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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
Rottne ligger cirka 19 kilometer norr om Växjö stad mellan Innaren och Sörabysjön. Värt att notera är att det endast är drygt 10 kilometer mellan Rottnes och
Växjös ytterområden. Ett par mindre orter, däribland Rydet och Brittatorp ligger
inom ett par kilometers avstånd från Rottne. Rottne ligger inte längs något av de
större stråken men trafikeras ändå relativt frekvent av buss 340 och 350 mellan
Växjö och Braås/Vetlanda.
Rottne har en låg självförsörjningsgrad och en stor del av befolkningen pendlar ut från orten.
Restider i minuter mellan Rottne och några orter i omlandet:
		
		
Tåg
		
Buss
		
Bil

Växjö
30
20

Braås
25
17

Åby
16
10

Tolg
16

Lenhovda
24

Kartan visar hur långt man når
med bil på 10, 20 respektive
30 minuter med Rottne som
utgångspunkt.
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2. Landskapet
Landskapet i och kring Rottne präglas av långsträckta höjdryggar omgivna av
flack jordbruksmark och i öster även skogsmark. Höjdryggarna, drumlinerna, är
landformer bildade av inlandsisen. När isen drog bort täcktes stora delar av trakten av vatten. Övrasjön, Sörabysjön och Borrsjön hängde samman och bildade
ett vattendrag som var del av Fornåsnen.
När vattnet sjönk undan blev det som tidigare var sjöbotten god jordbruksmark med relativt liten stenbundenhet. Höjdryggarna på båda sidor om Sörabysjön blev attraktiva bosättningslägen. Troligen bosatte man sig i området redan
under stenåldern men det är spåren från bronsålder och järnålder som syns idag
i form av bl.a. gravfältet Ekebacken och Södregårdsröset.
Under medeltiden etablerades byarna Norra Rottne, Södra Rottne och
Löpanäs by och medeltida kyrkor byggdes både i Norra och Södra Rottne by. Så
småningom slogs Norra och Södra Rottne by samman och en gemensam kyrka
uppfördes i Södra Rottne.
Vattendraget mellan Innaren och Helgasjön gav möjlighet till vattenkraft och
kvarnar etablerades. Laga skifte genomfördes vilket innebar spridning av
byarnas gårdar och ett effektivare jordbruk. Ny jordbruksmark bildades genom
att Borrsjön sänktes.
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3. Historisk utveckling
Rottne har sitt ursprung i platsen där Söraby kyrka står idag, Där låg förr byn
Söraby. Löpanäsvägen fanns redan vid denna tid i sin nuvarande sträckning och
området kring kyrkan utgjorde bygdens samlingsplats.
Järnvägen hade en stor inverkan på Rottnes utveckling då den medförde att
samhället började växa och leva upp både som bostads- och industriort. Järnvägen trafikerades med persontrafik fram till 1984 och med godstrafik fram till
1986. Därefter kom banan i privat ägo och användes endast för turisttrafik.
Rälsen genom Rottne revs upp år 2001. Idag leder ett grusat gång- och cykelstråk längs banvallen.
Rottne domineras av villabebyggelse. Det finns flera byggnadsstilar i olika
bebyggelseområden: från nationalromantik och egnahemsbebyggelse från
1920-talet, till tidstypiska hus från 1960- och 70-tal.
Även om förändringar har skett i de äldre bostadsområdena, så har områdenas ursprungliga karaktär i stort bevarats. Ortens äldsta bebyggelse finns längs
Löpanäsvägen.

Före 1900-talet
Stationsorten tog form när smalspårsjärnvägen mellan Växjö och Klavreström anlades 1895, strax öster om den dåvarande byn kring kyrkan. Stationen
byggdes där smalspåret korsade Löpanäsvägen. Ett av de första husen uppfördes vid
stationen, i området som senare skulle bli Rottne tätort.
Rottnes befolkningstillväxt var till att börja med blygsam. Under 1900-talets
första hälft ökade invånarantalet i socknen från cirka 1000 till 1200.

Rottne - ortsanalys

5

1901–1940
Tätortens industriepok inleddes kring sekelskiftet. Träindustrin dominerade. 1917 startade Sven Magnus Karlsson en möbelfabrik inne i Rottne. 19201930 startade ytterligare några möbelfabriker och andra verksamheter inom träförädlingsindustrin.
Under perioden tillkom bostadsbebyggelse längs Löpanäsvägen och i centrala
delar av Rottne samt längs Smedsgårdsvägen.
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1941–1960
Fram till början av 1950-talet var Söraby socken egen kommun. År 1952
bildades storkommunen Rottne, bestående av församlingarna Söraby, Gårdsby,
Tjureda och Tolg. I mitten av 1950-talet grundades ortens hittills största industriverksamhet, Rottne Industri AB, som startade som Börjes Mekaniska Verkstad.
Under denna tid uppfördes ny bostadsbebyggelse intill Gökvägen samt i
området väster om Löpanäsvägen.
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1961–1980
Från mitten av 1960-talet till 1980 expanderade Rottne kraftigt och befolkningen ökade från 1200 till 2300 invånare. Villaområden växte fram i de södra och
norra delarna och omkring 600 nya bostäder uppfördes. Under 1970-talet byggdes
dessutom en ny väg mellan Växjö och Rottne (Växjövägen). Samtidigt tvingades
många småindustrier slå igen.
Nedläggningen av industri och tillkomst av ny väg bidrog till att Rottne utvecklades till att bli en utpräglad bostadsort.
År 1971 skedde en ny kommunsammanslagning och Rottne blev en del av
Växjö kommun.
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1981–2000
Under denna tidsperiod var befolkningstillväxten i Rottne låg. Nya bostäder
uppfördes utmed Tjädervägen i ortens norra del.
Centrum omdanades i slutet av 80-talet då Sörgården, med bland annat vårdcentral, dagcentral, folktandvård, servicelägenheter och apotek, byggdes.
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2001–2017
Under 2000-talet har det byggts 40-50 lägenheter i bl.a. Rosendalsområdet intill
smalspåret samt några enstaka småhus.
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4. Struktur och karaktär
I struktur- och karaktärsanalysen identifieras stråk, barriärer, målpunkter,
utblickar , landmärken och karaktärsområden. De fem strukturerna är grundelement i samhället som har stor påverkan på hur man rör sig, möts och lever sitt
vardagsliv i orten.

Växjövägen (norr om rondellen)

Tydlig barriär i form av en väg. Möjlighet till passage finns via övergångställe
vid rondellen och det finns en tunnel för gång- och cykelväg som förbinder skolområdet i centrum med Ängsvägen i norr. Vägen skiljer större delen av tätortens
bostäder från Sörabysjön.

Stråk

Industriområdet
Området mellan centrum och Löpanäs fritidsområde vid Innaren i söder utgör
en visuell barriär i orten. Områdets storlek bidrar till en barriäreffekt för gående.

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.

Målpunkter

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.

Löpanäsvägen

Stråket utgör en historisk vägsträckning genom samhället. Stråket förbinder bostadsbebyggelse i södra delen av samhället med verksamhetsområde och
målpunkter i centrum. Längs stråket hittar man spår av det ”gamla” Rottne med
karaktärsfulla miljöer och byggnader i olika stilar från olika tidsperioder. Det
finns gång- och cykelväg längs stråket.

Centrum

Målpunkter i form av service och handel finns framförallt längs Löpanäsvägen. Här finns livsmedelsbutik, bensinmack, skola, vårdcentral, restauranger och
busshållplats.

Smalspåret

Gång- och cykelstråk som binder samman bostadsområdet och fritidsområdet
i norr med centrum och Bergets badplats i söder. Vid verksamhetsområdet bryts
stråket och man leds längs gatan istället för smalspåret. Söder om verksamhetsområdet fortsätter stråket mot Rottne kvarn och vidare mot Växjö. Norr om
centrum utgör smalspåret ett viktigt grönt stråk och fortsätter mot Brittatorp och
Braås.

Skolområdet

Skolområdet ligger intill Söraby kyrka, församlingshem och Rottnegården och
kan nås från omkringliggande bostadsområden via gång- och cykelvägar.

Vidingeskans

Barriärer

Målpunkt för fritidsaktiviteter och rekreation med bl.a. fotbollsplaner och tennisbanor.

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.
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Bergets badplats och Löpanäs fritidsområde

Målpunkt för fritidsaktiviteter och rekreation med bl.a. badplats i anslutning till
motionspår intill sjön Innaren.

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.

Söraby kyrka

Välbevarad kyrka i tidig neoklassicistisk stil med tidstypisk gustaviansk
inredning och en intilliggande kyrkogård.

Allén söder om samhället, vid Jonsgården

Allé utgör ett tydligt landmärke i kombination med det öppna landskapet.

Mangårdsbyggnad i korsning av Bengtsgårdsvägen och Växjövägen
Äldre mangårdsbyggnad med trädgård i områdets ursprungliga karaktär.

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.

Ekebacken

Vy över öppet kulturlandskap och Innaren.

Söraby kyrka

Vy mot Söraby kyrka och Rottne samhälle som bakgrund till det öppna kulturlandskapet.
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Karaktärsområden

bebyggelsen är väl kopplad till närliggande grönområden via gång- och cykelstråk.

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

Ängsvägen
Område med friliggande hus i en till en och halv våning som uppförts under
olika tidsperioder. Bostadsområdet kännetecknas av generösa tomter och hus indragna från gatan.

Rottne centrum
Längs Löpanäsvägens västra del finns ortens centrum, med bebyggelse kännetecknad av 1980-talets stilideal. Det finns även äldre bebyggelse men
denna har gått igenom ombyggnader som till stor del förvanskat den ursprungliga
karaktären. Bebyggelsen utgörs av en- och tvåvåningshus, mestadels med
fasader av tegel. Rottnes centrum är tydligt och koncentrerat, samhällsservice och
parkeringsytor finns samlade utmed Löpanäsvägen. Mittemot affären, på andra
sidan Löpanäsvägen, finns en busshållplats.

Gruppbyggd småhusbebyggelse

Norr om Söraby kyrka
Kedjehusbebyggelse i en våning med fasader av trä och tegel. Bebyggelsen är
väl anpassad till topografin. Husen är placerade längs återvändsgator utan genomfartstrafik. Små trädgårdar finns både på husens fram- och baksida.
Väster om Skansvägen
Småhusbebyggelse med en variation av radhus, kedjehus och parhus i en till
två våningar med trä som ett dominerande fasadmaterial. Husen Ligger längs
kvartersgator som ansluter väl till omgivande gator. Gemensamma parkeringsytor
ligger intill Skansvägen. Gröningar, lekmiljöer samt förskola ligger integrerat i
området.

Offentlig service

Skolområdet
Norr om Löpanäsvägen finns ett koncentrerat område med offentlig
service som skola, förskola och sporthall. Här finns också samlingslokalen Rottnegården. Skolgården utgörs av öppna ytor med grus-, gräs- och asfaltplaner.
Området gränsar mot bostadsbebyggelse i öster, kyrkogård i norr, och bilverkstad
i väster.

Flerfamiljshus

Norr om Löpanäsvägen
Bilfria områden med flerfamiljshus i två våningar med tegel som dominerande
fasadmaterial. Parkeringsytor för boende finns intill kvartersgata. Gemensamma
trädgårdar och lekmiljöer.

Friliggande småhusbebyggelse

Löpanäsvägen
Området har bevarat en del av karaktären av äldre bebyggelse i Rottne. Husen
i området är uppförda under 1920-, 30-, och 40-talen. Bostadsområdet kännetecknas av generösa tomter med en del stora träd och husen indragna från gatulinjen.

Fabriksvägen (stationsområdet)
Flerfamiljshus i två våningar med träfasader. Huskroppar placerade längs
gatan med trädgårdar och lekmiljöer på baksidan. Inom stationsområdet finns inslag av såväl äldre som nyare bebyggelse som visar att området successivt förnyats.

Gökvägen, Björkvägen
Områden byggdes ut mellan 1940- 1960-talet i anslutning till befintlig bebyggelse på Löpanäsvägen. Bebyggelse kännetecknas av stora villor i funkisstil.

Verkstadsvägen / Kopparvägen
Flerfamiljshus i två våningar med puts- och tegelfasader. Garagelängor ligger
samlade i anslutning till bebyggelsen. Gemensam bostadsgård med lekmiljöer
finns på baksidan av husen.

Söder och norr om Skogsvägen, söder om Violvägen
Områden med friliggande hus i en till två våningar som byggdes ut mellan 1960-1980.
Bebyggelsen ligger längs kvartersgator som ansluter till omgivande gator. BostadsRottne - ortsanalys
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Småskaligt verksamhetsområde

Karaktärsgivande park- och/eller trädmiljö

Rottne Industri
Småskaligt verksamhetsområde i anslutning till centrum och bostadsbebyggelse med en blandning av verksamheter. Rottne industriområde utgör en
tydligt avgränsad del vilket gör att det tydligt går att avskilja som en årsring i
bebyggelsestrukturen. Här dominerar stora byggnadskroppar och avskalade gaturum. Inom området finns även ett par äldre möbelfabriker bevarade.

Ekebacken
En höjd med större bronsåldersröse och gravfält och vid utblick över kulturlandskapet kring Löpanäs och Innaren. Fungerar som välbesökt utflyktsmål.

Öppet kulturlandskap

Storskaligt verksamhetsområde

Norr
Storskaligt verksamhetsområde placerad som en enklav i norr om Rottne och
avskilt från samhället. Verksamhetsområdet har plats för framtida expansion.

Ängsvägen
Öppet landskapsrum med åker, i sluttning mot Sörabysjön. Ett par markvägar
leder ner till sjön. Trädridå längs sjön. Utblick från Ängsvägen över Sörabysjön
och Norraby gård. Värden i form av landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria,
odlingsmark.

Kulturhistorisk bebyggelsemiljö

Söraby kyrka
Välbevarad kyrka i tidig nyklassicistisk stil med en tidstypisk gustaviansk inredning. I anslutning till kyrkan finns en kyrkogård. Kyrkan fungerar som blickfång och riktmärke genom sin monumentala placering.

Löpanäsområdet
Öppet landskapsrum med åker, betesmarker och gårdsbebyggelse intill
Innaren. Värden i form av landskapsbild, landskaps- och kulturhistoria, promenadstråk längs markvägar och koppling till Löpanäs fritidsområde, odlingsmark.

Större natur- och/eller fritidsområden

Sydvästra Rottne, kring Jonsgården
Öppet landskapsrum med framförallt åker. Enstaka gårdar med en del trädmiljöer och allé i anslutning. Delas av väg Växjövägen. Kulturlandskapet tillsammans med de äldre jordbruksfastigheterna: Bengtgården, Jonsgården
Södragården är av historiskt intresse då gårdarna har ett särskilt identitetsskapande värde.

Vidingeskans
Ett populärt frilufts- och aktivitetsområde. Här finns det fotbollsplaner, tennisbanor och padeltennisbana.
Löpanäs fritidsområde och Bergets badplats
Varierat fritidsområde präglat av kulturlandskapet med inslag av såväl löv- och
barrskog som åker och betesmark. Här finns badplats, elljusspår och flera mindre
grusvägar som används mycket för promenader och motion.
Korpudden
Utflyktsmål vid Sörabysjön med grillplats och brygga och används för naturcamping.
Skogsområdet i öster
Skogsområde rikt på stigar som används för promenader och motion.
Rottne - ortsanalys
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5. Övergripande grönstruktur
Rottnes direkta närhet till en grön bostadsmiljö, parker, naturområden, öppet
kulturlandskap och sjöar är en av ortens största kvaliteter, både som bostadsort
och som ett samhälle robust mot klimat och klimatförändringar.

ligger söder om Skogsvägen. Där har man tillgång till såväl skogen i öster som
Löpanäsområdet. Bor man norr om Skogsvägen och framförallt norr om Växjövägen har man dock längre till större grönområden vilket ökar värdet av att utveckla strandzonen längs Sörabysjön som sammanhängande promenadstråk och med
platser vid sjön och koppla det till gång- och cykelvägar genom samhället. Likaså
är det värdefullt att säkerställa möjligheten att röra sig genom skogen öster om
samhället och se till att stigarna ansluter andra promenadstråk.
Generellt behöver Rottnes parker och natur- och friluftsområden utvecklas avseende kvalitet, upplevelsevärden, friluftsanordningar och tillgänglighet. Prioriterat är utveckling av Ekebacken, Bergets badplats, Löpanäsområdet och Sörabysjöns strandzonen.

Rekreation och friluftsliv

Ortens viktigaste områden för olika typer av rekreation är lekparkerna som
ligger integrerade i bostadsområdena, Löpanäs fritidsområde och badplatsen
Berget, Ekebacken, hembygdsgården Kvarnabacken, Korpudden och idrottsplatsen Vidingeskans. Även skogen i direkt anslutning till Vidingeskans och till
villakvarteren i ortens östra delar är värdefulla för lek och promenader.
Smalspåret har ett stort värde som plats för promenader men också som förbindelse genom samhället och, framförallt norr om Löpanäsvägen, utgör det också
ett grönstråk. Söder om centrum är stråket otydligt i sin sträckning och det finns
också brister i möjligheten att enkelt ta sig till andra rörelsestråk genom samhället och till närliggande grönområden som t.ex. Bergets badplats och Löpanäsområdet.

Biologisk mångfald

I Rottne finns en rik biologisk mångfald och områden med höga naturvärden.
Variationen av naturtyper är stor och nio av Växjö kommuns tretton prioriterade
naturtyper har identifierats. Naturtyperna som identifierats är blomrika marker,
äldre ädellövträd, öppet kulturpåverkat landskap, ängssvampsmarker, äldre barrskog, triviallövskog, brynmiljöer, sjöar- och stränder samt myrmarker/kärr.
Särskilt värdefulla områden är barrskogen öster om Vidingeskans, ängsmarkerna längs smalspåret i söder, Innaren och Sörabysjöns stränder och Löpanäsområdets trädmiljöer. För att bevara och utveckla ortens biologiska mångfald är det
viktigt att stärka spridningskorridorerna som finns mellan områdena.

Med undantag av ett par bostadskvarter i anslutning till Södra vägen och
Strålagårdsvägen samt Ängsvägen har alla som bor i Rottne mindre än 300 meter
till en park eller naturområde med rekreativt värde som är större än 1 hektar, vilket
är en riktlinje ur grönstrukturprogrammet. Även Söraby skola, och förskolorna på
samma plats, har längre än 300 m till närmsta grönområde större än 1 ha.
Sydväst om centrum inte finns några grönområden större än 1 ha vilket ökar
värdet av de mindre parkerna Strålagårdsparken och Hults park. Det är också
värdefullt att behålla och utveckla smalspåret som grönstråk och stärka tillgängligheten från smalspåret till andra grönområden som t.ex. badplatsen och
Löpanäsområdet. För att öka tillgängligheten till grönområden från Ängsvägen
och från Söraby skola är det värdefullt att säkerställa och utveckla Sörabysjöns
strandzon som stråk och som plats för aktiviteter och att stanna upp på. Tydliga
och säkra stråk från skola och bostäder till strandzonen är viktigt. I detaljplanen
för Kungsvägen finns en del grönområden planlagda men de är mindre än 1 ha.
Majoriteten av de områden i tätorten som bedömts som värdefulla för rekreation utgörs av kommunal mark. Undantag är Kvarnabacken, Vidingeskans och
delar av skogen öster om samhället.
Närheten till större naturområden (grönområden större än 10 ha inom 800
meter enligt friluftsprogrammet) och promenadstråk är god i delar av Rottne som
Rottne - ortsanalys

Klimatutjämning

Rottnes läge på en mindre höjdrygg bidrar till relativt liten risk för översvämning inom befintliga bebyggelseområden. Det gäller såväl översvämmande
vattendrag som översvämning orsakat av skyfall. Dock har några möjliga öppna
dagvattenmagasin pekats ut i grönstrukturprogrammet i anslutning till Växjövägen, Skogsvägen och Ängsvägen. Mindre områden med översvämningsrisk för
skyfall finns längs Smalspåret, Hammarvägen och Löpanäsvägen. Dessa bör
tryggas från framtida exploatering.
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 Rottnes gröna miljöer har ett särskilt kulturhistoriskt värde som är
viktigt för ortens identitet och visar på ortens framväxt. Den kanske viktigaste
och mest symboliska är Ekebacken med gravfält och storslagen vy över Löpanäs
odlingslandskap och Innaren.
Andra viktiga gröna miljöer med särskilt intressanta kulturvärden är Söraby
kyrka och kyrkogård, Kvarnabacken och Löpanäs fritidsområde samt smalspåret.
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

Det öppna odlingslandskapet och betesmarkerna utgör ett markant karaktärsdrag i Rottnes landskap. Förutom det självklara värdet som odlings- och betesmark har de ett stort kulturhistoriskt värde, stor betydelse för landskapsbild, upplevelsevärden och biologisk mångfald samt ger möjlighet till rekreation av olika
slag och bör därför i stort bevaras.
Ett mindre område med odlingslotter finns vid Löpanäs fritidsområde. Området
är möjligt att utöka men möjlighet till odling i olika former bör kunna utvecklas
på fler platser i samhället som t.ex. vid Sörabysjön.

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

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 att gå och cykla i Rottne. Det gamla smalspåret
är ett viktig gång- och cykelstråk som förbinder ortens målpunkter som fritidsområden, offentlig service och centrum. Ett komplett och sammanhängande gångoch cykelnät inom orten är inte utarbetat, men de befintliga gaturummen är breda
och har kapacitet för att kunna rymma gång- och cykelstråk.

Rottne - ortsanalys

Under 2018 kommer Trafikverket och kommunen att investera i separat GC-väg
mellan Rydet och Rottne och kommunen kommer att investera i GC-väg utmed
Bengtsgårdsvägen och Löpanäsvägen.
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Kollektivtrafik
Det finns goda förutsättningar att åka kollektivt till och från Rottne. Två regionbussar stannar i orten och kör genom Braås respektive Rottne och Åby mot
Växjö. Orten ligger inte längs något av de större stråken men trafikeras ändå relativt frekvent av buss 340 och 350 mellan Växjö och Braås/Vetlanda.
En gemensam hållplats finns på Strålagårdsvägen. Totalt finns det sju busshållplatser i Rottne och en i Rydet, väster om Rottne. På kartan visas busshållplatser
i orten med 800 meters buffertzon.

Rottne - ortsanalys
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Väg- och gatunätet
Rottne ligger öster om Växjövägen som leder mot Brittatorp och vidare mot
väg 37/23 och 31. Trafikflödet på Växjövägen uppgår till ca 2400 fordon per årsmedeldygn, varav tung trafik utgörs av ca 7%.
Från Växjövägen finns två huvudinfarter till Rottne, Den södra av dessa är utformad som en större cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen löper Löpanäsvägen genom hela Rottne. Den utgör en viktig genomfartsgata i nord-sydlig riktning
genom samhället med ett flertal målpunkter som verksamheter, offentlig service,
livsmedelsbutik, restauranger och hembygdsgård i södra delen av samhället. Från
norr ansluter man till Rottne via Skogsvägen.
Trafikbuller / Trafiksäkerhet
Hastighetsbegränsningarna på vägarna och gatorna i Rottne är huvudsakligen
30, 40 och 50 km/h. Växjövägen genom Rottne har karaktär av bred landsväg som
inbjuder till högre hastigheter.
Det förekommer att lastbilar kör från Växjövägen genom centrum till verksamhetsområdet i den centrala delen av samhället. Lastbilar alstrar högre ljudnivåer
för omgivningen och medför ökad risk för olyckor utifrån trafiksäkerhets perspektiv. Det är därför angeläget att korsande trafik (inte minst gång- och cykeltrafik)
styrs till trafiksäkra korsningspunkter som också utformas så att hastigheterna
dämpas genom samhället. Passager är planerade på Löpanäsvägen i samband med
ny cykelväg längs Löpanäsvägen.
Till de mest intensiva trafikplatserna i Rottne hör vägkorsningen väster om
samhället (där Växjövägen och Löpanäsvägen möts) och skolområdet. Trafikmiljön bedöms till stor del vara säker och väl utformad, men trafiksituationen vid
skolan behöver ses över.
Brist på gång- och cykelvägar inom samhället kan innebära en trafiksäkerhetsrisk då gående och cyklister tvingas dela gata med bilen.

Rottne - ortsanalys
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7. Vatten- och avloppsförsörjning
Rottne får sitt dricksvatten från en kommunal ytvattentäkt i Innaren. Idag finns
ingen reservkapacitet i vattenverket. Rottne vattenverk planeras att ersättas med
överföring från Braås, varvid reservkapaciteten beaktas. Sjön Innaren är en skyddad vattentäkt vilket innebär att den fysiska planeringen måste ta hänsyn till de
föreskrifter som gäller för Innarens vattentäkt
Rottne har eget reningsverk och är dimensionerat för 3 100 personekvivalenter
och hade 2015 en årsbelastning motsvarande 1 970 personekvivalenter. Det innebär att det finns en reservkapacitet på ca 1000 personekvivalenter.

Status (nuläget) för Sörabysjön är: Ekologisk status – Måttlig
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen – God
Miljökvalitetsnorm (målet som eftersträvas) för Sörabysjön är:
God ekologisk status 2021
God kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav PBDE och kvicksilver.

I vissa områden av Rottne tar ledningsnätet emot stora mängder tillskottsvatten
i samband med nederbörd och/eller höga grundvattennivåer. För 2015 bedömdes
ca 52 % av vattnet som går in i avloppsreningsverket vara tillskottsvatten. För
att minimera problem i samband med en utbyggnad av Rottne behöver ortens
utbyggnation och sanering av tillskottsvatten planeras i samverkan.
Risken för översvämning vid kraftigare regn är relativt liten i Rottne. Störst
är risken längs Löpanäsvägen, smalspåret och Hammarvägen, vid områden med
mycket hårdgjord yta och kring befintliga vattendrag. Möjliga lägen för dagvattenmagasin för att minska risken för översvämning såväl som förbättra reningen av dagvattnet finns utpekade enligt grönstrukturprogrammet i anslutning till
Växjövägen, Skogsvägen och Ängsvägen. Dessa bör utredas vidare och eventuellt
tryggas från framtida exploatering.
Dagvattnet i Rottne avleds till sjöarna Innaren och Sörabysjön. I Dagvattenhandboken bedöms Innaren som mycket känslig mot näringsämnen och föroreningar och Sörabysjön som mindre känslig.
Status (nuläget) för Innaren är: Ekologisk status – God
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen – God
Miljökvalitetsnorm (målet som eftersträvas) för Innaren är:
God ekologisk status
God kemisk ytvattenstatus med mindre stränga krav PBDE och kvicksilver.

Rottne - ortsanalys
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8. Befolkning, bostäder och arbetstillfällen
Befolkning
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 Rottne.
Någon betydande ökning av antalet anställda på företagen och serviceinrättningarna är knappast att vänta.
Huruvida Rottne ska fortsätta att öka sin befolkning är därför beroende av en
fortsatt nettoinflyttning och ett positivt födelsenetto. Detta beror i sin tur mycket
på om tätortens bostadsmarknad kan erbjuda attraktiva bostäder för att upprätthålla inflyttningen till orten.

Mellan 2005 och 2016 har det fötts i genomsnitt 50,5 barn per år. Under samma period har i genomsnitt 40,5 personer avlidit per år. Födelsenettot har undantagsvis varit positivt under perioden och uppgår till 10 personer per år. Antalet
inflyttade har på senare år ökat och uppgår till genomsnitt 338 personer per år.
Utflyttarna har i medeltal varit 323 personer per år. Flyttningsnettot har mestadels
varit positivt med några få undantag i början, mitten och i slutet av perioden.
Befolkningssituationen 2016-12-31
		Söraby, Tolg och Tjureda
		 församlingar		Rottne tätort		Kommunen

Folkmängd		
Medelålder		
Andel barn
0–16 år			
Andel personer
65 år-			

4262		
41,2		

2411			
40,5			

89 500
39,8

23,8%		

24,7%			

20,4%

21,8%		

23,0%			

18,7%

Källa: SCB
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Bostäder

Arbetstillfällen

År 2016 fanns det i Rottne 1 048 bostäder, varav 73 procent i småhus och 19
procent i flerbostadshus. Hyresrätter är representerade med 44% medan äganderätterna uppgår till 55% och bostadsrätter till 2%. Över hälften av samtliga bostadshus är byggda på 1960- och 1970-talen. Rottne har en större andel lägenheter
än kommunen har i genomsnitt.

Rottne har fler boenden i förvärvsarbete än arbetstillfällen. År 2015 fanns 1 018
förvärvsarbetande (nattbefolkning) medan antalet arbetstillfällen (dagbefolkning)
var 600, vilket ger en självförsörjningsgrad på 59 procent. Rottne är med andra
ord i stort en pendlingsort och beroende av tillgången till framförallt arbetsmarknaden i Växjö stad.
För tio år sedan var självförsörjningsgraden 54 procent så orten har ökat sin
självförsörjningsgrad och blivit något mindre beroende av närliggande externa arbetsmarknader om än i blygsam skala. De näringsgrenar som är mer framträdande
är Handel 14%, Tillverkning 17% och Vård och omsorg 20%.

Rottne - ortsanalys
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9. Sammanfattande slutsatser
Styrkor - att ta till vara och förstärka
•
•
•
•
•
•

Omgivningarna med sjöarna och det öppna kulturlandskapet och skogen.
Närhet till Växjö
Låg och tät bebyggelse som skapar en samlad och kompakt tätort
Tydligt avgränsat centrum med många målpunkter i eller i angränsning
till centrum
En gång- och cykelvänlig ort med tydliga och lättframkomliga stråk
Få barriärer som delar upp samhället

Brister och utmaningar - att övervinna eller beakta
•
•
•
•
•
•

Industriområdet mitt i orten skapar en viss barriäreffekt
Växjövägen skapar en barriär och delar upp samhället
Lite service och låg självförsörjningsgrad
Dålig tillgänglighet till sjöarna
Närheten till Växjö skapar en sovstad
Ligger inte längs något av de stora stråken

Rottne - ortsanalys
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Värna!

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.

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

•
Löpanäs friluftsområde och Bergets badplats
		
Friluftsområde med elljusspår, stigar och badplats.
•
Vidingeskans
		Idrottsplats.

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.

Öppet kulturlandskap

•
Söraby kyrka
		
Välbevarad kyrka i tidig neoklassicistisk stil med omgivande
		kyrkogård.
•
Löpanäsvägen
		
Bebyggelseområde med spår av det ”gamla” Rottne
•
Tallvägen, Alms väg
		
Särpräglad bostadsbebyggelse från 1960-talet, välanpassad till
		
topografin.

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.
•
Löpanäsområdet
		
Öppet landskapsrum med åker, betesmarker och 			
		
gårdsbebyggelse intill Innaren.
•
Sydvästra Rottne, kring Jonsgården
		
Öppet landskapsrum med framförallt åker. Enstaka gårdar
		
med en del trädmiljöer och allé i anslutning.

Karaktärsgivande park- och/eller trädmiljö
•
Ekebacken
		
Höjd med historisk laddning och utblickar över Löpanäs och
		
Innaren. Utflyktsmål.

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

Grönstråk

Rekreativa förbindelser i grön miljö avsides intensiv gatutrafik som		
målpunkter, bostadsområden och grönområden som fungerar väl.

Barriär

•
Smalspåret (norr och söder om centrum)
		
Gång- och cykelstråk genom gröna miljöer. Leder vidare
		
till Växjö i söder och norrut mot Brittatorp och Braås.

Järnväg, hårt trafikerade vägar, stora höjdskillnader m.m. som förhindrar eller
försvårar passage, och där det är angeläget med åtgärder för att överbrygga
eller mildra barriäreffekten.

•
Ängsvägen/Skogsvägen och Växjövägen
		
Vägkorsningen behöver ses över och göras säkrare för
		
fotgängare och cyklister.
Rottne - ortsanalys
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				Utred!

Offentlig service

Områden som behöver rustas upp, kompletteras eller utvecklas.

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

•
Söraby skola
		
Trafiksituationen utanför skolan behöver ses över.

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

Stråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter men som idag saknas, inte är sammanhängande eller behöver förbättras.

•

Ängsvägen och Nybergs hage
		
Tänkbart utbyggnadsområde för bostäder. Attraktivt läge		
		
intill Sörabysjön och längs Ängsvägen.

•
Smalspåret
		
Stråket behöver tydliggöras som plats för fotgängare 		
		och cyklister,
•
Kopparvägen
		
Stråkets korsningspunkter med Fabriksvägen och Verkstads		
vägen behöver förbättras vad gäller trafiksäkerhet, framförallt
		
för fotgängare och cyklister.
•
Löpanäsvägen		
		
Förbättra stråkets funktion som såväl transportstråk som
		centrumgata.

Verksamheter
Område som bedöms lämpligt för verksamheter eller vars lämplighet
bör utredas.
•

Rondellen/reningsverket
		
Tänkbart utbyggnadsområde för verksamheter intill renings		verket.

Stråk

Grönstråk

Angelägna förbindelser som knyter ihop viktiga målpunkter men som idag saknas, inte är sammanhängande eller behöver förbättras.

Rekreativa förbindelser i grön miljö avsides intensiv gatutrafik som målpunkter, bostadsområden och grönområden men som idag saknas, inte är sammanhängande eller behöver förbättras.

•
Rottne Industri
		
Klargöra eventuellt behov av väganslutning mellan Rottne
		
Industriområde och Växjövägen.

•
Smalspåret
		
Rörelsestråket genom centrum (förbi verksamhetsområdet)
		behöver förbättras
•
Stråket öster om Rottne
		
Förbättra möjligheten att röra sig genom skogen öster om Rottne.
				
		Större natur- eller fritidsområde
•
Vidingeskans
		
Möjliggör fortsatt utveckling och utvidgning av idrottsplatsen
		
med kompletterande idrotts- och friluftsaktiviteter.
Rottne - ortsanalys

Större natur- eller fritidsområde

Grönområden, tätortsnära natur och fritidsanläggningar för utomhusaktiviteter vars potential inte tillvaratas fullt ut eller där skötsel och underhåll eftersatts.
•
Korpudden och Sörabysjöns strandstråk
		
Utveckla promenadststråk längs stranden, med hänsyn till
		
naturvärden, som förbinder grillplatsen i söder med Korpudden.
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