläget. Antalet hållplatser minskas kraftigt på sträckan, men de som är kvar blir 

samtidigt både mer tillgängliga och trafiksäkra. Eftersom hållplatserna läggs i anslutning till 

trafikplatsen leder man gående över bron och slipper därmed risken att bussresenärer 

försöker ta sig över mitträcket. En annan stor fördel med att slippa ha hållplatserna längs 

med väg 25, är att den hårda trafikbelastningen annars gör det svårt för bussarna att köra ut. 

Vilket i sin tur kan innebära svårigheter att hålla tidtabell samt att allt för ”vågade” 

utkörningar görs. Bussarna får nu istället möjlighet att accelerera i lugn och ro. 

Busshållplatserna läggs i max 2 % längslutning.  

En gång- och cykelväg kommer att skapas vid trafikplatsen, över bron mellan 

pendelparkering och busshållplats. Gcm-stöd med tillhörande reflexstolpar föreslås som 

separering mellan vägtrafik och oskyddade trafikanter utmed hela föreslagna gång- och 

cykelvägssträckan. 

 

 Figur 12 Omfattning Trafikplats Alvesta Väst 

5.2.1. Typsektioner 

De föreslagna typsektionerna redovisas på ritningar 200T0406 - 200T0409. Väg 25 får den 

genomgående vägbredden 13,0 m. Ramper görs 6,0 m breda. Väg 727 görs 6,0 m bred och 

väg 707 9,0 m bred. 

Sidoområde för väg 25 samt ramper utformas med innersläntlutning 1:4 och bakslänt i 

lutning 1:2 med släntavrundning. På övriga allmänna vägar föreslås innersläntlutning 1:3 

och baksläntlutning 1:2. Beroende på om det är skärningsdike eller bankdike ser 
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dikesbredden och bakslänten olika ut. För alla sektioner på allmänna vägar, förutom vid 

bankdike föreslås släntavrundning av bank- eller skärningsslänt. Vid bankdike sätts 

bakslänten i lutning 1:4 stället för 1:2 och släntavrundning som vid övriga 

skärningssektioner. 

På väg 25 och ramper med längre sammanhängande avsnitt med vägbank högre än 3 m 

föreslås sidoräcke. Väg 25 får inga sidoräcken. På trafikplatsens ramper innebär det att 

binda ihop räckena över bron på ett trafiksäkert sätt samtidigt som massåtgången 

minimeras. 

I anslutning till trafikplatsen, anpassas vägtypen till trafikmiljö 50 km/h. Låg standard när 

det gäller linjeföring, begränsad siktmöjlighet, flertalet anslutande ramper och sidovägar 

samt oskyddade trafikanter utmed vägen, ligger till grund för värderingen. Även den del av 

väg 727 som ligger i anslutning till befintlig korsning med väg 724/väg 727 anses tillhöra 

trafikmiljö 50 km/h. 

Tabell 2 Typsektioner 

Beteckning Vägtyp Referens-

hastighet 

Vägbredd Bankhöjd 

utan räcke 

Säkerhetszon 

Väg 25 Mötesfri väg 

110/100 

100 km/h 13,0 m 3 10 

Ramper Tvåfältsväg 

100/80 

100 km/h 6,0 m 3 9 

Väg 707 Tvåfältsväg 

60 

60 km/h 9,0 m 5 3 

Väg 727* Tvåfältsväg* 

100/80 

80 km/h* 6,0 m 4 7 

* gäller ej vid anslutning till bef korsning väg 727/väg 724 samt vid anslutning till trafikplats Alvesta Väst. 
Vägen anpassas då till trafikmiljö 50 km/h. 

5.2.2. Plan- och profilstandard 

Den valda geometriska standarden för väg 25 motsvarar kravstandard 100 km/h. 

Geometrisk standard för ramper är anpassad efter kapitel Trafikplatser. Geometrisk 

standard för övriga allmänna vägar motsvarar kravstandard 60 km/h. Vägavsnittet av väg 

727 som ligger ute på sträcka är anpassad efter 80 km/h. (VGU 2012.179) 

Den del av väg 727 som ligger i anslutning till bef korsning med väg 724/väg 727 anses 

tillhöra trafikmiljö 50 km/h. 

I anslutning till trafikplatsen, anpassas kravstandard till 50 km/h. Låg standard när det 

gäller linjeföring, begränsad siktmöjlighet, flertalet anslutande ramper och sidovägar samt 

oskyddade trafikanter utmed vägen, ligger till grund för värderingen. 
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Tabell 3 Plan- och profilstandard allmänna vägar. 

Beteckning Minsta 

horisontalradie  

Minsta 

konkava 

vertikalradie 

Minsta 

konvexa 

vertikalradie 

Största 

lutning 

längsled 

Väg 25 900 m 6000 m 20 000 m 1,5 % 

Ramper 25 m 800 m 600 m 6,0 % 

Väg 707 120 m 2000 m 2700 m 4,5 % 

Väg 727* 100 m* 5000 m 5000 m 2,5 % 

* r100 m finns på den del av vägen som anses tillhöra vägtypen trafikmiljö 50 km/h. Ute på sträcka är minsta 
horisontalradie 400 m. 

Tabell 4 Krav Plan- och profilstandard allmänna vägar (VGU 2012:179). 

Beteckning Minsta 

horisontalradie 

Minsta 

konkava 

vertikalradie 

Minsta 

konvexa 

vertikalradie 

Största 

lutning 

längsled 

VR 100 700 m 4500 m 6000 m 6,0 % 

VR 80 400 m 2500 m 3000 m 6,0 % 

VR 60 140 m 1500 m 1500 m 6,0 % 

 

5.2.3. Gestaltning 

Då befintliga kvaliteter som kontrasterna i höjdled och mellan öppet och slutet landskap 

accentueras behövs inga stora förändringar av området kring vägen utan främst mindre 

tillägg och reduceringar av befintliga vegetations- och landskapstyper utförs. Det befintliga 

utseendet längs nysträckningen av väg 727 är därmed guidande för den detaljerade 

gestaltningen av vägen.  

Bländskydd blir en gestaltningsaspekt som följer med utmed stora delar av sträckan då 

servicevägar och sidovägar löper intill väg 25. Bländskydd är viktiga ur säkerhetssynpunkt 

för att inte trafikanter ska störas av ljuskällor på intilliggande vägar, men kan även användas 

för att dela in vägen i olika visuella och upplevelsemässiga områden. De kan utformas som 

vallar, utav vegetation eller skärmar.  

Vid trafikplatsen vid Alvesta västra är vattenspeglar ett gestaltningselement. Dammarna 

placeras i lågpunkter i landskapet för att ge ett naturligt intryck och anpassas till platsen där 

de är placerade. I angränsande delar av väg 25 förekommer sjöar och de nya vattenspeglarna 

bidrar till ytterligare upplevelse av vattnets närvaro i området. Vidare är det viktigt att värna 

om kulturbärande element och framhäva sådana längst vägsträckan, bland annat genom att 

låta väg 727 löpa längs en befintlig smålandsgärdesgård. 
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Trafikplatsen vid Alvesta västra utgör även passage för gående och cyklister samt har 

hållplatslägen för kollektivtrafik. Trafikplatsen ska därför utformas så att siktlinjer och 

riktningar är tydliga för samtliga trafikanter. Belysning är ett viktigt inslag för att platsen 

ska upplevas som trygg och säker.  

5.2.4. Avvattning 

Avvattningssystemet längs vägen ska dimensioneras och utformas så att det får tillräcklig 

kapacitet för att översvämningar ej skall bildas, så att vägdräneringar får funktioner som 

avsetts, befintliga va-ledningars och åkerdräneringars funktion bibehålls, samt att befintliga 

system ej skadas. Befintliga dagvattenavledningssystem bibehålls i möjligaste mån och 

kompletteras med ytterligare dikesvolym för avledning och fördröjning. Dammar i 

trafikplats vid Alvesta västra utgör gestaltningselement och har en genomledande, ej 

fördröjande, funktion.  

Vägslänterna kommer att utföras flacka av trafiksäkerhetsskäl. Detta gynnar såväl 

infiltration av dagvatten, som rening av det vatten som rinner av i dikena. Diken kommer i 

huvudsak att följa vägens längslutning och vatten samlas därför främst i närheten av vägens 

lågpunkter i vattendrag och diken som för vattnet vidare. 

För att lösa avrinningen för befintligt naturmarksvatten och befintligt och tillkommande 

vägdagvatten för väg 25 byggs längsgående diken utmed väg 25. För att lösa avrinningen för 

naturmarksvatten och vägdagvatten för nysträckningen av väg 727 byggs längsgående diken. 

Diken anläggs som grunda diken där vägen går i skärning med omgivande mark, men även 

på vissa sträckor där vägen går på bank. Förbi lågpunkt som avvattnas mot sumpskog 

anläggs flygande diken. Dikena ansluts sedan till dagvattenavledningssystem för väg 25.  

En ökad mängd dagvatten leds längs väg 707 varför diken breddas från trafikplats Alvesta 

väst fram till recipienten Djupabäcken. 

5.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs 

Inga särskilda skyddsåtgärder eller försiktighetsmått föreslås.  

5.4. Vattenverksamhet 

Den vattenverksamhet som i enlighet med miljöbalkens definition ingår i vägprojektet är 

bortledande av grundvatten längs ny sträckning av väg 727 och omledning av Djupabäcken 

kring trafikplats Alvesta Väst. 

5.5. Broar och andra byggnadsverk 

Projektet omfattar ett nytt byggnadsverk nämligen bron över väg 25 i Trafikplats Alvesta 

Väst, enligt Figur 13. 
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Figur 13 Översikt av byggnadsverk 

Nya broar skall utföras med en teknisk livslängd av 80 år. 

Broarna skall utföras enligt TRVK Bro 11 (TRV publ. 2011:085), TRVR Bro 11 (TRV publ. 

2011:86) inkl. Supplement 1 (2014/ 82131), TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) samt AMA 

Anläggning 13.  

 

5.5.1. Bro över väg i TPL Alvesta väst, 100-324-1 

Den nya bron ska placeras i sektion km 81/010 längs väg 25 och ingår i vägplan trafikplats 

Alvesta väst. Trafikplatsen ligger nordväst om Alvesta och bron skapar en förbindelse mellan 

väg 727 och väg 707, med på- och avfarter till väg 25. 

Befintlig väg 25 och bredden på 13 m behålls. Vägen är mötesfri (2+1) väg med mitträcke 

och referenshastighet 100 km/h. Bron korsar väg 25 i en vinkel på ca 91 gon och den skall 

utformas så att ett öppet intryck med god genomsikt uppnås vid färd på väg 25. Brons fria 

höjd över väg 25 skall vara minst 4,70 m. Bron föreslås utföras i ett spann med ca 36 m 

spännvidd. Inga räcken placeras längs vägbanans kant under bron. Slänter och koner vid 

bron utförs med lutning 1:2.  

Bron skall vara tillgänglig för fordons- och GC-trafik; två körfält och GC-bana som separeras 

med ett GCM-stöd. Den fria brobredden skall vara minst 12 m. Hastigheten på bron kommer 

att vara 60 km/h.  

Bron kan plattgrundläggas och grundläggningen utformas så att ingen konflikt med två 

överföringsledningar uppstår. Ledningarna ligger på norra sidan av väg 25. För 

grundförhållanden se PM Geoteknik.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Genom föreslagna åtgärder kommer framkomligheten att förbättras eftersom mitträcke 

möjliggör en hastighetshöjning på väg 25. Pendlingsmöjligheterna och godstrafiken kommer 

att påverkas positivt av vägförslaget. Trafikanterna kan hålla en jämnare hastighet, vilket ger 

bättre körkomfort och lägre fordonskostnader.  

Trafiksäkerheten kommer att öka eftersom mötes- och omkörningsolyckorna på sträckan 

nästan helt kommer att utebli. Antalet korsnings- och upphinnandeolyckor kommer att 

minska när en planskild trafikplats byggs och korsningar med vänstersväng tas bort.  

Mitträcket kan medföra att viltet uppehåller sig längre tid på vägen, vilket kan orsaka fler 

viltolyckor. Eftersom viltstängsel föreslås sättas upp kommer den risken dock att 

minimeras.  

Skyddsåtgärder enligt Växjö kommuns anvisningar säkerhetsställer skydd för 

överföringsledningen samt skydd för ev urspolning av allmänna vägar. 

Cyklisterna kommer att uppleva att det blir otryggare och trängre på vägbanan längs väg 25 

pga mitträcket. Ett sammanhängande stråk av parallellvägar föreslås vilket ger de 

oskyddade trafikanterna en möjlighet att färdas på ett mindre trafikerat och säkrare vägnät. 

Gående och cyklister erbjuds säkrare passagemöjligheter av väg 25 genom planskild passage 

i trafikplats Alvesta Väst. 

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Föreslagna åtgärder bedöms medföra positiva konsekvenser både lokalt och regionalt 

genom ökad framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet. 

6.3. Landskapet och staden  

Då vägens utformning i första hand följer befintliga linjer i landskapet, samt då 

gestaltningen av intilliggande landskap främst görs för att framhäva det befintliga 

landskapet och dess landskapstyper, så förväntas landskapet kunna behållas relativt intakt 

kring väg 25 och väg 727. Befintlig vegetation ska sparas där det är möjligt och 

avbaningsmassor användas för att snabbt etablera ny växtlighet.  

Befintliga element, såsom en stenmur i tomtgräns där väg 727 ansluter Hjortsberga kyrkby, 

är viktiga för att den nya sträckningen av väg 727 ska uppfattas som väl implementerad i sitt 

sammanhang.  

Då väg 727 ska kunna användas för att cykla mellan Hjortsberga och Alvesta samt då 

kollektivtrafik är inkorporerad i trafikplatsen vid Alvesta västra är det av stor vikt att 

trafikplatsen är en attraktiv miljö för samtliga trafikanter, även gående och cyklister. 

Trafikplatsen vid Alvesta västra kommer med utformningen främja byten mellan olika typer 

av transport. Belysning anpassas även för gående och cyklister i trafikplatsen och siktlinjer 

tydliggörs då gång- och cykelvägar utgör tydliga riktningar.  
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Dagvattendammar vid trafikplatsen vid Alvesta västra blir ett viktigt gestaltningselement 

Läget är strategiskt utvalt för att platsen för trafikplatsen ligger lågt i förhållande till 

omkringliggande naturmark i norr, nordöst och nordväst och de befintliga vattendragen 

tillåts bli mer synliga på platsen. 

6.4. Miljö och hälsa 

6.4.1. Buller 

Riktvärden för trafikbuller 

Bedömning om eventuella skyddsåtgärder för vägtrafikbuller baseras på de riktvärden som 

antagits av riksdagen. Dessa är bindande vid nybyggnation av väg eller vid väsentlig 

ombyggnation av väg och gäller i övrigt som planeringsmål. För samtliga riktvärden gäller 

att hänsyn ska tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall 

utomhusnivån inte kan reduceras till gällande riktvärden bör inriktningen vara att 

inomhusnivåerna inte överskrids.  

• 30 dBA ekvivalent nivå inomhus 

• 45 dBA maximal nivå inomhus nattetid2 

• 55 dBA ekvivalent nivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dBA maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostad3,  

 

Bullerberäkningar för utbyggnadsalternativet 

Bullerberäkningar har utförts för utbyggnadsalternativet med trafikflöde för år 2040. 

Beräkningarna visar att för 3 bostadsfastigheter överskrids riktvärdet 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå utomhus vid fasad på våning 1 och/eller våning 2. Inventering har utförts av 

fastigheter med ekvivalent ljudnivå över riktvärdet. Vid inventeringen har uteplatsers 

lokalisering, fönsters och fasaders standard undersökts. Se även PM Bullerutredning i Bilaga 

1. 

Vid beräkningarna har den nordiska beräkningsmodellen (Naturvårdsverket rapport 4653) 

använts vilken ger att fasaddämpningen, dvs skillnaden mellan insida/utsida fasad, är minst 

30 dB vid hastigheten 100 km/h. Detta innebär att två av de tre bostadsfastigheterna 

understiger riktvärdet för ekvivalent och maximal inomhusnivå utan ytterligare åtgärder 

(avser fastigheterna Forsa 2:12 och 6:2). Båda dessa beräknas ha en uteplats som ligger 

skyddad. 

Fastigheten Hjortsberga 1:14 ligger vid Hjortsberga kyrka och beräknas få maxnivå över 

riktvärdet. Trafikflödet på väg 727, som är den väg som ger upphov till bullret, är lågt 

trafikerad (676 fordon/dygn varav 7% tunga fordon) och understiger 5 passager av tunga 

fordon per timme varför några bullerskyddsåtgärder ej föreslås. 

6.4.2. Natur- och kulturmiljö 

Vid nysträckning av väg 727 finns ett flertal fornlämningsområden med fossil åkermark, 

sumpskogar och bäckmiljö. Alternativa sträckningar har studerats och den sammantaget 

bästa sträckningen redovisas i Figur 14. Föreslagen sträckning undviker de sumpskogar som 

finns i närområdet. Intrång sker i kanten av fornlämningsområden. Den nya sträckningen 

                                                           
2 Maximalnivå ljudnivå inomhus nattetid får överskridas högst fem gånger per natt (kl 22–06) 
3 Maximal ljudnivå vid uteplats får överskridas högst fem gånger per timme 
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följer delvis en gammal vägsträckning som finns med i det historiska kartmaterialet från 

1900-talet. Här kommer ny mark att tas i anspråk, vilket riskerar att bryta samband och 

bidra till en fragmentering av kulturlandskapet, samt att den äldre vägsträckningen helt 

eller delvis kommer att försvinna. Arkeologisk utredning steg 1 och 2 har genomförts för att 

tydligare visa fornlämningsbilden. 

 

Figur 14 Natur- och kulturvärden vid ny sträckning för väg 727 samt Trafikplats Alvesta Väst. 

Vid nysträckningen av väg 727 kommer lokalen med backsippa att tas i anspråk. För att 

bevara backsippebeståndet föreslås att de grävs upp vid lämplig tidpunkt och flyttas till 

intilliggande område. Vägplanens påverkan på populationen av backsippa i ett lokalt 

perspektiv bedöms därmed som högst marginell och i ett regionalt och nationellt perspektiv 

som obefintlig. Tillstånd enligt artskyddsförordningen för flytt av backsippor har sökts hos 

Länsstyrelsen.  

Vid anslutningen av väg 727 till befintlig väg vid Hjortsberga kyrka kommer ett 

biotopskyddat stenröse att försvinna, se Figur 15 samt särskild markering på plankarta. 

Konsekvenserna bedöms bli små eftersom stenröset är litet och merparten av värdena i 

närområdet kvarstår. 
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Figur 15 Biotopskyddat stenröse som försvinner vid nysträckning av väg 727 

6.4.3. Grundvattenbortledning väg 727 

Vid nysträckning av väg 727 från trafikplats Alvesta Väst till Hjortsberga kyrka kommer 

vägsträckningen att gå genom ett höjdparti. Vid höjdpartiet kommer ny väg att skära ner 

under omgivande mark vilket medför att ny väg hamnar 1-2 meter under grundvattenytan.  

Det maximala influensområdet, d.v.s. det område där grundvattennivån kan sänkas till följd 

av verksamheten, har beräknats för byggskedet respektive driftskedet. Förutsatt att 

vägskärningarna görs genom morän, motsvarande den som påträffats vid fältundersökning, 

sker grundvattensänkning främst inom vägområdet (influensradie ca 20 m). Under 

byggskedet blir dock grundvattenbortledningen större och grundvattensänkning på någon 

eller några decimeter kan ske även utanför vägområdet (influensradien ca 30 m). 

Verksamheten bedöms inte medför någon skada för enskilda eller allmänna intressen 

eftersom influensradien är liten och inga enskilda eller allmänna intressen finns i 

närområdet. Om bedömningen skulle ändras i det fortsatta arbetet kommer tillstånd för 

vattenverksamhet att sökas.  

6.4.4. Förorenad mark 

Efter kommunikation med tillsynsmyndigheten har det bestämts att massor som innehåller 

halter upp till mindre än känslig markanvändning (MKM) får användas då området är avsett 

för väg och trafik. Då massorna avses att användas inom befintlig vägsträckning för väg 25 

krävs ingen anmälan till tillsynsmyndigheten enl. 10 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251) då massorna ej klassas som ett avfall. 

Förorenade asfaltsmassor (PAH) som rivs upp eller fräses bort med halter över MKM 

kommer att hanteras i kommunikation med tillsynsmyndigheten.  

6.4.5. Hushållning med naturresurser 

Schaktmassorna längs väg 25 och väg 727 kan användas som bankfyllnadsmaterial. Behovet 

är störst vid trafikplats Alvesta Väst. 

Biotopskyddat 

stenröse utgår 
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Organisk jord kommer att användas till terrängmoduleringar, släntbeklädnad och för att 

återställa befintliga vägar som rivs till naturmark. Ytor för tillfälliga upplag och 

mellanlagring finns med i vägplanen enligt Kapitel 8.3 Område med tillfällig nyttjanderätt. 

6.4.6. Strandskydd Djupabäcken 

Utbyggnad av allmän väg kommer att ske inom Djupabäckens strandskyddsområde genom 

ny Trafikplats Alvesta väst. Utbyggnaden bedöms ej medföra någon ökad barriäreffekt 

eftersom befintlig väg redan utgör ett hinder. Genom vägplanens fastställelse kommer 

undantag att medges för byggande av allmän väg inom strandskyddsområdet vilket 

redovisas med särskild markering på plankartorna. De särskilda skäl som framförs, för 

undantag från strandskyddsbestämmelserna, är att projektet är ett angeläget allmänt 

intresse och utgör byggande av allmän väg vilket bidrar till att ökad trafiksäkerhet, 

framkomlighet och tillgänglighet. Inga bättre alternativ till sträckning finns. 

6.5. Påverkan under byggnadstiden 

Under byggtiden kommer trafikstörningar att ske när ny väg 727 byggs och befintlig väg 25 

breddas. I samband med breddning av väg 25 kommer hastigheten att begränsas dock 

kommer hastighetsnedsättning att ske längs hela eller delar av väg 25.  

7. Överensstämmelse med miljöbalken 

7.1. Uppfyllelse av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Kunskapskravet: Uppfylls genom att kunskap om relevanta miljöförhållanden har inhämtats 

under hela vägplaneringsprocessen genom samråd, fältbesök, undersökningar, 

inventeringar och utredningar. 

Försiktighetsprincipen: De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att projektet medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön finns beskrivna i miljöbeskrivningen. Krav på kvalitetssäkring och 

miljöhänsyn under byggtiden kommer att ställas. 

Produktvalsprincipen: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören inför byggskedet 

kommer krav att ställas på val av korrekta produkter. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Vid Trafikverkets upphandling av entreprenören 

inför byggskedet kommer krav att ställas på hushållning med råvaror och energi.  

Lokaliseringsprincipen: I detta fall breddas en befintlig väg och lokaliseringsregeln har 

mindre betydelse. 

Skälighetsregeln och skadeansvar: Vid val av åtgärder har nyttan av åtgärderna vägts mot 

kostnaderna. 

7.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer anger de högst tillåtna förorenings- och störningsnivåer som 

människor och miljö får belastas med. Miljökvalitetsnorm för vatten finns för 

ytvattenförekomsten Hjortsbergaån/Skaddeån (SE630725-141985). Föreslagna vägåtgärder 
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bedöms inte påverka dess ekologiska eller kemiska status. Miljökvalitetsnormen för 

utomhusluft berörs, men bedöms inte överskridas eftersom årsmedeldygnstrafiken är liten.  

Inga vatten där förordningen för fisk- och musselvatten ska tillämpas berörs.  

Normen för omgivningsbuller gäller vägar med betydligt högre trafikmängd. 

8. Markanspråk och pågående markanvändning 

8.1. Vägområde för allmän väg 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för 

väganordningar samt vägdiken, omgrävning av befintliga diken, slänter och 

släntavrundning. Säkerhetszonen ingår också i vägområdet, se Figur 16.  

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat utrymme för väg 

med stöd av en upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja 

mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens 

ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. 

Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan 

utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in från allmänt 

underhåll.  

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat 

någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 

den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om 

ersättningen avgörs i domstol. 

För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med 

cirka 106 950 m², se plankarta, flik 1. 

Vägområde från allmänna vägar som dras in från allmänt underhåll återgår till 

fastighetsägaren. I denna Vägplan återgår cirka 13 620 m², se plankarta, flik 1. 
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Figur 16 Illustration av väganläggning, vägområde och vägrätt 

8.2. Vägområde med inskränkt vägrätt 

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över användningen 

av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra tillgångar ur marken 

eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars väghållaren. För att möjliggöra rensning av 

terrängdiken i anslutning till vägen har detta markerats som inskränkt vägrätt.  Den 

inskränkta vägrätten framgår av plankarta och bifogad fastighetsförteckning.  

Nytt vägområde med inskränkt vägrätt i aktuell vägplan omfattar cirka 9010 m², se 

plankarta, flik 1. 

8.3. Område med tillfällig nyttjanderätt 

Område med tillfällig nyttjanderätt omfattar område som behövs för byggande av 

väganordning. I projektet behövs område med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden: 

• På åkermark och annan öppen mark för tillfälligt upplag av jordmassor och 

justering av slänter. 

• I skogsmark för skydd av träd och rötter, så att man inte gräver ända fram till 

stammen, och för tillfälligt upplag av jordmassor. 

• För byggtrafik från allmän väg fram till vägområdet. Detta för att entreprenören i ett 

tidigt skede skall kunna tas sig fram med transporter till väglinjen och broläget och 

för att förenkla transporterna under hela byggtiden.  
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I vägplanen föreslås att Trafikverket under byggtiden från byggstart tillfälligt får 

nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankarta för byggvägar, tillfälliga 

upplag, släntjusteringar och för skydd av träd och rötter, vilket omfattar cirka 22 420 m², se 

plankarta, flik 1.  

De områden som tillfälligt utnyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med 

fastighetsägaren. 

8.4. Område för enskild väg 

Områden för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av det enskilda 

vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar samt av lantmäterimyndigheten när 

väghållningsmyndigheten söker förrättning enligt anläggningslagen. 

9. Fortsatt arbete 

Dispenser, lov, tillstånd och anmälan kommer att bli nödvändiga vid byggande av väg. I 

vissa delar innebär fastställd vägplan (tillstånd för vägprojektet) att tillstånd ges. Tillståndet 

gäller för den statliga vägen och dess anläggningar vilket medger undantag från biotopskydd 

och strandskydd. Tillståndet gäller inte för enskilda vägar utanför vägområdet.  

Tillstånd och dispenser som kan bli aktuella är t ex:  

• Tillstånd för ingrepp i fornlämning 

• Tillstånd och/eller anmälan om vattenverksamhet för omgrävning och kulvertering 

av mindre bäckar. 

• Dispens för biotopskydd för åtgärder som inte fastställs i vägplanen, ex. gc-väg eller 

enskilda vägar i jordbrukslandskap som berör exempelvis stenmurar, åkerholmar, 

diken eller rösen. 

10. Genomförande  

10.1. Formell hantering 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på plankartorna samt de villkor som tas 

upp i beslutet. Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 

de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

• Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) 

till mark eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga 

upplagsplatser. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda 

fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 
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10.1.1. Förändring av allmän väg 

Merparten av nuvarande väg 727 kommer att dras in från allmänt underhåll när vägplanen 

fastställs. Den del av nuvarande väg 727 som dras in kommer att övergå till enskild väg och 

ersätts av ny vägsträckning. Motiv till indragning är att ny vägsträckning för väg 727 byggs 

för att öka trafiksäkerheten då nuvarande plankorsning kan tas bort. Längs den del av 

nuvarande väg 727 som dras in finns inga allmänna intressen som motiverar fortsättning av 

allmänt underhåll. 

10.1.2. Genomförande 

Denna vägplan kommer att ställas ut under tiden 2015-10-06 – 2015-10-30 varvid berörda 

sakägare och övriga kan lämna synpunkter på planen under granskningstiden. Vid denna 

granskning har sakägare eller intressenter möjlighet att lämna synpunkter på vägplanen. De 

synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett utlåtande som upprättas 

när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten reviderar vägplanen. 

De sakägare som berörs av revideringen kommer då att kontaktas och får ta del av 

ändringen. Är revideringen omfattande kan en ny utställelse behöva göras. 

Därefter lämnas vägplanen och samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen för yttrande. Efter 

detta sker arbetet med att färdigställa fastställelsehandlingarna som sedan skickas för 

fastställelse under december 2015. Om beslut att fastställa vägplanen tas kommer beslutet 

att kungöras. Beslutet kan överklagas till regeringen. Vägplanen vinner laga kraft om ingen 

överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande.  

 

Figur 17 Skeden för upprättande av vägplan 

Parallellt påbörjas arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. 

Vägplanen beräknas bli fastställd under 2018.  

10.1.3. Kommunala planer 

En detaljplan finns vid Orrakullen vid korsningen väg 25/väg 707. Planerade åtgärder för 

Trafikplats Alvesta Väst kommer att göra intrång i det detaljplanelagda området. Intrånget 

sker i form av vägslänter som hamnar inom område planlagt med krav på att plantering ska 

finnas respektive planlagt som natur (dike för omhändertagande av dagvatten ska 

anordnas). Intrånget bedöms inte motverka detaljplanens syfte eftersom det är vägslänter 

som hamnar inom plangränsen vilket inte bedöms strida mot planen. Sammantaget bedöms 

intrånget utgöra en mindre avvikelse till detaljplanen.  
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Figur 18 Detaljplan för Orrakullen, Alvesta kommun. 

I Översiktsplanen för Alvesta kommun, antagen 2008-10-28, beskrivs som övergripande 

mål bland annat att ”goda allmänna kommunikationer och en bra kollektivtrafik som ger 

möjlighet att bo i Alvesta kommun och arbeta inom ett större närområde, men som också 

”knyter samman” de olika delarna av kommunen”. Vidare beskrivs behov av åtgärder för att 

höja trafiksäkerheten på de större vägar som korsar kommunen är angelägna, bland annat 

vad gäller större korsningar som berör väg 25. Ombyggnad av riksvägar 23 och 25 är viktiga 

för att förbättra säkerheten och öka framkomligheten.  

Planerade åtgärder längs väg 25 bedöms bidra till att förbättra kommunikationerna i 

enlighet med översiktsplanen. 

10.1.4. Finansiering 

Projektet finns med som namngivet projekt i nationell plan. 

Kalkylerad totalkostnad för projektet är cirka 80 mnkr i 2015 års prisnivå.  
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