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1. BAKGRUND

Hovmantorp

Rottnen

Översiktskarta

Inledning
Hovmantorp är vackert beläget vid sjön Rott-
nen med attraktivt boende inom gång- och 
cykelavstånd från centrum. God kollektivtra-
fikförbindelse finns till Växjö. Hovmantorp 
är ett mindre samhälle som utvecklas och 
växer.

Järnvägen innebär idag en stor barriär i sam-
hället. För att kunna fortsätta att utveckla 
samhället med ökade trafikrörelser, finns det 
ett behov av att uppföra trafiksäkra järnvägs-
passager. Planskilda passager innebär att bar-
riäreffekten minskas samtidigt som trafiksä-
kerheten ökar. 

Trafikverket planerar att bygga två järn-
vägsövergångar i Hovmantorp samhälle och 
därmed stänga befintlig järnvägsövergång-
vid Storgatan. Trafikverket planerar även att 
bygga en gång- och cykeltunnel under väg 
25. Detta planprogram har upprättats för att 
utreda förutsättningarna för val av placering 
samt utreda förändringar till följd av de nya 

järnvägsövergångarna. 

De järnvägsövergångar som planeras i Hov-
mantorp samhälle är följande:
- planskild korsning (bro) som ska ersätta 
...befintlig järnvägsövergång vid Storgatan
- gångbro vid stationsområdet

En gång- och cykeltunnel under väg 25 pla-
neras i den östra delen av Hovmantorp för att 
förbättra anknytningen till Lessebo samhälle.

Planprogrammet klarlägger kommunens pla-
ner på framtida utveckling av den östra de-
len av samhället gällande bostadsutveckling, 
handel- och industriverksamhet samt gång- 
och cykelstråk.

Planprogrammet ska ge mål och utgångs-
punkter inför kommande detaljplanering. 
Programmet är ett visionsdokument men an-
tas eller fastställs inte och är därmed ingen 
bindande handling.
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Process
Planprogrammet görs tillgängligt för allmän-
heten och skickas ut på samråd till berörda 
sakägare. Syftet med samrådet är att få in 
synpunkter på förslaget inför fortsatt arbete.

Efter samrådet kan det bli aktuellt med en el-
ler ett flertal detaljplaner till följd av planpro-
grammet. Planprogrammet finns kvar som 
visionsdokument men antas eller fastställs 
inte och är därmed ingen bindande handling.

Syfte
Syftet med planprogrammet är att ta ett hel-
hetsgrepp över östra Hovmantorps utveck-
ling. Avsikten är att programmet ska för-
medla kommunens vision och intentioner för 
områdets övergripande karaktär och framtida 
utveckling. Planprogrammet skall även re-
dovisa förslag på placering av ny planskild 
korsning mellan väg 834 och järnvägen samt 
presentera utvecklingsförslag för till exem-
pel befintliga och framtida bostads- och verk-
samhetsområden. Planprogrammet är vägle-
dande och ska ge mål och utgångspunkter 
inför kommande detaljplanering.

Uppdrag
Trafikverket har i samarbete med Lessebo 
kommun och Region Kronoberg tagit fram 

en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för den östra 
delen av Hovmantorp med fokus på trafik-
säkerhet och framkomlighet för de vägtra-
fikanter som ska korsa Kust- till kustbanan. 
Kommunen och Trafikverket undersöker 
möjligheterna att anlägga en trafiksäker och 
framkomlig planskild korsning. Under arbe-
tet med åtgärdsvalsstudien har Trafikverket 
framkommit med uppgifter om att de begär 
att ett planprogram tas fram för att visa en 
hållbar strategi för hur områdesutveckling 
kan ske över tid. Målet med planprogrammet 
är att ge ett underlag och vägledning för Tra-
fikverkets framtida beslut och prioriteringar. 
Det aktuella programområdet utgör cirka 190 
hektar mark och ligger i den östra delen av 
Hovmantorp. Det tänkta området sträcker sig 
ungefär från Riksväg 25/Centralgatan och vi-
dare söderut ned till och med Kolarevägen ut 
mot Ormeshaga. 

Markägare
Lessebo kommun och enskilda privatperso-
ner äger större delen av marken inom pro-
gramområdet. Trafikverket äger järnvägen, 
järnvägsområdet och är väghållare för Riks-
väg 25, Storgatan samt Centralgatan.

Järnvägsgatan

Centralgatan

Storgatan

Kullagatan

25

834

Nordöstra delen av Hovmantorp
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Planområdets utbredning
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplanering
Lessebo kommuns översiktsplan antogs (2018). Kartan nedan visar aktu-
ell markanvändning och pekar ut framtida utvecklingsområden för bostä-
der, verksamheter och industrier i Hovmantorp.

befintliga bostäder

framtida bostäder

grönområde

befintlig skola

befintlig detaljhandel

befintliga verksamheter/industri

framtida verksamheter/industri

gång och cykel

Innehållsförteckning
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BEFINTLIG MARKANVÄNDNING
Planområdet innehåller en variation av plat-
ser med skiftande karaktärer, kvalitéer och 
utmaningar. 

Programområdet består i norr främst av små-
skaliga industri- och lagerlokaler i skilda 
storlekar från cirka 3000 kvm upp till 58 000 
kvm som ägs av ett flertal olika fastighetsä-
gare. Flera av fastigheterna inom industri-
området inrymmer olika slags verksamheter 
och företag inom samma fastighet. Dessutom 
kan en verksamhet inrymma flera funktioner, 
exempelvis tillverkering, butik och kontor. 
Söder om järnvägen, längs Storgatan finns en 
nedlagd industri; Sandviks glasbruk. Rädd-
ningstjänst och ambulans utgår från den nor-
ra delen av industriområdet.

Hovmantorps järnvägsstation och busstorget 
ligger centralt i tätorten och därifrån går det 
tåg mot Växjö och Kalmar/Karlskrona samt-
buss mot Växjö och Lessebo. 

I centrala Hovmantorp, norr om järnvägen, 
har det byggts nya hyreslägenheter. Bostäder 
finns även utspridda både nordväst och söder 
om järnvägsspåret. Här finns både bostads-
villor och flerbostadshus. Det största bo-
stadsprojektet i området är Udden, med cirka 
60 bostäder i form av flerbostadshus och par-
hus. Udden ligger i östra delarna av Hovman-
torp precis intill sjön Rottnen, söder om järn-
vägen. Det byggs en ny fristående förskola 
för 100 platser vid Kullagatan i den sydöstra 
delen av Hovmantorp. Vidare söderut mot 
Ormeshaga finns ett fritidshusområde. Inom 
området finns cirka 33 fritidshus med tillhö-
rande komplementbyggnader.

I programområdets sydöstra del finns ett stort 
skogsområde av stort värde för friluftsliv 
som inrymmer ett kommunalt motionsspår 
”Hovmantorps elljusspår”. Motionsspåret är 

cirka 3 km långt och nyttjas för promenader 
och löpning. Enligt programförslaget kom-
mer spåret att finnas kvar i sin helhet.

I de södra delarna av programområdet ligger 
Hovmantorps idrottsplats. Här finns tre stora 
fotbollsplaner och en mindre grusplan söder 
om dessa. På idrottsplatsen finns klubbhus, 
omklädningsrum och förrådsbyggnader. 

Nordväst om idrottsplatsen ligger småbåts-
hamnen ”Oxnabben”. Vid Udden finns ytter-
ligare en småbåtshamn ”Sågviken”.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Innehållsförteckning
Bostäder

Industri

Friluftsområde/Idrott

Folkets hus

Förskola

Stationsområde

Matvarubutik

Sandviksglasbruk

Småbåtshamn

Udden

Kartan visar olika funktioner inom planområdet
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Befintlig järnvägsövergång vid Storgatan

Stationsområdet
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Brandstation

Sandviks glasbruk
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Mark och vegetation
Programområdet är delvis hårt exploaterat 
och marken i den norra delen är till största 
del hårdgjord genom bebyggelse och om-
kringliggande asfaltsytor för gatumark, par-
kering, angöring och upplag. Obebyggda de-
lar utgörs av skogsmark. Vegetationen består 
av tall- och granskog med inslag av lövträd. 
Det finns enstaka ädellövträd i skogsområ-
den. Inom de centrala delarna utgörs vegeta-
tionen till största delen av barrträd. Delar av 
skogen är att betrakta som sly medan andra 
delar är uppvuxen hög skog. På vissa ställen 
finns berg i dagen eller berg täckt med ett tunt 
jordlager. Geologin utgörs huvudsakligen av 
fastmark och hällmark. Jordarna består till 
större delen av morän med inslag av isälvs-
sediment. Det förekommer våtmarker och 
sumpskog främst i öster. Skogsmark finns i 
sydöst. I stora delar av området gör markens 
ytjämnhet, markfukt och vegetationens gles-
het att det är relativt enkelt att ta sig fram i 
naturen. Befintliga gångstråk slingrar sig 
fram genom skogsmarken och genom områ-
det finns även flera mindre diken, vilka bidrar 
till en omväxlande karaktär och områdets 
värde som rekreationsområde.

Strandskydd
Strandskyddet syftar enligt Miljöbalken till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för al-
lemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. I väster avgränsas pro-
gramområdet av sjön Rottnen. Rottnen om-
fattas av strandskyddsbestämmelserna. Sjön 
har ett utökat strandskydd på 200 meter från 
strandlinjen. I stora delar av programområdet 
är strandskyddet för närvarande upphävt. I 
takt med att nya detaljplaner tas fram kom-
mer kommunen att pröva om strandskyddet 
ska gälla inom programområdet.

Riksintressen
Hela programområdet omfattas av riksin-
tresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. 
Det gäller område med särskilt behov av 
hinderfrihet, ett lågflygningsområde med på-
verkansområde. Planförslaget innefattar inga 
höga objekt som kan påverka flygsäkerheten.

Strandpromenad Hovmantorp
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Kulturmiljö/fornlämningar
Värdefulla kulturmiljöer och fornlämnings-
områden finns utspritt i planområdet vilket 
kräver en uppmärksamhet vid planering, 
grävningsarbeten och byggnation. Det finns 
många fasta fornlämningar och övriga kul-
turhistoriska lämningar i området. De fasta 
fornlämningarna utgörs av kemisk industri 
(tjärda/tjärgrop) samt område med skogs-
brukslämningar. Alla fornlämningar; såväl 

kända som okända, är skyddade enligt kul-
turmiljölagen. Skulle det i samband med ex-
ploatering eller andra markarbeten påträffas 
fornlämningar eller misstänkta fornlämning-
ar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. I samband 
med detaljplaneläggning kan arkeologiska 
undersökningar bli aktuella.

Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök med fornlämningar i området



Sida 12

Planprogram
Östra Hovmantorp

MILJÖFRÅGOR

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För att ta reda på om ett planprogram ska genomgå en strategisk miljöbedömning, ska en undersökning 
om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om det 
beskrivna planprogrammet kan innebära betydande miljöpåverkan, har en undersökning om betydande 
miljöpåverkan tagits fram. 

Planprogrammets genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 
kap 3 § miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. I det fortsatta planarbetet 
kan kommunen ställningstagande komma att ändras. 

Järnvägsområdet i förgrunden och sjön Rottnen samt området Udden i bakgrunden
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och plan-
lägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. För att skydda 
människors hälsa eller miljön får regeringen föreskriva om miljökvalitetsnormer. 
Normerna ska inte reglera vad som är tillåtet att släppa ut utan ska istället ange den 
miljökvalitet som ska finnas. Kommunerna är skyldiga att säkerställa att normen 
uppfylls. Det innebär också att planering och planläggning måste göras på ett sådant 
sätt att möjligheten till att uppfylla normen underlättas. De normer som tagits fram 
hittills är för buller, luft och vattenkvalitet. I dagsläget bedöms inte planprogrammet 
innebära någon försämring av luftkvaliteten, inte heller bedöms kvalitén på grund-
vattenförekomster försämras.

Aktuellt planområde berörs av en vattenförekomst/recipient:
• Rottnen (sjö), SE629022–146127.

Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvatten-
status 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver). Den 
ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda av-
lopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att 
halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn 
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver 
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk 
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproble-
met bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnor-
mer för denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenföre-
komsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt 
förorenade ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitets-
norm för kemisk status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för 
kadmium och kadmiumföroreningar

Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst.
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Risk för höga vattenstånd
Enligt översvämningskartering för Hovmantorp riskerar delar av planområdet att översvämmas 
vid höga flöden. I de områdena krävs åtgärder för att tillkommande bebyggelse/anläggning inte 
ska ligga för lågt. Kartan nedan visar lågpunkter inom planområdet och är ett utdrag ur ”Scalgo 
Live”.

Utdrag ur ”Scalgo live” - översvämningskartering
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Dagvatten
Planförslaget innebär inte någon väsent-
ligt större andel hårdgjord yta än tidigare. 
Planområdet ansluts till det kommunala 
dagvattenledningsnätet. Lokal rening av 
dagvatten bör göras i form av exempel-
vis dammar innan utsläpp till recipient. 
Dagvattnet bedöms inte påverka grund-
vattenförekomsten, under förutsättning 
att det renas. Om fler hårdgjorda ytor 
tillskapas kommer avrinningen från om-
rådet att öka. Dagvattenfrågan kommer 
behöva undersökas närmre i planarbetet.

Spillvatten
Planområdet ansluts till det kommunala 
spillvattenledningssystemet som renas 
i avloppsreningsverk, vilket innebär 
att påverkan på grund- och ytvatten av 
spillvatten lokalt blir obefintlig.

Vattenskyddsområde
Den 15 december 1997 utkom det fö-
reskrifter för vad som är tillåtet inom 
vattenskyddsområdet för Rottnen och 
Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas 
i dessa föreskrifter in i fyra delar, inre 
och yttre för Rottnen respektive Hack-
sjön. Planområdet ligger inom sekun-
där skyddszon för vattenskyddsområde, 
vilket medför att gällande föreskrifter 
ska följas vid exempelvis markarbeten. 
Skyddsföreskrifterna innebär bland an-
nat att hantering, lagring och användning 
av petroleumprodukter inte får ske utan 
medgivande/tillstånd och efterföljande 
av eventuella föreskrifter från myndig-
hetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all 
exploatering, schakt- och anläggnings-
arbeten måste kommunens miljöavdel-
ning godkänna åtgärden innan den får 
utföras för att säkerställa att föreskrifter 
följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta 
medför att stor hänsyn måste tas i sam-
band med projektering av VA inom pro-

gramområdet. Åtgärder som behöver gö-
ras i området som exempelvis grävning 
eller anläggning av trumma kan komma 
att kräva tillstånd för vattenverksamhet 
enligt bestämmelserna i Miljöbalken. 
Tillstånd och/eller anmälan kommer vid 
behov att sökas inför projektering och 
byggande av anläggningarna i området.

Vattenkvalitet
Vattenförekomst inom området utgörs 
av grundvatten. Planprogrammets ge-
nomförande bedöms inte medföra sådan 
påverkan på grundvattnet att miljökvali-
tetsnormerna inte kan hållas.

Förorenad mark
När Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för markföroreningar tas fram 
är den förväntade markanvändningen av 
stor vikt, eftersom markanvändningen 
påverkar hur människor kan exponeras 
för föroreningar samt vilka krav som 
ställs på skydd av markmiljön. För be-
räkning av Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mark ingår två olika ty-
per av markanvändning, så kallade giv-
na scenarier: känslig markanvändning 
(KM) och mindre känslig markanvänd-
ning (MKM).

• KM - där markkvaliteten inte begrän-
sar val av markanvändning. Alla grupper 
av människor (barn, vuxna, äldre) kan 
vistas permanent inom området under en 
livstid. De flesta markekosystem samt 
grundvatten och ytvatten skyddas.

• MKM - där markkvaliteten begränsar 
val av markanvändning till t.ex. kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vis-
tas i området under sin yrkesverksamma 
tid samt barn och äldre som vistas i om-
rådet tillfälligt. Markkvaliteten ger för-
utsättningar för markfunktioner som är 
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Innehållsförteckning

1

2

3

4

E

KM

MKM

Mycket stor risk

Stor risk

Måttlig risk

Liten risk

Ej riskklassade

Känslig Markanvändning

Mindre Känslig Markanvändning

Kartan visar markföroreningar inom den norra delen av planområdet

av betydelse vid mindre känslig mark-
användning, till exempel kan vegetation 
etableras och djur tillfälligt vistas i om-
rådet. I området har 2 potentiella föro-
renade området pekats ut av Länsstyrel-
sen. Utöver detta finns det på flera håll 
inom planområdet delar som är klassade 
som misstänkt eller konstaterat förore-
nade, men i samtliga fall har de fått risk-
klass 3 (måttlig risk) eller riskklass 4 
(liten risk) i länsstyrelsens databas över 
förorenade områden. Med tanke på om-
rådets historia och de verksamheter som 
har funnits genom åren finns det risk 

för att det finns markföroreningar som 
idag är okända. Det är inte ovanligt att 
industriområden tillförts föroreningar 
genom utfyllnad med externa massor. I 
framtida planeringsskeden är det viktigt 
att frågan om förorenad mark hanteras 
så att det säkerställs att marken i om-
rådet kan användas för mer blandade 
ändamål i linje med framtidsbilden för 
området. Det kommer därför sannolikt 
att bli nödvändigt att undersöka mark-
förhållandena närmare före detaljplane-
ring eller bygglovshantering.
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Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivnings-
buller är en slags målsättningsnorm. 
Miljökvalitetsnormen för omgivnings-
buller omfattar ljud från större vägar, 
järnvägar och flygplatser. Kommuner 
och Trafikverk är skyldiga att kartläg-
ga buller. Från och med den 2 januari 
2015 har lagändringar införts i PBL 
och MB gällande omgivningsbuller ut-
omhus. Det ställs nya krav på redovis-
ning av bullervärden vid planläggning. 
Från och med 1 juni 2015 trädde förord-
ningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggande i kraft. Förordningen 
innehåller bestämmelser om riktvärden 
för utomhusbuller för spårtrafik, vägar 
och flygplatser vid bo - stadsbyggnader. 
Förordningen anger också vilka kom-
pensationsåtgärder som bör vidtas vid 
förhöjda bullervärden. Programområdet 
är påverkat av buller dels från väg- och 
järnvägstrafik och dels från vissa av de 
verksamheter som finns i området. Den 
nya planskilda korsningen innebär också 
att bullerpåverkan flyttas österut, längre 
bort från befintliga bostäder och när-
mare verksamhetsområdet. Vid framtida 
planläggning kan bullerutredningar be-
höva göras för områden som ligger vid 
trafikerade vägar och spårtrafik.

Luftföroreningar
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
anger normer för ämnena kvävedioxid/
kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar 
(PM10 och PM2,5), bensin, kolmonox-
id, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren i utomhusluft. Planför-
slaget beräknas medföra ökad biltrafik. 
Ökningen bedöms dock inte vara så stor 
att luftkvaliteten påverkas negativt. Det 
bedöms därför inte heller finnas någon 
risk för att miljökvalitetsnormerna ska 
överskridas till följd av förslaget.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
El, tele och opto
Teknisk infrastruktur är utbyggt i pro-
gramområdet när det gäller el, tele, fi-
ber och fjärrvärme och är huvudsakligen 
förlagda i gatorna.

Vatten och avlopp
Området ligger inom det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Allmänna ledningar 
för vatten och avlopp är utbyggda i gatu-
området. Planerad ny bebyggelse inom 
området förutsätts anslutas till kommu-
nalt VA-system. I det fortsatta planar-
betet ska hänsyn tas till befintliga led-
ningar i området. Vid behov ska mark 
avsättas som tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar.

Avfall och värme
Hushållsavfall tas omhand kommunalt 
genom SSAM. Återvinningsstation finns 
i Hovmantorp. Allt annat avfall tas om-
hand av deponi i Lessebo. Ambitionen 
för planerad bebyggelse är att det bör 
ges möjlighet för anslutning till fjärr-
värmenätet. I kommande detaljplaner 
bör utrymmen reserveras för detta.

FRIYTOR
Lek och rekreation
Inom planområdet finns inga anordna-
de lekplatser med undantag för försko-
lans lekplats. Inom området finns dock 
mycket goda möjligheter till rekreation 
och fritidsaktiviteter med tätortsnära 
skog och motionsslingor. Området är 
lättillgängligt för omkringliggande be-
byggelse genom små stigar som binder 
samman bostadsenklaverna. Inom cen-
trala Hovmantorp finns det flera sträck-
or med strandpromenad längs Rottnen.
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BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns i dagsläget flera 
olika typer av bebyggelse. Bebyggelsen 
i den norra delen utgörs av industrier, 
handel och andra verksamheter. Bygg-
naderna inom verksamhetsområdet är 
bland annat större industribyggnader, 
företrädelsevis utförda i ljusa plåtfasa-
der med mindre inslag av glas och trä. 
Byggnadernas höjd motsvarar ungefär 
höjden på ett tvåvåningshus. Taken är 
svarta och har generellt en relativt låg 
takvinkel.

Bostadsbebyggelsen i den västra och 
södra delen domineras av bostäder i en 
till två våningar med inredda vindar. Fa-
sadmaterial och typ av hus är mycket 
varierande, främst beroende av att bygg-
naderna är från olika tidsepoker. Trä-
panel är det mest förekommande fasad-
materialet, men det finns även inslag av 
bland annat tegel och puts. Bebyggelsen 
är relativt småskalig och den vanligaste 
tomtstorleken är ca 1000 kvadratme-
ter. Bostadstomterna har karaktären av 
anlagda villaträdgårdar med gräsmat-
tor, träd, buskar och rabatter. I området 
finns även fritidshusbebyggelse och ny-

are flerbostadshus både hyres- och bo-
stadsrätter som blandar upp karaktären. 
Bebyggelsen närmast järnvägsstationen 
utgörs till största del av kommersiella 
handelslokaler av olika slag.

SOCIALA FRÅGOR
Tillgänglighet
Samhället ska utformas så att männ-
iskor med funktionsnedsättning kan 
vara delaktiga på lika villkor som an-
dra. Människor med funktionsnedsätt-
ning har samma rätt som alla andra till 
gator, torg, kollektivtrafik, byggnader 
och andra fysiska miljöer. Det ska gå 
att förflytta sig säkert och självständigt, 
hitta dit man ska och förstå när man är 
framme. Mark som tas i anspråk för ny 
bebyggelse ska, om det inte är obefogat 
med hänsyn till terrängen och förhållan-
den i övrigt, ordnas så den kan användas 
av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Samtliga bebygg-
da ytor som utomhusmiljöer, ska anpas-
sas för att uppfylla gällande lagar och 
regler rörande tillgänglighet.

Bild från Kullagatan i riktning mot Storgatan. 



Sida 19

Planprogram
Östra Hovmantorp

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Huvudvägnät inom planområdet består av 
Centralgatan och Storgatan samt Väg 834. 
Dessa utgör matargator till bostadsbebyg-
gelsen i de norra och södra delarna. Stor-
gatan går idag som en huvudgata rakt ge-
nom samhället och korsar järnvägen i en 
signalreglerad korsning med helbommar. 
Plankorsningen nyttjas av såväl motortra-
fikanter som cyklister och fotgängare. Övriga 
gator i planområdet är bland annat Kullagatan, 
Vikingagatan, Sandviksgatan, Järnvägsgatan, 
Fabriksgatan och Strandgatan. Från dessa vä-
gar går det mindre gator ut till bostadsbebyg-
gelsen, av vilka de flesta är återvändsgator 
eller så knyts de samman av mindre partier 
av grusvägar. Riksväg 25 ligger i direkt an-
slutning norr om planområdet. Väghållare för 
denna väg är Trafikverket. Inom Hovmantorps 
tätort finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät 
och i dagsläget följer gång- och  cykelnätet i 
stort sett de större vägarnas gatunät.

Kollektivtrafik
Pendlingsmöjligheterna med kollektiv-
trafik är goda i Hovmantorp. Persontågen 
för Kust till Kust-banan (Göteborg - Kal-
mar) och Öresundstågen (Köpenhamn - 
Kalmar) stannar vid Hovmantorp station. 
Länstrafiken Kronobergs busslinjer 218 
och 219 har bussavgångar från järnvägs-
stationen både öster- och västerut.

Parkering
Inom området finns det idag parkerings-
platser för allmänheten/besökare samt 
delvis reserverade parkeringsplatser för 
personal och annan verksamhet. Par-
kering sker även längs med gatorna på 
både anvisade och icke anvisade platser. 
Utöver dem har enskilda privata fastig-
hetsägare egna parkeringar. Fler cykel-
parkeringar bör tillskapas i området. Par-
keringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.

Järnvägsgatan

Centralgatan
Storgatan

Kullagatan

Vikingagatan

Sandviksgatan
Strandgatan

Fabriksgatan

25

834
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SERVICE
Offentlig och kommersiell service
Tillgängligheten till offentlig och kommersiell service är mycket god och finns mes-
tadels inom rimligt gångavstånd. Inne i Hovmantorp, norr om järnvägen, finns bland 
annat skola för låg- och mellanstadium, förskolor, bibliotek, Folkets hus, livsmed-
elsbutiker, restaurang, bankomat, tandvård, frisörsalong, bensinmack, bilverkstad, 
en second hand-butik och en trädgårdshandel. I Hovmantorp finns även en sporthall, 
bowlinghall, boulecentrum och padelbanor.

Dagens offentliga rum i området består främst av hårdgjorda ytor såsom parkering 
och anslutande vägar till området.

Bilder från stationsområdet samt service vid Storgatan
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Flöden

Väg 25

Huvudstråk biltrafik

Järnväg

Gång- och cykelstråk

25

Tågtrafik
Järnvägen är idag en stor barriär i samhället. En 
planskild korsning innebär att rörelsemönstret 
i samhället kommer att ändras.

Gång och cykel
Gång- och cykelstråk redovisas i rött. Söder 
om stationsområdet finns det en strandprome-
nad som mynnar ut i separerade gång- och cy-
kelvägar längs med gatunätet i samhället.

834

Flödeskartan nedan visar det befintliga rörelse-
mönstret för fordon, tågtrafik samt gång- och 
cykel.

Vägtrafik
Från riksväg 25 finns det två infarter till Hov-
mantorp. Den östra infarten leder in i planom-
rådet. Söderut löper väg 834 genom Ormes-
haga och möter upp väg 831 på väg söderut 
mot Linneryd i Tingsryds kommun.

Innehållsförteckning
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Kartan nedan visar föreslagna förändringar 
av  markanvändningen.

Inom den östra delen av Hovmantorp pekas 
ett flertal utvecklingsområden ut för bostads-
ändamål. Kommunen är markägare till dessa 
fastigheter. Inom ett flertal av dessa områden 
pågår planläggning för bostäder.

framtida
bostäder

uppdatering 
fritidshusområde

framtida
bostäder

framtida
bostäder

ny förskola
framtida
bostäder

framtida
bostäder

framtida
verksamhets-
område

I den nordöstra delen av Hovmantorp finns 
idag ett verksamhetsområde. Befintliga de-
taljplaner behöver uppdateras för att möjlig-
göra en utveckling av verksamheterna.

Öster om befintligt verksamhetsområde utpe-
kas ett område som en förlängning av verk-
samhetsområdet.  

4. FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

uppdatering
verksamhetsområde

nya bostäder
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Utredda alternativ för gång- och cykeltrafik
För att knyta samman Hovmantorp med Lessebo, planeras en gång- och cykeltunnel under väg 
25. Kartan nedan redovisar två olika alternativa placeringar. Det västra alternativet är centralt 
placerad men innebär att en längre gång- och cykelväg behöver anläggas norr om riksväg 25. 
För det östra alternativet redovisas tre alternativa dragningar av cykelvägar mellan gång- och 
cykeltunneln samt de centrala delarna av Hovmantorp. Den nya gång- och cykeltunneln under 
riksväg 25 ger möjlighet att länka samman ett cykelstråk mellan Lessebo och Hovmantorp. 
Från tunneln finns tre möjliga alternativa sträckningar in till Hovmantorp centrum.

Alternativ A (rött) leder parallellt med riksväg 25 från tunneln och fram till Centralgatan. Om 
skogen tas ned mellan vägen och gc-vägen ges ett intryck av trygghet då gång- och cykelvägen 
inte ligger ensligt. Detta alterntiv är mycket trafiksäkert men innebär en stor investeringskostnad.

Alternativ B (blått) leder från gång- och cykeltunneln genom indstriområdet på Järnvägsgatan. 
Ett industriområde har generellt  mycket trafik kopplat till verksamheten. För att göra detta 
alterntiv trafiksäkert krävs en väl avskild gång- och cykelväg samt bra belysning längs med 
Järnvägsgatan.

Alternativ C (gult) leder från gång- och cykeltunneln söderut och sedan parallellt med järnvä-
gen. Detta alterntiv är ett mycket trafiksäkert alternativ men innebär en stor investeringskostnad 
samt kan upplevas som ensligt då det ligger väl avskilt från verksamheter och fordonstrafik.   

Sydöstra Hovmantorp
I den sydöstra delen av Hovmantorp ligger 
ett fritidshusområde som håller på att utveck-
las för åretruntboende. 

Kommunen har tagit fram detaljplaner som 
möjliggör ett större utvecklingsområde för 
bostäder. Idag finns det en gång- och cykel-
bana parallellt med Storgatan fram till par-
keringsplatsen vid elljusspåret. I samband 
med att detta området utvecklas behöver 
gång- och cykelstråket  längs med väg 834 
förlängas för att knytas samman med centrala 
Hovmantorp.

utvecklingsområde 
bostäder

834

ny gc-väg alternativ A
ny gc-väg alternativ B
ny gc-väg alternativ C
alternativa placeringar 
av gc-tunnel

Innehållsförteckning

utveckling gc-stråk
utveckling bostäder

Innehållsförteckning
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25

väg 25

järnväg

befintligt gc-stråk

ny gc-väg alternativ A

ny gc-väg alternativ B

ny gc-väg alternativ C

utveckling gc-väg

alternativa placeringar gc-bro

placering av gc-tunnel

Innehållsförteckning

Kartan visar befintliga gång- och cykelstråk tillsammans med utredda alternativ
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Utredda alternativ för järnvägsbro
Kartorna visar olika förslag på placeringar 
för planskilda korsningar som har utretts. 

Alternativ 1 (orange) visar ett alternativ vid 
befintligt läge. Här har både möjlighet för en 
bro och en tunnel utretts. Både ett broaltern-
tiv och en tunnel kräver en bredare vägbana 
än vad befintlig väg utgör. Höjdskillnader 
samt befintliga bostadsfastigheter innebär att 
detta alterntiv blir för svårt att genomföra.

Alternativ 2 (gult) visar en bro mellan Stor-
gatan och Centralgatan. Dragningen innebär 
att befintlig brandstation behöver flyttas. På 
fastigheten Metallen 8 finns en lagerbyggnad 
som behöver flyttas. Kommunen för diskus-
sioner med fastighetsägaren. Bron planeras 
innefatta en gång- och cykelbana. Om gång- 
och cykelstråket leds genom industriområdet 
(och vidare till den nya tunneln under väg 25) 
så finns det ett behov av en på- och avfart 
vid Järnvägsgatan för gång- och cykeltrafik. 
Denna dragning kräver en vändplan i anslut-
ning till korsningspunkten för Järnvägsgatan/
järnvägsbron.

Eventuella svårigheter med anslutning norr 
om glasbruket kan innebära att ny järnvägs-
bro ansluts från Kullagatan. Alternativ 3 (rött) 
visar en bro mellan Kullagatan och Central-
gatan. Denna dragning innebär också att 
befintlig brandstation behöver flyttas. Även 
lagerbyggnaden på fastigheten Metallen 8 
skulle behöva flyttas. Kommunen för diskus-
sioner med fastighetsägaren. Bron planeras 
innefatta en gång- och cykelbana. Om gång- 
och cykelstråket leds genom industriområdet 
(och vidare till den nya tunneln under väg 25) 
så finns det ett behov av en på- och avfart 
vid Järnvägsgatan för gång- och cykeltrafik. 
Denna dragning kräver en vändplan i anslut-
ning till korsningspunkten för Järnvägsgatan/
järnvägsbron.

Metallen 8

S
to

rg
at

an

Metallen 8

Centralgatan

Kullagatan

Fabriksgatan

brandstation

Järnvägsgatan

Centralgatan

Centralgatan

brandstation

Storgatan
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Alternativ 4 (ljusblått) visar en järnvägsbro 
mellan Storgatan och Järnvägsgatan. Även 
detta alternativ innebär att befintlig brandsta-
tion behöver flyttas. Avståndet mellan järn-
vägen och Järnvägsgatan blir för kort för att 
klara lutningen. Den nya bron skulle behöva 
svänga av österut mot Järnvägsgatan vilket 
innebär att bron skulle skära av hörnet på 
fastigheten öster om brandstationen (Stickan 
4). Denna dragning kräver en vändplan i an-
slutning till korsningspunkten för Järnvägs-
gatan/järnvägsbron. På fastigheten Stickan 
4 finns en relativt nybyggd verksamhet som 
inte kan flytta.  

Alternativ 5 (mörkblått) visar ett alternativ 
mellan Kullagatan och Järnvägsgatan. Lik-
som för ovan nämnt alternativ blir avståndet 
mellan järnvägen och Järnvägsgatan för kort 
för att klara lutningen. Den nya bron skulle 
behöva svänga av österut mot Järnvägsgatan 
vilket innebär att bron skulle skära av hör-
net på fastigheten öster om brandstationen 
(Stickan 4). Denna dragning kräver en vänd-
plan i anslutning till korsningspunkten för 
Järnvägsgatan/järnvägsbron. På fastigheten 
Stickan 4 finns en relativt nybyggd verksam-
het som inte kan flytta.   

Alternativ 6 (ljusgrönt) visar ett alternativ 
mellan Kullagatan och Centralgatan via Fa-
briksgatan. Den södra delen av Fabriksgatan 
har visat sig vara för trång för att kunna ge-
nomföra. 

Fabriksgatan

Järnvägsgatan

Kullagatan

Järnvägsgatan

Kullagatan

Järnvägsgatan

Stickan 4

brandstation

brandstation

Centralgatan

Fabriksgatan
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Järnvägsgatan

Centralgatan

Alternativ 7 (mörkgrönt) nedan visar ett alternativ mellan Storgatan (via Magasingatan) och 
Järnvägsgatan. Detta alternativ har förkastats då det är för långt och därmed för kostsamt att 
genomföra.

Utredda alternativ för gångbro
Ny järnvägsbro planeras i anslutning till tåg-
stationen. Den nya bron kopplar samman 
centrum med strandpromenaden. Söder om 
järnvägen planeras en belyst och kameraö-
vervakad cykelparkering placeras. Kartan till 
höger visar två alternativa placeringar, en 
väster om tågstationen och en öster om sta-
tionen. För det västra alternativet (orange) 
hamnar cykelparkeringen en bit bort från det 
stora rörelsestråket och kan kvällstid upple-
vas som öde. Detta alternativet kräver god 
belysning. Det östra alternativet (blått) ham-
nar mitt i rörelsestråket vid stationsområdet. 
Cykelparkeringen söder om järnvägen place-
ras med överblick från parkeringen och kan 
därmed upplevas som en tryggare plats. 

järnväg

befintlig strandpromenad

återvändsgata

gångbro alternativ väst

gångbro alternativ öst

cykelparkering

Innehållsförteckning

Rottnen

tågstation

S
to

rg
at

an Magasingatan
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Bilden nedan visar en illustration på en gångbro med trappor och ramper. Det korta avståndet 
mellan sjön Rottnet och Storgatan, gör det inte möjligt att bygga en bro med den lutning som 
krävs för att kunna cykla av och på bron. Istället planeras en gångbro med ramper. 

Illustration på ny gångbro vid stationsområdet. 

Trafikverket har meddelat att ambitionen är att skapa en så funktionell gångbro som möjligt. 
En hiss är önskvärd för att möjliggöra passage för alla oskyddade trafikanter. Kommunen, Tra-
fikverket och Region Kronoberg har en fortsatt dialog om utformning, funktion samt finansie-
ring av gångbron.

Illustration på ny gångbro vid stationsområdet med hiss.
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Verksamhetsområde
Kartan nedan visar Hovmantorps verksamhetsområde. Idag består området främst av industri-
verksamheter. I samband med detta planprogram tar kommunen ställning till att främja både 
industriverksamhet och handelsverksamhet i området. 

I den nordöstra delen av planprogramsområdet utpekas ett område som utveckling av verksam-
hetsområdet. Fastigheten har en privat fastighetsägare. Kommunen för en dialog med fastig-
hetsägaren angående framtida planläggning av området för verksamheter.

Flygfoto verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Bilderna visar befintliga industrier i området

Utvecklingsområde
verksamheter
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5. PLANFÖRSLAG

planskild korsning - järnvägsbro

ny gc-väg

förlängning av gc-stråk

järnvägsbro gång

gc-tunnel

Innehållsförteckning
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Planförslag
Kartan på föregående sida visar kommunen 
ställningstagande gällande de olika alternati-
va placeringar och dragningar som redovisats 
i planprogrammet. 

Järnvägsbro
Kommunen fastställer att det alternativ som 
är mest lämpligt är en järnvägsbro mellan 
Storgatan och Centralgatan. Detta innebär 
att kommunen behöver hitta en ny placering 
för brandstationen. På fastigheten Metallen 8 
behöver en förrådsbyggnad flyttas. Befintlig 
järnvägsövergång stängs igen och Storgatan 
blir en återvändsgata.

Gång- och cykelbro
En gång- och cykelbro planeras intill rese-
centrum i Hovmantorp. Kommunen anser att 
det alternativet som är mest lämpligt är det 
som ligger intill stationen för att nå resecen-
trum från både östra och västra Hovmantorp.

Gång- och cykeltunnel under väg 25
Kommunen har i samband med planpro-
grammet utrett två alternativ. I samarbete 
med Trafikverket har kommunen fastslagit 
att det alternativ som är bäst att genomföra är 
det östra alternativet. 

Utveckling av gång- och cykelväg
En gång- och cykelväg behöver utvecklas 
mellan centrum och gång- och cykeltunneln 
under väg 25. Kommunen förordar en paral-
lell gång- och cykelväg längs med Järnvägs-
gatan.

I samband med utveckling av ett större bo-
stadsområde i den sydöstra delen av Hov-
mantorp, behöver området knytas an till 
Hovmantorp centrum genom en parallell 
gång- och cykelväg längs med Storgatan.

Ny järnvägsbro

Järnvägsgatan

Centralgatan
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6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Tillgängligheten mellan den norra och 
de södra delarna ökar med ytterligare ett 
vägval som kan vara mer gent i många 
avseenden. De olika alternativ som före-
slås kommer att ge en bättre säkerhet för 
trafikanter eftersom järnvägen blir sepa-
rerad med gata samt gång- och cykelväg. 
Förändringarna innebär främst en lokal 
positiv påverkan för bilister, fotgängare 
och cyklister. De nya järnvägsövergång-
arna innebär även ett positivt bidrag för 
barn och unga då gång- och cykelbron 
ger förbättrade förutsättningar genom 
säkrare passage av järnvägen. Det är 
viktigt att fortsätta arbeta med att mins-
ka barriärerna (både sociala och fysiska) 
i syfte att binda ihop området med intil-
liggande områden, samt målpunkter.

De negativa konsekvenserna av pro-
gramförslaget är att området kommer att 
bli något mer trafikerat. Bullernivåerna 
och luftkvalitén kan komma att påverkas 
något, men bedöms inte medföra några 
negativa konsekvenser för de boende i 
området. Risken finns också att om bron 
hamnar för långt ifrån centrum så vill 
fotgängare gena över järnvägen.

Mindre markintrång kommer bli nöd-
vändiga i några av de befintliga byggna-
der och fastigheter som identifierats. De 
negativa effekterna av projektets sam-
lade markintrång bedöms dock som små 
i förhållande till det allmänna intresse 

som anläggandet av planskild korsning 
innebär.

Planprogrammet omfattar ett stort om-
råde där olika delområden innebär oli-
ka förutsättningar och utmaningar vid 
nya detaljplaner och i förlängningen 
ny byggnation. Planprogrammet visar 
på ett antal platser som kan studeras 
vidare för förtätning. Om Hovmantorp 
kompletteras med fler bostäder ges fler 
människor möjligheten att bosätta sig i 
Hovmantorp. Fler invånare betyder ökat 
underlag för handel och andra verksam-
heter och föreningar, vilket i sin tur ökar 
Hovmantorps attraktivitet. Bostäderna 
upplåts genom olika boendeformer och 
kompletterar det befintliga beståndet. 
Detta bidrar till mångfald och ökade val-
möjligheter att bosätta sig i kommunen. 
Boende kommer att ha cykelavstånd till 
serviceutbud av både kommersiell och 
kommunal service, vilket underlättar det 
dagliga livet.

Då det finns fornlämningar i området är 
det viktigt att arkeologiska undersök-
ningar genomförs innan detaljplanerna 
antas. 

Potentiellt förorenad mark pekas ut på 
flera platser inom planprogrammet. Vid 
eventuellt planarbete krävs att förore-
ningsituationen klarläggs.


