 Exempel miljöutredningar Larcia 1999-2018
 Gestaltningsprogram





Gestaltningsprogram Smålandsstenar, beställare Gislaveds kommun
(åtgärder att skapa en trafiksäkrare och bättre miljö utmed genomfart väg 26)
Mullsjö centrum, beställare Mullsjö kommun
(programmet utgjorde en vidareutveckling av detaljplanearbetet som behandlade åtgärder att
skapa bättre en bättre trafik- och vistelsemiljö i Mullsjö centrum)
Gestaltningsprogram Tvärleden, delen Markaryd – Osby, utförd i samarbete med Benny
Birgersson, Vägverket konsult, Halmstad, beställare Vägverket konsult
(program som utgjorde ett underlag i projekteringsprocessen för att ta tillvara de visuella
kvaliteterna i aktuellt landskap)

 Vägrelaterade miljökonsekvensbeskrivningar, vägutredningar
och förstudier
















Ny GC-väg längs väg 799 Hok – Vaggeryd. Förstudie, beställare Vaggeryds kommun
G:a Vetlandavägen, GC-väg. Förstudie, beställare Eksjö kommun
Ny GC-väg längs Köpmansgatan/Anderstorpsgatan i Gnosjö. Förstudie, beställare Miljö- och
byggkontoret, Gnosjö kommun
Ny GC-väg längs väg 606 söder om Värnamo mellan väg 27 och Tånnö. Förstudie, beställare,
Värnamo kommun
Tvärleden Halmstad-Karlshamn:
MKB för arbetsplan tvärleden (en planerad led mellan västkusten och Blekinge), delen
Markaryd – Osby, beställare Vägverket Konsult
Ny GC-väg mellan Sävsjö och Hjärtlanda, längs väg 761. Förstudie, beställare, Sävsjö
kommun,
Ny GC-väg mellan Vaggeryd och Bäck. Förstudie, beställare Vaggeryds kommun
Ny GC-väg mellan Skillingaryd – Tofteryd. Förstudie, beställare Vaggeryds kommun
Förstudie ny vägsträckning västra Skillingaryd, beställare Vaggeryds kommun
Förstudie ny vägsträckning vid Nydala, beställare Nydala Trä AB
Ny minirondell i Vaggeryd, beställare Vaggeryds kommun
MKB Ny bro på tvärleden över Helge å, beställare Vägverket konsult
MKB Ny bro på tvärleden över Simontorpaån, beställare Vägverket konsult
Ny GC-väg Vaggeryd-korsning Storgatan/Håkan Trulssons väg, beställare Vaggeryds
kommun.

 Övriga miljökonsekvensbeskrivningar, vägutredningar och
förstudier



Stationsområdet, MKB utförd i samband med detaljplaneändring för området, beställare Eksjö
kommun
Sjöängen och gamla I12 motorområde i Eksjö stad. MKB utförd i samband med
detaljplaneändring för området, beställare Eksjö kommun.

 Specialutredningar








Landskapsanalys, planområde Ekhagen, Jönköping, beställare Jönköpings kommun
Utredning och skötselplan för utsiktsröjning längs E4 Jönköping – Gränna och del av väg 993,
beställare Vägverket Region Sydöst
Studie av in- och genomfartsmiljöer i Värnamo kommun, beställare Värnamo kommun
(inventering och förslag till åtgärder för att förbättra in- och genomfartsmiljöerna i Värnamo
kommun, såväl ur ett trafiksäkerhetsmässigt som visuellt perspektiv)
Markanalys för planerat industriområde vid Torsvik, beställare Vaggeryds kommun
Landskapsanpassning av nya tennisbanor, beställare Racketcentrum, Jönköping
Trädslinga Ryhov, beställare Landstingsfastigheter (underlag till artrik trädslinga på
sjukhusområdet Ryhov).

