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för annan samhällsplanering och för beslut i
enskilda ärenden som har med byggande och
annan mark- och vattenanvändning att göra. De
kan också ligga till grund för dialog med och
mellan medborgare och företag om hur orten
bör utvecklas. De ger den systematisering och
sammanställning av baskunskaper som politiker,
allmänhet och planerare behöver för att kunna
förstå platsens historia, dagens situation och
framtidsmöjligheter och därmed konstruktivt
kunna forma en lokalt utvecklingsinriktad
planeringsprocess. De är ”levande” i den
meningen att de regelbundet ses över och hålls
uppdaterade.
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Syftet med ortsanalyserna är:
1. Att synliggöra och skapa förståelse dels för
kvaliteter, säregenheter och traditioner att värna,
ta tillvara och utveckla, dels för brister och
problem att åtgärda,
2. att stimulera diskussionen om och arbetet för
en utveckling av orten som både är hållbar och
innebär ökad livskraft, och
3. att vara underlag för fysisk samhällsplanering
av olika slag - särskilt översiktsplaneringen - och
för beslut om bygglov och andra tillståndspliktiga åtgärder.
Analyserna innehåller bedömningar och slutsatser, men innehåller inga politiska ställningstaganden. Dessa finns i stället i översiktsplanen.
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1. Läge och omland
Braås ligger i nordöstra delen av Växjö kommun och 28 kilometer ifrån
Växjö. Orten har en hög självförsörjningsgrad. Ändå är det en stor del av befolkningen som pendlar ut från orten.
Restider i minuter mellan Braås och några orter i omlandet:
		
		
Tåg
		
Buss
		
Bil

Växjö
50
25

Dädesjö
30
8

Ramkvilla Lenhovda Tolg
30
48
60
19
17
28

Kartan visar hur långt
man når med bil på 10, 20
respektive 30 minuter med
Braås som utgångspunkt.
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2. Landskapet
Den direkta närheten till skog, sjö och vattendrag präglar Braås och har lagt
grunden till orten. När inlandsisen drog sig tillbaka hängde sjöarna Örken, Madkroken och Drettingesjön samman men genom landhöjningen blev de successivt
åtskilda sjöar, med vattendrag som förbindelser emellan.
Trots läget i randen av centralbygden bosatte sig människor tidigt i trakten
kring Braås och bosättningar och odlingsmarker uppstod längs sjöarna. Runtom
i landskapet finns rikligt med spår från bronsålderns och järnålderns bönder, med
Gullhögarna söder om Braås som ett anmärkningsvärt exempel.
Vattendragen mellan sjöarna gav möjlighet till vattenkraft och tre sätesgårdar
kom att prägla bygden, Braås, Drettinge och Lidhult. Järnbruk, jordbruk och
skogsbruk var viktiga näringar. Gårdsnamnet Braås, som idag lever kvar i ortsnamnet, anspelar sannolikt på utloppet i Örken. Os betyder åmynning.
Gårdarnas mäktighet påverkade sannolikt byggandet av medeltida kyrkor i
Sjösås, Drev och Dädesjö trots att trakten utgör centralbygdens utkant.
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3. Historisk utveckling
När järnvägen Växjö–Klavreström byggdes 1895 anlades Braås järnvägsstation vid sjön Örkens södra strand. Omkring stationen växte sedan Braås
samhälle upp i början av 1900-talet. Fram till omkring 1950 var den dominerande näringen trävaruindustrin. Som mest fanns på orten tre sågverk och flera
snickerifabriker.
Braås var huvudort i Braås landskommun 1952–1970. 1971 uppgick Braås i
Växjö storkommun.

Före 1900-talet
Braås utgjordes 1895 av kyrkan, prästgården, fattigstugan, torpet Sjöborgen
(klockarboställe fram till 1815) samt backstugan Betlehem, som på den tiden var
omgivet av skog. Den steniga och magra marken runt kyrkan kunde inte användas
till odling och några fler gårdar än prästgården kom därför inte till.
Efter järnvägens ankomst förändrades Braås snabbt. Samhället växte upp vid
järnvägsstationen medan marken runt prästgården förblev orörd. 1900 upprättade
AJ Quistgaard en plan över framtida bebyggelse som med få förändringar följts
fram till idag. De första husen (förutom stationshuset) byggdes längs Sjösåsvägen.
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1901–1940
Under denna tid uppfördes hus i närheten av stationen och många verksamhetslokaler etablerades. Ett hotell- och kaffehus byggdes 1903 på Sjösåsvägen
22. En möbelfabrik byggdes på Skolgatan 1907. En slakteributik öppnade 1902
på Kolarevägen 2. Ett skomakeri startades 1901 på Ullvaskogsvägen 2. En klädesbutik öppnade 1910 på Sjösåsvägen 28. En charkuterivarubutik öppnade 1924
på Skolgatan 26.
En ny prästgård byggdes 1912 och 1925 tillkom ”Röda skolan” vid Sjösåsvägen 42. År 1940 byggdes brandstationen vid Skolgatan.
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1941–1960
År 1949 uppfördes två kommunala hus vid torgets sydvästra sida, de inrymde
bl.a. kommunala sammanträdesrum samt läkar- och tandläkarmottagningar. På
Läkarvägen 3 startades möbelförsäljning och ett postorderföretag. I Sjösåshagen
startades 1945 spegelfabriken som var kvar på denna plats till 1966.
Under 50-talet byggdes också Centralskolan och de första Örkengårdarna vid
Talmannens väg. 1955 startades ett textilföretag vid Sjöborgsvägen. Fabriken
upphörde 1990.
1952 slogs Sjösås, Drev, Hornaryd och Dädesjö samman till Braås kommun.
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1961–1980
Många villor byggdes under denna tid, framför allt öster om Betlehemsvägen.
Detta var den period då invånarantalet ökade som snabbast.
I början av 60-talet byggdes hyreshusen vid Sjösåsvägen 8, 1964 Stillpannan
och Jac Knittings fabrik, 1966 Spegelfabriken, 1968 det nya ålderdomshemmet
samt hyreshusen vid Ullvaskogsvägen och Sjöborgsvägen. Hyreshusen vid Rönnvägen-Södertullsvägen byggdes 1970.
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1981–2000
1982 byggdes Centralskolan till med bibliotek och fritidsgård. 1984 omvandlades husfabrikens lokaler av Lars Åberg och Barbro Fors till industrihotell där
olika företag skulle kunna hyra in sig.
I början av 90- talet byggdes seriehusen vid Skogsvägen och de båda hyreshusen vid Skolgatan.
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2001–2017
Under 00-talet uppfördes en ny idrottshall, ett seniorboende och bostadsbebyggelse söder om Kolarevägen intill gamla banvallen.
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4. Struktur och karaktär
Betlehemsvägen
Viktigt stråk förbi skola och förskola som har tydlig karaktär av gata för i
första hand biltrafik. Alla bussar går här, såväl skolbussar som regionbussar. Används också för genomfart om man ska norrut från Brasås.Viktig funktion också
som vägen till skolan för gående och cyklande barn.

I struktur- och karaktärsanalysen identifieras stråk, barriärer, målpunkter, landmärken och karaktärsområden. Srukturerna är grundelement i samhället som har
stor påverkan på hur man rör sig, möts och lever sitt vardagsliv i orten.

Baron Rappes väg
Stråk med tydlig karaktär av gata för i första hand biltrafik. Stråk som förbinder
Braås östra och västra delar.

Stråk

Ett långsträckt område eller sträckning där många rör sig eller vistas och som
fungerar som förbindelse mellan olika målpunkter eller områden. Ofta finns också
målpunkter längs med stråket. Rörelsen kan ske såväl till fots och cykel som med
t.ex. bil eller varutransporter. Det finns stråk som samlar olika transportslag och
det finns stråk som nyttjas för endast ett transportslag.

Barriärer

En barriär är ett hinder i landskapet eller den fysiska strukturen som helt hindrar eller tydligt begränsar rörelser eller visuell kontakt mellan olika områden.
En del barriärer är ett hinder för alla rörelser, t.ex. järnväg och vattendrag medan
andra kan vara mer eller mindre begränsande som t.ex. kraftiga höjdskillnader.
Barriären utgör ofta också gräns mellan områden.

Sjösåsvägen

Stråket utgör en historisk förbindelse genom samhället. Den går i nordsydlig
riktning och anlades parallellt med järnvägen efter järnvägens tillkomst. Stråket
förbinder större målområden som Volvo och idrottsplatsen i södra delen av samhället med centrum och busshållplats i de centrala delarna och hembygdsgård,
kyrkan, skolområdet och vårdboende i samhällets norra del. Längs stråket hittar man spår av det ”gamla” Braås med karaktärsfulla miljöer och byggnader i
olika stilar från olika tidsperioder. Längs med Sjösåsvägen finns det trottoarer,
parkeringsfickor och planteringar.

Mellan Sjösåsvägen och Örken
Bebyggelsen i området med såväl bostäder som verksamheter och parkering
utgör en tydlig visuell och fysisk barriär mellan centrum och sjön. För gående och
cyklande på Sjösåsvägen är dessutom stranden svårtillgänglig på grund av att det
saknas tydliga vägar och stråk ner till stranden från vägen.

Ulvaskogsvägen
Stråket utgörs av vägen in i samhället från söder och är förlängning av Växjövägen. Ulvaskogsvägen har tydlig karaktär av gata för i första hand biltrafik. Dess
bredd gör dock att det finns utrymme också att röra sig till fots eller på cykel längs
gatan. Gatan ligger högt och utblick över Örken bidrar med karaktär och upplevelsevärde.

Område söder om Böksholmsvägen
Område med verksamheter som begränsar möjligheten till rörelse mellan
själva samhället och idrottsplatsen och Volvos verksamhetsområde. Området skär
av smalspårets tidigare sträckning.

Strandstråk vid Örken (gamla banvallen)
Gång- och cykelstråk längs Örkens strand som binder samman Braås Park, centrum, hembygdsgården och kyrkan. I sträckan där stråket passerar samhället delar
den sig i två vägar runt Volvos verksamhetsområde för att sedan gå samman igen
i hembygdsparken. Större delen av sträckan är belyst. Längs stråket finns också
badplats, camping, ångbåtsbrygga, boulebana och sittplatser.

En enskild plats eller ett avgränsat område som är viktig för möten eller aktiviteter för många av dem som bor i orten men också besökare. Ofta möts flera stråk
på platsen eller så erbjuder platsen/området många aktiviteter och/eller funktioner. Målpunkter som identifierats är knutna till handel och service, fritid, kommunikationer och offentlig service.
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Centrum

Vy Ulvaskogsvägen
Vy över Örken som bidrar med karaktär och identitet.

Målpunkter i centrala Braås i form av livsmedelsbutik, restaurang, Braåsgården, busshållplats och park.

Skolområdet

Målpunkter knutet till skolan, vård och omsorg finns samlat i norra delen av
samhället.

Idrottsplatsen

Idrottsplats med fotbollsplaner och motionsspår i sydvästra delen av samhället.

Badplatsen och hembygdsparken

Badplats och camping längs med gamla banvallen. I anslutning finns också
hembygdsparken

Sjösås äng och Sjösås gamla kyrka

Söraby gamla kyrka och kyrkog intill parkering till naturreservat med strövstigar.

Braås Park

Naturreservat med strövstigar och badplats.

Landmärken

Betydelsefulla objekt som kan användas som referenspunkter. Syns ofta på
långt håll eller står ut från sin omgivning. Bidrar tydligt till platsens, och ibland
hela ortens, karaktär och identitet.

Sjösås gamla kyrka

Välbevarad medeltidskyrka som kännetecknas av en tidstypisk 1700-talsinredning.

Utblickar

Betydelsefull och iögonfallande utblick som kan användas som referenspunkter och berätta om ortens sammanhang. Bidrar tydligt till platsens, och ibland hela
ortens, karaktär och identitet.
Braås - ortsanalys
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Karaktärsområde

Södertullsvägen, Hasselvägen, Betlehemsvägens östra sida, Movägens västra sida
Område med stora villor klädda med fasadtegel från 1980- och 1990-talet.
Seriehusen på Hasselvägen är från samma tid. Bebyggelsen karaktäriseras av att
husen är indragna från gatan och tomterna är relativt små.

Ett naturligt avgränsat område som uppfattas som en sammanhängande helhet.
Området har ett likartat innehåll som bidrar till enhetlig karaktär och gemensamt
uttryck.

Gruppbyggd småhusbebyggelse

Centrum

Talmannens väg, Sjösåsvägen 8
Bebyggelsen är från 1960-talet och består av radhus i en eller två plan, med
tegelklädda fasader, sadeltak och stora fönster. En del av husen är indragna från
gatan med små trädgårdar mot gatan (till exempel husen på Sjösåsvägen), medan
andra är placerade invid gatan med trädgårdarna på husens baksida (Talmannens
väg).

Braås centrum
Bebyggelsen i centrum utgörs av en- och två och halv våningshus av varierande karaktär och ålder. Byggnaderna som omsluter torget har fasader av tegel och
trä. De norra och södra delarna av torget används som parkering för besökare till
olika verksamheter i centrum: restauranger, Braåsgården och tillfällig förskola, en
livsmedelsbutik. I mitten av torget är en park med planteringar, sittplatser och en
skulptur. I anslutning till torget, intill Sjösåsvägen, finns en busshållplats.

Movägens östra sida
Här finns tätbebyggda radhus i två plan. Husen är klädda med fasadtegel och
har små, gemensamma trädgårdar. Området är inte sammankopplat med samhällets gatustruktur utan nås från en separat väg från Sandskogsvägen.

Offentlig service

Skolområdet
I anslutning till naturreservatet ”Sjösås äng” finns ett område med bl.a. skola,
vårdboende och vårdcentral. Byggnaderna är från olika tidsperioder. Skolgården
utgörs av öppna ytor med grus-, gräs- och asfaltplaner. Stora träd ramar in ytorna.
Naturreservatet intill utgör en viktig resurs för verksamheterna i området.

Flerfamiljshus

Sjöborgsvägen och Söder om Baron Rappes väg
Bebyggelsen består av flerfamiljshus med tegelklädda fasader, brutna tak och
stora, odelade fönster. Husen är samlade kring en gemensam bostadsgård och har
en gemensam parkering intill vägen.

Friliggande småhusbebyggelse

Sjösåsvägen, Göths väg, Skolgatan
Husen i området är uppförda under 1920-, 30-, och 40-talen. De äldsta husen
kännetecknas av verandor, sadeltak och höga fönster med små rutor. ”Röda skolan” utgör ett typiskt exempel. Husen från 1930- och 40-talen är mestadels stora
villor med kvadratisk byggnadsform, så kallade funkishus. De har ofta brutna tak.
Ett flertal hus av denna typ finns invid Skolgatan.

Småskaligt verksamhetsområde

Verksamhetsområde vid Åkarevägen
Småskalig industripark med en blandning av verksamheter med låga byggnader
i anslutning till gator.

Storskaligt verksamhetsområde

Baron Rappes väg, Ulvaskogsvägen, Rynnings väg, Bruhns väg
Här finns ett antal stora villor i funkisstil från 1940-talet. Villabebyggelsen vid
Ulvaskogsvägen, Rynnings väg och Bruhns väg är från 50-talet och har ofta fasadtegel och stora perspektivfönster.
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Storskaliga byggnader och hårdgjorda utjämnade ytor anpassade till tunga
transporter. Placerat som en enklav, fristående från väg och det övriga samhället.
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Sjöborgsvägen
Storskalig byggnad och hårdgjorda utjämnade ytor anpassade till tunga transporter.

Strandstråket
Strandzon längs med Örkens strand. Gångstråk och den belysta gångoch cykelvägen längs gamla banvallen sträcker sig genom området. Längs
stråket finns sittplatser, ångbåtsbryggan, grillplats, boulebana liksom badplats och camping. Öppna gräs- och ängsytor

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Braås herrgård med engelsk trädgård
Braås herrgård omtalades redan i Gustav Vasas jordeböcker från mitten av
1500-talet. Under 1800-talets början lät ägaren friherre Rappe anlägga en engelsk
trädgård. Parken innehåller många alléer, häckar och slingrande gångstigar. Äldre
lövträd återfinns både i alléerna och som solitärer i parken. Delar av den tidigare
parken ingår i naturreservatet Braås Park.

Idrottsplatsen och skogsområdet intill
Idrottsplats med fotbollsplaner. Intill finns ett kuperat skogsområde med
barrskog och motionsspår. Spåret är inte belyst.
Öppet kulturlandskap

Sjösås Gamla kyrka och Braås hembygdspark
Välbevarad medeltidskyrka som kännetecknas av en tidstypisk 1700-talsinredning och ”klassisk” hembygdsgård med park som används vi högtidsfirande. I
parken finns det flertal äldre byggnader från 1600-talet till 1800-talet.

Mörkaskog
Öppet landskapsrum med åker och betesmark runt Mörkaskog gård. Själva
gården ligger på en höjd med omgivande trädmiljöer och allé. Vägarna genom
området används för promenader. Värden i form av landskapsbild, landskaps- och
kulturhistoria, biologisk mångfald knuten till trädmiljöerna, odlingsmark, upplevelsevärden.

Större natur- och/eller fritidsområden

Braås park
Braås park är ett naturreservat och rekreationsområde med varierad natur med
rullstensås, betesmarker, lövskogar och barrskogar. Området avgränsas åt öster av
sjön Örken. Naturreservatet sträcker sig över det som en gång var åker och äng
på Braås gård. Flera stigar sträcker sig genom området. I området finns också en
badplats.
Sjösås äng
Varierat naturreservat där öppna slåtterängar bryter av betade halvöppna lövskogar. En markerad stig leder också genom området och ansluter bland annat till
skola, förskola, äldreboende och villakvarter.
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5. Övergripande grönstruktur
Braås direkta närhet till parker, naturområden, öppet kulturlandskap och sjöar
är en av ortens största kvaliteter, både som bostadsort och som ett samhälle robust
mot klimat och klimatförändringar.

Även från skolor och förskolor har man direkt närhet till grönområden.
Med undantag av Sjösås äng, Braås park och hembygdsparken utgörs de grönområden som bedömts som värdefulla för rekreation av kommunal mark.

Rekreation och friluftsliv

Närheten till större naturområden (grönområden större än 10 ha inom 800 meter
enligt friluftsprogrammet) och promenadstråk i det omgivande landskapet är
god i hela Braås men tillgängligheten till framförallt Sjösås äng och Braås park
bör förbättras med såväl gångvägar från omkringliggande skola, förskola, äldreboende och bostäder som från parkeringar.
Generellt behöver Braås parker och natur- och friluftsområden utvecklas avseende kvalitet, upplevelsevärden, friluftsanordningar och tillgänglighet. Prioriterat
är utveckling av Braås Park, strandstråket längs smalspåret och Sjösås äng.

Ortens viktigaste områden för olika typer av rekreation är lekparkerna som ligger integrerade i bostadsområdena, smalspåret och strandstråket längs Örken med
bl.a. camping och badplats, hembygdsparken, Braås torg, Sjösås äng, Braås park,
Ulvaskogsvallen, skogen vid idrottsplatsen.
Även delar av skogen söder om villakvarteren längs Hassel- och Skogsvägen är
värdefull för lek och promenader.
Smalspåret, och strandstråket som det leder längs, är en stor tillgång för Braås
har ett stort värde som plats för promenader och vistelse vid sjön men också som
förbindelse och grönstråk genom samhället. Stråket knyter ihop några av ortens
viktigaste grönområden. Stråket kan utvecklas vad gäller upplevelsevärden, sittplatser, belysning etc. för att göra det än lättare att röra sig längs stråket och ta
sig hela sträckan mellan Sjösås kyrka och Braås park. Det finns också brister i
möjligheten att via tydliga stråk ta sig till smalspåret från centrum och omgivande
bostadsområden liksom möjligheten att ta sig från smalspåret längs Örken till
smalspåret som sträcker sig söderut mot Brittatorp.

Biologisk mångfald

I Braås finns en rik biologisk mångfald och med flera områden med höga naturvärden. Höga naturvärden finns framförallt inom och i anslutning till de två naturreservaten Sjösås äng och Braås park liksom Örkens strandzon. Sex av Växjö
kommuns tretton prioriterade naturtyper har identifierats. Naturtyperna som identifierats är blomrika marker, äldre ädellövträd, ängssvampsmarker, äldre barrskog,
brynmiljöer samt pionjärmiljöer. För att bevara och utveckla ortens biologiska
mångfald är det viktigt att stärka spridningskorridorerna som finns mellan områdena.

Med undantag av Movägen har i stort sett alla som bor i Braås mindre än 300
meter till en park eller naturområde med rekreativt värde som är större än 1 hektar, vilket är en riktlinje ur grönstrukturprogrammet. När det gäller Movägen är
skogen i direkt anslutning till kvarteret värdefull liksom möjligheten att ta sig via
gång- och cykelvägar och stigar till Sjösås äng och att ta sig över Sandskogsvägen
för promenader i kulturlandskapet kring Norra Mörkaskog en kvalitet att utveckla.
I bostadskvarteren mellan Baron Rappes väg, Betlehemsvägen och Sjösåsvägen finns få grönområden och det saknas tydliga stråk till de större grönområdena
i ortens utkant. Det gör de få parker som finns mer värdefulla. Gamla Ulvaskogsvallen och skogen runtomkring är det enda större området men med få upplevelsevärden.

Braås - ortsanalys

Klimatutjämning

Trädmiljöer i anslutning till skolor, förskolor, äldreboenden är värdefulla för
att bidra till ett gott och hälsosamt lokalklimat. Vid utveckling av utemiljöer inom
skolområdet och i anslutning till förskolor och äldreboende bör det vara en prioriterad fråga att bidra till ett gott och hälsosamt lokalklimat genom träd och annan
vegetation.
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Kulturhistoriska värden

   Några av Braås gröna miljöer har ett särskilt kulturhistoriskt värde som är
viktigt för ortens identitet och visar på ortens framväxt. Särskilt värdefulla områden är Braås park, Sjösås äng, smalspåret samt Sjösås kyrka och hembygdsparken. De kulturhistoriska värdena i de gröna miljöerna bör tas till vara och kan i
högre grad lyftas fram som upplevelsevärde och göras tillgängliga.

Odling – och betesmark

De få odlings, - slåtter och betesmarker som finns i landskapet kring Braås
utgör en stor kvalitet i form av landskapsbild, möjlighet till rekreation och odling
och som betydelsefulla för Braås historia och identitet och bör därför bevaras. I
orten finns idag inte några odlingslotter eller liknande odlingsmöjligheter men
om intresset finns möjliga platser att utveckla t.ex. i anslutning till Sjösås äng och
Movägen.

Braås - ortsanalys
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6. Trafik och vägnät
Gång- och cykeltrafik

Ett komplett och sammanhängande gång- och cykelnät inom orten finns inte
men de befintliga gaturummen är breda och har kapacitet för att kunna rymma
gång- och cykelstråk. Anlagd gång- och cykelväg finns på Betlehemsvägen förbi
skolan, mellan Sjösåsvägen och Ulvaskogsvägen.
I övrigt gäller principen att det är möjligt att cykla i blandtrafik om hastigheten
inte är högre än 30 km/h.

Det finns goda förutsättningar för att gå och cykla i Braås. Gamla banvallen
är ett viktigt gång- och cykelstråk som förbinder ortens målpunkter och erbjuder
fina utblickar över strandlinjen. Stråket utgör också en del av den 350 km långa
turistcykelleden Kronobergstrampet.

Braås - ortsanalys
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Kollektivtrafik
Regionbussar stannar 350 och 358 i Braås och kör mot Växjö, Ramkvilla och
Böksholm. En gemensam hållplats finns vid torget i centrum på Sjöåsvägen.
Busshållplatser finns vid Växjövägen, på Parkgatan och vid Ulvaskogsvägen/
Parkgatan. På kartan visas busshållsplatser med en 800 meters buffertzon.

Braås - ortsanalys
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Väg- och gatunätet

Braås ligger drygt 2 km norr om väg 37 som leder mot Oskarshamn/Västervik
och Växjö/Malmö. Enligt Trafikverket är trafikflödet 5600 fordon per årsmedeldygn.
Braås nås från söder via Växjövägen, från nordost via Sjösåsvägen, från väster
via Böksholmsvägen och från öster via Sandskogsvägen.
Sjösåsvägen utgör en viktig genomfartsgata i öst-västlig riktning genom samhället med ett flertal målpunkter som bensinmack, livsmedelsbutik, restauranger
och gamla Sjösås kyrka.
Ulvaskogsvägen, som är en förlängning av Växjövägen från söder, utgör en infartsgata till samhället. Gatan korsar Sjösåsvägen i ortens centrum och leder sedan
norrut till industriområdet vid sjön Örken.
Trafikbuller / Trafiksäkerhet
Hastigheten genom Braås varierar huvudsakligen mellan 30, 40, 50 km/h. Högre hastighet råder längs de större trafiklederna. Lokala vägar har ett litet trafikflöde.
Det förekommer att lastbilar kör från västra industriområdet genom centrum till
verksamhetsområde vid sjön Örken. Lastbilar alstrar högre ljudnivåer för omgivningen och medför ökad risk för olyckor ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. I övrigt
bedöms trafikbelastning vara liten i Braås. Lastbilstrafik sker huvudsakligen på
väg 902 söder om Braås.
Till den mest intensiva trafikplatsen kan man räkna vägkorsning söder om
samhället där Ulvaskogsvägen, Sandskogsvägen, Växjövägen och Baron Rappes
möts, men det har inte noterats några svårigheter utifrån trafiksäkerhetsperspektiv.
På båda sidor av Betlehemsvägen, inom skolområdet, där många barn leker
under dagen finns det en förhöjd risk för trafikolyckor.
Brist på gång- och cykelvägar inom samhället kan innebära en trafiksäkerhetsrisk
då gående och cyklister tvingas dela gata med bilen.
Braås - ortsanalys
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7. Vatten- och avloppsförsörjning
Braås får sitt dricksvatten via en grundvattentäkt med tillfällig infiltration. Lösningen är tillfällig till 2019 under tiden som en permanent lösning utreds. Sjön
Örken och Dädesjöåsen skyddas av vattendirektivets artikel 7 vilket innebär att
vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats för
framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet.

Status (nuläget) för sjön är: Ekologisk status – God
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen – God
Miljökvalitetsnorm (målet som eftersträvas) för sjön är:
God ekologisk status
God kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav PBDE och kvicksilver.

Braås reningsverk är dimensionerat för 5000 personekvivalenter och hade 2015
en årsbelastning motsvarande 1406 personekvivalenter. Det innebär att det finns
en reservkapacitet på ca 3500 personekvivalenter. Dock planeras en ombyggnad
av reningsverket som innebär en bättre reningsprocess och en ändrad dimensionering från 5000 till 3000 personekvivalenter.
I vissa områden av Braås tar ledningsnätet emot stora mängder tillskottsvatten
i samband med nederbörd och/eller höga grundvattennivåer. För 2015 bedömdes
ca 56 % av vattnet som går in i avloppsreningsverket vara tillskottsvatten. För att
minimera problem i samband med en utbyggnad av Braås behöver ortens utbyggnation och sanering av tillskottsvatten planeras i samverkan.
Vid kraftigare regn finns risk för översvämning i några områden i Braås. Risken
är störst i mellersta delen av Braås, kring befintliga vattendrag, områden nära sjön
Örken samt söder om orten ner mot sjön Drättingesjön.
Möjliga lägen för dagvattenmagasin för att minska risken för översvämning
inom bebyggelseområden såväl som förbättra reningen av dagvattnet finns utpekade enligt grönstrukturprogrammet i anslutning till smalspåret. Dessa bör utredas vidare och tryggas från framtida exploatering.
Dagvattnet i Braås avleds till sjön Örken. I Dagvattenhandboken bedöms Norra
Örken som känslig mot näringsämnen och södra Örken som mycket känslig mot
näringsämnen och föroreningar.

Braås - ortsanalys
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8. Befolkning, bostäder och arbetstillfällen
Befolkning
Generellt väntas födelsetalen vara fortsatt låga de närmaste åren. Om invandringen fortsätter kommer befolkningen att öka något. Befolkningsprognosen har
tagit hänsyn till den kraftiga invandringen till Sverige under 2015.

Mellan 2005 och 2016 har det fötts i genomsnitt 31,9 barn per år. Under samma period har i genomsnitt 29,7 personer avlidit per år. Från ett underskott under
första hälften av perioden har genomsnittet av födelsenettot de senaste fyra åren
varit positivt. Antalet inflyttade har på senare år ökat och uppgår till genomsnitt
311 personer per år.
Utflyttarna har i medeltal varit 297 personer per år. Flyttningsnettot har varierat
från att varit mestadels negativt i början av perioden till att bli mestadels positivt
under andra delen av perioden. Parallellt har folkökningen varit stark beroende på
en omfattande flyktinginvandring.
Befolkningssituationen 2016-12-31
		Sjösås, Hornaryd,
		

Drev och Dädesjö församlingar

Braås tätort

Åldersstrukturen är normal med något fler barn och tonåringar, färre i eftergymnasial ålder och något fler äldre än kommunens genomsnitt. Den lägre andelen 20–29 åringar måste betraktas som naturlig för landsbygdsorter som Braås.
Huruvida Braås ska fortsätta att öka sin befolkning är därför beroende av en fortsatt invandring.

Kommunen

Folkmängd		2 675			1 746			89 500
Medelålder		41,9			40,9			39,8
Andel barn
0–16 år			21,5%			22,9%			20,4%
Andel personer
65 år-			22,2%			22,0%			18,7%
Källa: SCB

Braås - ortsanalys
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Bostäder

Arbetstillfällen

År 2016 fanns det i Braås 790 bostäder, varav 66 procent i småhus och 29 procent i flerbostadshus. Här finns nästan lika många hyresrätter som äganderätter,
medan bostadsrätter saknas helt. Över hälften av samtliga bostadshus är byggda
på 1960- och 1970-talen.

Braås har fler arbetstillfällen än boenden i förvärvsarbete. År 2015 fanns 1 156
arbetstillfällen (dagbefolkning) medan antalet förvärvsarbetande boende (nattbefolkning) var 677, vilket ger en s.k. självförsörjningsgrad på 171 procent. För tio
år sedan var självförsörjningsgraden densamma.
Tre fjärdedelar av arbetstillfällena finns på Volvo Constuction Equipment. Sedan är det ett stort avstånd i storleksordning till andra näringsgrenar som exempelvis Vård och omsorg 8% och Utbildning 7%.
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9. Sammanfattande slutsatser
Styrkor - att ta till vara och förstärka
•
•
•
•
•
•
•

Utmaningar - att möta och övervinna

Närheten till sjön Örken och till varierad och fin natur (Braås park,
hembygdspark, Sjösås äng).
Gröna stråk kopplar samman viktiga naturområden.
Topografi som möjliggör utsikt mot sjön från samhället.
Sammanvävd gatustruktur och korta avstånden, vilket ger goda 		
förutsättningar för hållbara transporter.
Många arbetsplatser och god företagsanda.
Tydligt centrum med torget och planteringar vilket ger goda		
förutsättningar för mötesplatser.
God kollektivtrafik till och från Växjö.

•

•
•

Brister - att beakta
•
•

Storskaligt verksamhetsområde i sjönära och centralt läge begränsar
möjligheten att ta tillvara strandzonen som attraktivt område för 		
vistelse, rekreation och bostäder.
Den fysiska kopplingen mellan centrum/Sjösåsvägen och sjön Örken
är otydlig och/eller otillgänglig.

Braås - ortsanalys
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Det är en allmän och långsiktig trend att orter av Braås storlek och
typ förlorar invånare, framför allt i åldersgruppen 20-30 år. 		
Befolkningsprognosen visar på en svag befolkningsökning, delvis på
grund av invandring.
I Braås är marknadsvärdet på villor lågt, vilket gör att få vågar bygga nytt.
Utveckling av parker och andra ytor för rekreation på attraktiva platser
om befintliga grönområden bebyggs.

Värna!

Öppet kulturlandskap

Odlingslandskap med värden i form av landskapsbild, kulturhistoria och möjlighet till rekreation. Värdena kan bestå om områdena fortsätter att odlas och/
eller betas. Kan utgöra potential för närodlat.

Område, plats eller stråk med särskilda kvaliteter att bevara, ta
tillvara och bygga vidare på.

•

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Bebyggt område med tydliga spår från ortens tidigare utveckling, såsom tidstypiska och välbevarade byggnader och gatunät från den tiden, eller område med
på annat sätt särpräglad och karaktärsfull gestaltning.
•
•
•
•

Förbättra!

Hembygdsparken och Gamla Sjösås kyrka
Hembygdspark och välbevarad medeltidskyrka med omgivande 		
begravningsplats.
Stationsbyggnaden
Ett historiskt spår av stationssamhället.
Sjösåsvägen och Kolarevägen
Bebyggelseområde som växte fram under första hälften av 1900-talet
Braås gård
Gård- och bruksmiljö med anor från 1500-talet.

Område, plats eller stråk där särskilda insatser behövs för att stärka deras
funktion, utveckla dess potential eller förbättra den fysiska miljön.

Blandad bebyggelse

Områden med bostäder och icke störande verksamheter, som behöver rustas
upp, kompletteras eller utvecklas.
•
Centrum
	  Möjliggöra utveckling av mer service i centrum vilket kan stärka
platsen ytterligare som vistelse- och mötesplats

Större natur- eller fritidsområde

Större område som används för rekreation och friluftsaktiviteter av ortens invånare, och vars kvaliteter kan upprätthållas med nuvarande skötsel och användning om detta fortsätter att göras med hänsyn till områdenas specifika värden.

Offentlig service

•
Skolområdet
	  Trafiksituationen utanför skolan behöver ses över. Utemiljön kring
skola och förskola bör utvecklas.

•

Braås park
Naturreservat med varierande natur och strövstigar
•
Strandområdet
Grönområde längs Örkens strand med bland gång- och cykelstråk längs
smalspåret, ångbåtsbryggan, camping, grillplats och badplats.
•
Sjösås äng
	  Naturreservat med stövstigar genom varierad natur.
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Norra Mörkaskog
Öppet kulturlandskap kring gården Norra Mörkaskog. Allé och 		
trädmiljöer i anslutning till gården.

Stråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter men som idag saknas,
inte är sammanhängande eller behöver förbättras.
•
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Smalspåret/Strandstråket
Gång- och cykelväg längs sjön som fungerar som rekreationsstråk
men också kopplar ihop viktiga målpunkter i samhället. Bör förbättras
vad gäller trygghet och upplevelsevärden i form av t.ex. sittplatser,

•
•

•

•
Ulvaskogsvallen
	  Utreda möjlighet till blandad bebyggelse i kombination med gröna
miljöer, mötesplatser, spontanidrott, etc.
•
Betlehemsvägen
	  Utreda möjlighet till blandad bebyggelse.
•
Västra stranden
	  Fortsatt planering för utbyggnad av befintlig detaljplan för Västra
stranden. Stärk områdets koppling till resten av samhället längs smal
spåret och mtill idrottsplatsen.

planteringar, grillplatser som gör ståket mer intressant att röra sig längs
med. Förbättra sträckningen mot Böksholm i nordväst och upp till
Kvarngården i nordöst. Kan utvecklas som cykelled mot Klvareström
och Växjö.
Kolarevägen
Rörelsestråken mellan Centrum och strandområdet behöver upprustas,
tydliggöras och framhävas.
Böksholmsvägen vid idrottsplatsen
Vägkorsningen behöver ses över och göras säkrare för fotgängare
och cyklister.

Verksamheter

Område som bedöms lämpligt för verksamheter eller där lämpligheten för ett
verksamhetsområde bör utredas.

Grönstråk

Sjösås äng - Sandskogsvägen
Förbättra möjlighet till att röra sig mellan Sjösås äng och Sandskogsvägen.

•
Volvo verksamheter vid Carl Lihnells väg
	  Utreda möjlighet till ytterligare verksamhetsmark i anslutning till
befintlig. Möjligheten att utvidga det österut bör utredas.
•
Verksamheter längs Granvägen
	  Utred möjlighet till omvandling till bostadsområde.
•
Verksamhetsområde Åkarevägen
	  Utred möjlighet till utvidgning av verksmahetsområde österut.
•
Volvo verksamhetsområde vid sjön
	  Utred möjlighet till omvandling från verksamhetsområde till blandad
bebyggelse på lång sikt.

Större natur- eller fritidsområde

Grönområden, tätortsnära natur och fritidsanläggningar för utomhusaktiviteter
vars potential inte tillvaratas fullt ut eller där skötsel och underhåll eftersatts.
•

Idrottsplatsen (och skogen) i västra Braås
Förbättra området som mötesplats genom komplettering och utveckling
av aktiviteter. Området bör kunna bättre knytas ihop med samhället via
gång- och cykelstråk samt kopplas tydligare till skogen i söder.

Stråk

•
Sandskogsvägen - koppling mellan Movägen och Braås
	  Utreda möjlighet till gång- och cykelväg som binder samman Movägen
med Ulvaskogsvägen längs Sandskogsvägen

Utred!

Område, plats eller stråk som bör utreds för annan användning än idag.
		

Blandad bebyggelse

Område som bedöms vara lämpligt för nya bostäder och icke störande verksamheter eller där lämpligheten för sådan bebyggelse bör utredas.
Braås - ortsanalys
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