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Läsanvisning 
I den här miljökonsekvensbeskrivningen har ett bredare grepp tagits än vad som brukar göras 
i en konsekvensbeskrivning. Ambitionen har varit att bedöma planen ur ett samlat 
hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetskonsekvenserna för respektive avsnitts planeringsstrategier 
behandlas direkt i texten i planförslaget. Dessa konsekvenser har samlats upp här i en 
helhetsbedömning av hur hållbart planförslaget är ur miljö-, ekonomisk-, social- och kulturell 
synvinkel i en värderos. 
 
För de delar av planförslaget där det finns en risk för betydande konsekvenser kan uppstå har 
en fördjupad beskrivning gjorts. I den fördjupade beskrivningen av konsekvenserna beskrivs 
även hur stora negativa konsekvenser kan undvikas.   
Formellt måste miljökvalitetsmål och vissa andra miljöförhållanden bedömas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Dessa har därför lyfts ut med en hänvisning till 
bedömningsmodellen för att de ska vara enklare att hitta och läsa.  
 

Sammanfattning av planförslaget 
Planförslaget innebär en 
ökning av stadens invånare till 
100 000 till år 2030 och en 
byggnation runt Växjös sju 
stadssjöar. Växjö ska bli en 
hållbar stad som på alla plan 
lever upp till epitetet ”Europas 
grönaste stad”. Målbilden av 
stadens framtida utveckling 
sammanfattas som: ”Växjö - 
sjöarnas stad, grön stad och 
tätare stad i stråk”.  
 
Utbyggnad planeras genom 
förtätning av dagens 
bebyggelsestruktur. Den 
befintliga bebyggelsestrukturen 
byggs även på med nya 
områden i bebyggelsestråk 
med tät och regelbunden 
kollektivtrafik. Planens nya 
stora utbyggnadsområden 
består av Telestad- Vikaholm- 
Jonsboda i söder, Hollstorp-
Södra Fylleryd i öst och Tofta-
Ekesås i norr. Planförslaget ger 
möjlighet till en utbyggnad av 
olika typer av bebyggelse: trädgårdsstäder för villor, småhus, flerbostadshus och olika andra 
boendeformer i den utsträckning som motsvarar efterfrågan och människors behov. I 
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utbyggnadsområdena ska även en kombination med boende och småskaligverksamhet kunna 
finnas. 
 
I förslaget pekas områden ut för störande transportintensiva verksamheter utanför staden i 
förlängningen av Ekeberg, vid flygplatsen, Jonsboda riksväg 23/Södra länken och östra 
riksväg 25/Kristinelund. 
 
Planen skapar även förutsättningar för att Växjö ska vara en grön stad med gröna kilar och 
stråk för kollektivtrafik och cykel. En av planens målsättningar är att det ska bli fler bilfria 
miljöer och att badbara stadssjöarna ska finnas inom gång- och cykelavstånd.  
 
Planförslaget vill även skapa områden som räknas till attraktiva kunskapsmiljöer samt 
attraktiva stadsmiljöer även där vi har mer traditionell produktion och handel. Planen bygger 
på att renodlade verksamhetsområden som t.ex. Västra mark ska omvandlas till 
blandstadsområden med en kombination av boende och småskaligverksamhet.     
Planförslaget redovisar också hur kommunen avser att hantera riksintressena inom Växjö stad. 
 

Konsekvensbeskrivningens metod 
För att kunna resonera kring konsekvenser började planarbetet med att olika 
underlagsmaterial togs fram. Underlaget som har använts finns specificerat i en lista. Bland 
annat gjordes en strukturanalys och en omvärldsanalys. Underlagsmaterialet användes till att 
ta fram fyra olika målbilder. Varje målbild analyserades efter vilka konsekvenser de skulle 
kunna få. Målbilderna användes under rådslaget och synpunkter samlades in. Rådslaget 
sammanställdes i en rådslagsrapport där även konsekvenserna redovisades i form av en 
värderos samt en konsekvensmatris.  
 
Efter rådslaget samlades experter inom vare område på Växjö kommun för att diskutera 
igenom hur konsekvensbeskrivning skulle kunna vidareutvecklas. Den modell som användes 
under rådslaget vidareutvecklades och breddades. Resultatet ser man i värderosens kategorier 
och bedömningen. Konsekvenserna för det sammanvägda förslaget togs fram efter denna 
modell och användes i samrådet och utställningen. Efter samrådet sorterades synpunkter ut 
som kunde visa på konsekvenser. Synpunkterna fördes in i modellen och 
konsekvensbeskrivningen.   
 

Avgränsning av konsekvensbeskrivningen och 
detaljeringsgrad  
Konsekvensbeskrivningen beskriver de stora dragen i strategierna och målsättningar kring 
markanvändningen. Bedömningarna är gjorda översiktligt utifrån kända faktorer som ligger 
till grund för planförslaget. 
Som underlag till planförslaget har kommunens digitala information i form av tidigare 
inventeringar och analyser m.m. använts. Det har även gjorts en del mer detaljerade studier 
och inventeringar, bland annat en karakterisering av stadens olika karaktärstyper. 
Avvägningar gentemot planeringsförutsättningar har gjorts under hela processen men få 
utvecklas i den fortsatta planeringen. 
 
Syftet med översiktsplanen för Växjö stad är att hantera mark- och vattenanvändning på en 
översiktlig- och strategisknivå. Översiktsplanen gör därför inte avvägningar mellan enskilda 
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faktorer i detalj. Översiktsplanen hanterar inte heller lokala variationer i exempelvis 
naturförutsättningar. Det innebär att konsekvensbeskrivningen har begränsningar i sin 
detaljeringsgrad. Utpekandet av olika områden i översiktsplanen bygger på att det i ett senare 
skede görs kompletterade inventeringar på plats. Denna översiktsplan kommer därför att leda 
till att det krävs vidare planeringsuppdrag. Efter närmare inventeringar kan det uppkomma 
faktorer som förändrar förutsättningarna för bebyggelsen. Hur förändrade förutsättningar ska 
kunna hanteras utan att översiktsplanens övergripande mål åsidosätts måste bedömas i den 
senare planeringsprocessen. Detta är en del av den såkallade ”rullande 
översiktsplaneringsprocessen” där målsättningarna och strategierna är de samma men 
underlagsmaterialet tillåts förändras. Denna process bygger på att det även görs en 
kontinuerlig bedömning av planernas konsekvenser. Den modell som tagits fram till denna 
konsekvensbedömning kan användas som stöd i de fortsatta bedömningarna.    
 
Arbetet med att ta fram en översiktsplan för Växjö stad följs även av fördjupningar, 
planprogram och detaljplaner. I dessa senare planeringsskeden kommer det även göras mer 
detaljerade miljöbedömningar. På så vis kan negativa konsekvenser upptäckas som i den här 
översiktliga konsekvensbeskrivningen inte varit kända.  
 
Geografiskt begränsas konsekvensbeskrivningen till det utpekade området för översiktsplan, 
del Växjö stad. Men då planförslaget och stadens utveckling även kan få konsekvenser för 
dess omland har utvecklingen även bedömts ur ett större sammanhang där det varit möjligt. 
Planen och miljökonsekvensbeskrivningen har ett tidsperspektiv som sträcker sig till år 2030. 
 

Rimliga alternativ och beskrivning av arbetsmetod 
I arbetet med att ta fram en översiktsplan för Växjö stad har fyra alternativa 
utvecklingsriktningar för staden jämförts. Alternativen som utarbetades till en början var 
stråkstaden, satellitstaden, den täta staden och den glesa staden.   
 
Stråkstaden innebär att staden utvecklas längs en handfull stråk med hög 
kollektivtrafikstandard. Dagens bebyggelse förtätas, omvandlas och förlängs ut med stråken.  
Satellitstaden innebär att Växjö stad har förtätats samtidigt som några av de omgivande 
tätorterna vuxit rejält. Staden ligger i en flerkärnig region med samverkande orter mellan 
vilka det går snabb kollektivtrafik. I alternativet den täta staden är Växjö en blandstad där 
bostäder, handel och serviceverksamheter samt parker finns tillgängligt inom gångavstånd. I 
staden tar man sig runt smidigast på cykel eller med kollektivtrafik. Den glesa staden innebär 
att Växjö har vuxit mycket till ytan men behållit mycket av stadens identitet och uttryck med 
låg bebyggelse och närheten till sjöarna. 
 
De ovannämnda alternativen användes sedan under ett rådslag som hölls mellan maj och 
september år 2010 där bland andra allmänheten samt grannkommuner, kommunala 
förvaltningar och politiker fick vara med och ge sina synpunkter på de fyra alternativen för 
Växjö stads utveckling. Rådslaget resulterade i en rapport som sammanställer de synpunkter 
som framkom under rådslaget samt en kortfattad presentation av rådslagets resultat och 
slutsatser. 
 
Efter rådslaget tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för stadens framtida utveckling med 
rådslagsrapporten som underlag vilken även innehöll en konsekvensanalys av de fyra olika 
alternativen. Förslagens konsekvenser vägdes mot varandra och de delar från de olika 
alternativen som bedömdes som mest hållbara och rimligast fördes vidare i arbetet. Det 
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resulterade i att utvecklingsinriktningen för Växjö stad kunde preciseras ytterligare till att 
Växjö ska vara sjöarnas stad, grön stad och tätare stad i stråk. Rimliga alternativ bedöms 
därför ha jämförts och bedömts under arbetets gång.   
 
Efter rådslaget fortsatte arbetet med att vidareutveckla planförslaget till en ny översiktsplan 
för Växjö stad. Samtidigt fortsatte även arbetet med konsekvensanalysen. Under arbetets gång 
har hela tiden olika avvägningar gjorts i de diskussioner som förts i planprojektets olika 
arbetsgrupper.  

Nulägesbeskrivning och nollalternativ  
I Växjö kommuns översiktsplan från 2005 pekades ett antal områden ut för framtida 
utbyggnad av staden: Östra lugnet, Hovshaga centrum, Bäckaslöv, Campusområdet, 
Vikaholm, Telestad, Södra Teleborg, Välle Broar, Bredvik samt Bangårdsområdet. Delar av 
områdena är idag redan utbyggda eller under en planeringsfas. Fortsätter Växjös expansion i 
samma takt som hittills så kommer områdena troligen att vara färdigbyggda före 2030. I 
översiktsplanen från 2005 fanns även större områden utpekade som utbyggnadsresurser. 
Syftet med dessa områden är att de ska vara en markresurs för utbyggnad på lång sikt eller vid 
oförutsägbara behov. Hur dessa områden skulle kunna byggas ut med infrastruktur, 
centrumbildningar etc. var tidigare inte angivet.  
 
I den fortsatta utbyggnaden av Växjö stad kan områden som tidigare varit utpekade som 
utbyggnadsresurser komma att användas. Nollalternativet dvs. utbyggnad enligt 2005 års 
översiktsplan, bedöms vara en successiv planläggning av dessa områden. I planförslaget till 
översiktsplanen för Växjö stad har det tagits ett helhetsgrepp om stadens utbyggnadsområden. 
Exempelvis har möjliga kollektivtrafikstråk analyserats, centrumbildningar och strategier för 
hur gröna värden i områdena ska hanteras. En utbyggnad enligt gamla översiktsplanen skulle 
innebära att en översiktlig analys av stadens utbyggnad när det gäller kollektivtrafik, 
centrumbildningar etc. inte skulle ha gjorts. Områdena skulle inte bli insatta i en helhetsbild 
när det gäller kollektivtrafik försörjning etc. Då hade kollektivtrafikstråk och 
centrumbildningar, som planeras för i den nya översiktsplanen, riskerat att inte byggas. Det 
skulle troligen leda till ett ökat beroende av bilen på sikt.  
 
En stor skillnad mellan översiktsplanen från 2005 och den nya översiktsplanen för Växjö stad 
är att ett antal områden som var utpekade som fritidshusområden idag är utpekade för 
stadsbebyggelse. Fritidshusområden som idag är utpekade för stadsbebyggelse är bla, 
Dalbostrand, Hagavik, Annevik, Tofta, Sjöudden och Barnsjön, här fanns redan tidigare ett 
omvandlingstryck mot permanentboende. Antalet boende skulle i ett nollalternativ succesivt 
öka i dessa områden, men inte i samma utsträckning som planeras i den nya översiktsplanen, 
där en tätare och mer stadslik bebyggelse är föreslagen. 
 
Översiktsplanen från 2005 hade ”sammanhållen stad” som en av sina ledstjärnor, vilket 
innebar att en förtätning av staden skulle eftersträvas. Detta skiljer sig egentligen inte från den 
nya översiktsplanen som också vill att staden ska förtätas. Men i det nya planförslaget är 
målet med förtätningen tydligare och stadens olika karaktärer har klassats för att ligga till 
grund för riktlinjer. En utveckling efter den tidigare översiktsplanen skulle troligen innebära 
en mindre förtätning och med sämre hänsyn till staden som helhet samt stadens olika 
karaktärer. 
 
När det gäller verksamhetsområden så pekades 12 områden ut i översiktsplanen från 2005. Av 
dessa 12 renodlade verksamhetsområdena finns idag endast 5 kvar som förslag i den nya 
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översiktsplanen för Växjö stad. De föreslagna utbyggnadsområdena för verksamheter är: 
flygplatsen, Jonsboda riksväg 23/Södra länken, östra riksväg 25/Kristinelund samt 
förlängningen av Ekeberg söder ut. Den nya översiktsplanen har som målsättning att de 
övriga områdena omvandlas till bebyggelse med en blandning mellan bostäder och 
verksamheter. En utveckling enligt gamla översiktsplanen, alltså nollalternativet, innebär i 
större utsträckning att en uppdelning mellan verksamheter och boende skulle fortsätta.  
 
I översiktsplanen för Växjö stad anges även nya grönområden för rekreation utanför och i 
anslutning till staden: Fyllerydsskogen ska växa öster ut och knytas ihop med Notteryds 
naturreservat och området runt Lövsjön. Kronoberghalvöns fritids-och rekreationslandskap 
ska ges en tydligare koppling till Helige å och Toftasjön. Södra Bergundasjön ska tillsammans 
med Bokhultets naturreservat utvecklas till stadens tredje stora friluftsområde. Planförslaget 
föreslår dock att mindre områden i Araby fritidsområde bebyggas. Men i det stora hela så 
anses en utbyggnad efter den gamla översiktsplanen troligen leda till att 
rekreationsmöjligheterna på lång sikt skulle försämras.   
 

Viktiga naturområden (som avses i 7 kap. miljöbalke n) 
 
Naturreservat 
Följande naturreservat ligger inom planförslagets geografiska avgränsning: 
 
Araby  
Bokhultet – riksintresse för naturvården 
Dragsåsen 
Evedalsåsen 
Fylleryd 
Gårdsby-Hemmesjö bökeskog – riksintresse för naturvård 
Helgö - riksintresse för naturvård 
Hissö - riksintresse för naturvård 
Kronoberg  
Notteryd - riksintresse för naturvård 
Teleborg  
 
Alla naturreservat som listas här bedöms inte direkt påverkas av planförslaget. Bokhultet, 
Gårdsby-Hemmesjö bökeskog samt Notteryd bedöms bli påverkade i varierad utsträckning, 
vilket redovisas under kategorin ”Naturområden och biologisk mångfald” i värderosen.  
 
Naturminne 
Finns två naturminnen inom planförslagets utbyggnadsområden. Det ena ligger i Telestad och 
det andra i Hollstorp. Det bör tas hänsyn till dessa i den fortsatta planeringen.   
 
Biotopskyddsområde 
Stojby är ett Natura 2000 skyddat område samt biotopskyddsområde i västra Tofta-Eksesås 
vid Helgasjön mot Rottne. Riksintresse för naturvård. 
 
Strandskyddsområde 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden samt att bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för växter och djur.  Ett 
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strandskyddat område är vanligtvis 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. 
Helgasjön har ett strandskydd på totalt 300 meter, varav 100 meter ut i vattnet och 200 meter 
upp på land. 
 
Strandskyddet kring sjöarna Södra och Norra Bergundasjön, Trummen, Toftasjön, Helgasjön 
samt Lövsjön kan påverkas av planförslagets utbyggnadsområden inte minst med ökat tryck 
på rekreation när bebyggelsen närmar sig fler sjöar.  
 
Kommunens ska under 2012 uppdatera sitt grönstrukturprogram för att möta 
översiktsplaneförslaget och planeringshorisonten 100 000 invånare. Den nya 
grönstrukturplanen kan komma att vidareutveckla översiktsplanen när det gäller strategier för 
strandskydd, tex genom att föreslå lägen där det kan vara ett stort allmänt intresse att närma 
sig sjön eller områden där det är olämpligt att närma sig sjön. Strategier för strandskydd  ska 
konsekvensbedömas som underlag för beslut. 
 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap. 5§ ska en översiktsplans hänsyn till gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN) redovisas i planen. Miljökvalitetsnormerna är bindande och 
fastställda av riksdagen och de används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De 
anger en föroreningshalt som inte får överskridas då gränsvärdena baseras på den grad av 
påverkan som människor och naturen tål. Normerna är i de flesta fall kopplade till krav enligt 
olika EU-direktiv.   
 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för föroreningar i: utomhusluften, vattenförekomster, 
fisk- musselvatten och för omgivningsbuller. I översiktsplanen för Växjö stad är uppfyllelsen 
av miljökvalitetsnormer för föroreningar i utomhusluften och vattenförekomster relevanta att 
bedöma.  
 

Miljökvalitetsnormer för vatten är uppdelade i ekologisk status och i kemisk status. Sedan 
införandet av EU:s vattendirektiv i svensk lag 2004 är landet uppdelat i fem vattendistrikt som 
administreras av fem vattenmyndigheter. Vattenmyndigheterna har i uppgift att genomföra 
direktivets bestämmelser i Sverige som bland annat syftar till att genom ett helhetsgrepp om 
vattenfrågorna kunna bevara och förbättra kvaliteten på Sveriges vatten. Statusklassningen 
2009 samt fastställandet av miljökvalitetsnormerna för sjöarna i Växjö stad som redovisas här 
i sin korthet är framtagen av Vattenmyndigheten för Södra Östersjöområdet där Växjö ingår: 
 

- Helgasjöns ekologiska status är otillfredsställande på grund av en måttlig status för 
växtplankton i sjön. Toftasjön däremot har en god ekologisk status. För båda sjöarna 
fastställs miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2015.  

 

- Växjösjöns, Trummens och Norra Bergundasjöns ekologiska status är 
otillfredsställande på grund av statusen för sjöarnas bottenfauna och förekomsten av 
näringsämnen. För dessa sjöar fastställs miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
2021. 

 

- Södra Bergundasjöns ekologiska status är dålig på grund av att sjöns bottenfauna har 
en dålig status. Miljökvalitetsnormen för den här sjön är fastställd som god ekologisk 
status 2021. 
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Vad gäller de ovannämnda sjöarnas kemiska status (exklusive kvicksilver) så har de klassats 
inom kategorin god kemisk ytvattenstatus år 2009. För samtliga sjöar fastställs 
miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) 2015. Kvicksilver 
räknas bort i klassningen eftersom inte ett enda vatten i Sverige skulle kunna uppnå god 
kemisk status annars. Hur förekomsten av kvicksilver ska behandlas i statusklassningarna och 
fastställandet av miljökvalitetsnormer är under utredning.  
 

Vattenmyndigheten har även riskklassat miljökvalitetsnormerna som nämnts här utifrån en 
bedömning om det förekommer en risk för att de uppnås eller ej. Vad gäller sjöarnas 
ekologiska status så förekommer det en risk för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
2015 inte uppnås. För sjöarnas kemiska status så finns det ingen risk att miljökvalitetsnormen 
god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) 2015 inte uppnås. 
 

Den största risken för att sjöarnas 
vattenkvalitet ska påverkas av stadens 
expansion kommer från ökat 
dagvatten. Dagvatten från gator och 
vägar är en stor föroreningskälla för 
stadens sjöar eftersom en del rinner 
direkt ut i sjöarna utan möjlighet till 
filtrering. Men en utbyggnad av 
staden kan även resultera i förbättrade 
förutsättningar för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för sjöarna då 
befintliga dagvattenlösningar kan 
förbättras i samband med 
utbyggnaden.   
 

När det gäller miljökvalitetsnormer för luft ligger Växjö idag under gällande gränsvärden. 
Påverkan på gränsvärdena för luft inom staden är främst kopplat till trafikrelaterade 
föroreningar som kvävedioxid, bensen och partiklar (PM 10). Kronobergs Luftvårdsförbund 
är en ideell förening vars medlemmar består av företag och organisationer (bland andra Växjö 
kommun) med ett intresse för luftvårdsfrågor och genom förbundet driver de ett program för 
samordnade mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i tätorter. Mätresultaten för 
tätortsluften (som mäts i Växjö, Älmhult och Ljungby) var under perioden april 2007 till och 
med oktober/november 2009 förhållandevis låga. Inga överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer har påvisats hittills i mätningarna. Ett av de viktigaste målen för 
översiktsplanen är att minska utsläppen från trafiken genom att öka andelen Växjöbor som 
åker kollektivt, cyklar eller går. Översiktsplanen bedöms generellt skapa förutsättningar för en 
minskning eller stagnering av biltrafikresandet i och med prioriteringen av en förbättrad 
cykel-och kollektivtrafik. Men skulle biltrafiken trots allt öka mycket kan det tillsammans 
med t.ex. smala gatusektioner resultera i att gränsvärdena för de bindande 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Samhällsplaneringen är en viktig del för att förebygga att 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Andra viktiga åtgärder är förbättrad avgasrening och 
minskad dubbdäcksanvändning men detta har staden små möjligheter att påverka. Det är 
viktigt att mätningarna av tätortsluften fortsätter i ett övervakningssyfte. 
 

Planförslagets påverkan på möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna är en del i 
helhetsbedömningen. Uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för luft bedöms under 
rubrikerna ”Klimatpåverkan” och ”Människors hälsa” i värderosen. Uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för god vattenkvalitet bedöms under rubriken ”Vatten och mark”.   
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Buller  
En trafikflödesanalys av stadens övergripande gatunät har gjorts utifrån den 
befolkningsutveckling planförslaget föreslår, dvs 100 000 invånare. Analysen visar att det på 
några gator uppstår kritiska punkter med trängsel och luft-och bullerproblem som följd. 
Generellt är läget så att på de gator där det redan idag förekommer trafikproblem riskerar att i 
framtiden förvärras. I stort är huvudgatunätet fortfarande framkomligt förutsatt att biltrafiken 
per invånare stagnerar. 
 
För att inte vissa delar av stadens 
gatunät ska överbelastas och bidra till 
ökade problem med luftföroreningar 
och buller så måste kraftfulla åtgärder 
till för att få fler invånare att cykla 
eller åka kollektivt. Kommunen ska 
arbeta vidare med strategier för att 
hantera acceptabla ljudnivåer för ny 
bebyggelse längs stadens gator samt ta 
fram en åtgärdsplan för befintlig 
bullerstörd bebyggelse. 
 
Planförslagets påverkan när det gäller 
buller bedöms i värderosen under 
kategorin ”Människors hälsa” och 
berör samtidigt delmålet för buller i 
miljömålet God bebyggd miljö.  
 

Miljöpåverkan och miljöbalken 
I miljöbalken 6 kap. § 12 anges att den betydande miljöpåverkan bör beskrivas utifrån ett par 
speciellt uppräknade områden. Planförslagets påverkan utifrån dessa områden är indelade i 
värderosen på följande vis:  
 

- Biologisk mångfald samt djur- och växtliv: bedöms under kategorin ”Naturområden 
och biologisk mångfald” i värderosen 
 

- Befolkning, luft och människors hälsa: bedöms under kategorin ”Människors hälsa” 
 

- Mark och vatten: bedöms under kategorin ”Mark och vatten” i värderosen 
 

- Klimatfaktorer: bedöms under kategorin ”Klimatpåverkan” 
 

- Materiella tillgångar: påverkan på materiella tillgångar som exempelvis landskap, 
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv bedöms under flera 
kategorier i värderosen 
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Påverkan på nationella och lokala miljökvalitetsmål  
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitet i Sverige. Syftet med miljömålen är att säkra 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. Målen har även brutits ner på regional nivå av Länsstyrelsen 
Kronoberg. De olika miljömålen har vävts in i arbetet med översiktsplanen och relaterats till 
när olika utvecklingsriktningar övervägts. De miljömål som har bedömts vara av stor relevans 
har inarbetats i den hållbarhetsmodell (värderos) som tagits fram för att bedöma 
översiktsplanens konsekvenser. De för planförslaget relevanta miljömålen (markeras här med 
fet stil) vägs in i de olika kategorierna i värderosen och redovisas lite längre fram under 
rubriken ” Bedömning av hållbarhetskonsekvenser i värderosen”.  
 
De nationella miljömålen: 
 
1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet - planförslaget behandlar inte eventuell påverkan på 

grundvattenförekomster. Det finns en 

grundvattenförekomst inom planförslagets 

avgränsning som sträcker sig från Evedal och 

norrut till Hissö som eventuellt kan påverkas 

av planförslaget, men som det saknas underlag 

för att bedöma här.  

10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14.  Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt djur- och växtliv 
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Miljöprogram för Växjö kommun 
Miljöprogrammet innehåller tre prioriterade profilområden: Leva Livet, Vår Natur och 
Fossilbränslefritt Växjö. Miljöprogrammet bygger på de 16 nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen. Varje profilområde har en kort vision och två syften; ett övergripande 
mål och ett mål till år 2015. De övergripande målen är inte tidsatta och går heller inte att mäta 
och de gäller för Växjö kommun geografiskt sett och inom kommunkoncernen. Målet till 
2015 är däremot tidsatt, mätbart och omfattar förutom Växjö kommun som geografiskt 
område och kommunkoncernen även kommunens nämnder och bolagsstyrelser.  
Miljöprogrammet styrs och följs upp årligen genom ett miljöledningssystem. Relevant att 
diskutera här i konsekvensbeskrivningen är de övergripande målen för varje profilområde. De 
detaljerade målen till 2015 faller utanför det som kan behandlas vid översiktlig planering.  
 

Leva Livet – ”Vi har visionen att vi i Växjö lever och verkar så att vi bidrar till en hållbar 
utveckling, där vår konsumtion och produktion är resurseffektiv och giftfri”.  
 

Målet innebär en hållbar konsumtion av varor och tjänster och en hållbar avfallshantering. 
Delen av målet som berör avfallshantering bedöms under ”Vatten och mark” i värderosen.   
 

Vår Natur – ” Vi har visionen att rent vatten, frisk luft och en varierad natur- och kulturmiljö 
med en biologisk mångfald, präglar staden, tätorterna och landsbygden”. 
 

Målet innebär att förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald och god 
tillgänglighet, vi ska ha ren luft så att människors hälsa och miljön inte skadas, alla Växjös 
sjöar och vattendrag ska ha god vattenstatus. Det här övergripande målet berörs under flera 
kategorier i värderosen: naturområden och biologisk mångfald, människors hälsa, mark och 
vatten. 
 
Fossilbränslefritt Växjö – ” Vi har visionen om ett fossilbränslefritt Växjö där vår 
energiförbrukning inte leder till någon klimatpåverkan”.  
 

Målet innebär att vi ska sluta använda fossila bränslen och vi ska använda energi effektivt. 
Det här övergripande målet berörs under flera kategorier i värderosen: klimatpåverkan, 
naturområden och biologisk mångfald, människors hälsa, vatten och mark. 
 

Hållbarutveckling i Växjö kommun 
Växjö kommun har tagit fram 11 hållbarhetsindikatorer med avsikt att ge en översiktlig bild 
av hur hållbar utvecklingen är i kommunen. Indikatorerna är anpassade till mer generella och 
översiktliga bedömningar. Den hållbarhetsmodell (värderosen) som ligger till grund för denna 
konsekvensbeskrivning är främst inriktad på hur den fysiska planeringen påverkar 
förutsättningarna för en hållbar utveckling. Dock överlappar en del av indikatorerna varandra 
då den fysiska planeringen även är starkt kopplad till samhällsplanering och samhällets 
utveckling i stort. Indikatorerna har vägts in i den hållbarhetsmodell som tagits fram: 
 
1. Tillväxt och energiintensitet. Årlig tillväxt i Växjö, BRP/invånare samt förhållandet 
mellan tillväxt och energiåtgång (Wh/SEK). Har vägts in under kategorin ”Klimatpåverkan” 
i värderosen. 
 
2. Jämställdhet, ekonomisk. Medelinkomst samt lönegap mellan kvinnor och män. Har inte 
vägts in då kopplingen till den fysiska planeringen på detta översiktliga plan är svag.  
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3. Humankapital. Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning. Har vägts in delvis 
under kategorin ”Rörlighet och tillgänglighet” med avseende på tillgång till utbildning. 
 
4. Hälsa. Ohälsotal. Bedöms under kategorin ”Människors hälsa och folkhälsan”. 
 
5. Ekonomisk utsatthet. Antal och andel personer med ekonomiskt bistånd samt antal och 
andel barn i ekonomiskt utsatta familjer. Är svårt att påverka med den fysiska planeringen och 
har därför inte vägt in i värderosen. 
 
6. Boendesegregation, etnisk. Andel utrikesfödda i kommunens stadsdelar och tätorter. Är en 
faktor som vägs in under kategorin ”Delaktighet, gemenskap och mötesplatser”.  
 
7. Sysselsättning. Arbetslöshet och förvärvsfrekvens. Är en del av kategorin ”Företagsamhet 
och sysselsättning” i värderosen. 
 
8. Avfall. Mängd hushållsavfall/invånare samt andel avfall som materialåtervinns. Avfall är 
en faktor som bedöms under ” Vatten och mark” i värderosen 
 
9. Natur. Tillståndet i Växjös sjöar, större än 100 ha. Är en indikator som delvis bedöms 
under kategorin ”Vatten och mark”. 
 
10. Klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp/invånare. Klimatpåverkan har fått en egen kategori i 
värderosen. 
 
11. Kreativitet. Antal bohemer per 1000 invånare. Den här kreativitetindikatorn bedöms 
under kategorin ”Kulturutbud och möjlighet till utövande” i värderosen. 
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Beskrivning av värderosen   
Värderosen innehåller förutom miljöperspektivet även ett ekonomiskt-, kulturellt-, och 
socialtperspektiv. Modellen är utformad efter perspektiv som bryts ner i ett antal 
huvudkategorier. Framtagandet av de olika kategorierna och indikatorerna som använts har 
gjorts tillsammans med olika specialister inom sina ämnesområden.  
 
Nedan redovisas först de olika kategorierna och därefter görs en sammanvägd bedömning.  
Värderosens främsta styrka är att den visualiserar den samlade bedömningen av ett förslag. 
Den förmedlar en intuitiv helhetsbild. Det är också möjligt att blanda kvantitativa och 
kvalitativa bedömningsmått i samma modell. Värderosens styrka är med andra ord att minska 
upplevelsen av komplexitet och förmedla en sammanvägd bedömning. Varje perspektiv har 
en egen axel i värderosen. Goda hållbarhetsvärden syns ytterst i modellen och de sämre 
placeras närmare mitten. Bedömningen i värderosen redovisas medurs.  
 
Värderosen och dess bedömning hanterar mark- och vattenanvändningen på en översiktlig 
strategisk nivå och hanterar t.ex. inte lokala variationer i naturförutsättningar. Detta avses att 
studeras i kommande planprocess, tex i planprogram. Det är också en svårighet med att 
sammanväga många olika värderingar, en negativ konsekvens uppvägs kanske inte av tre 
positiva konsekvenser. Olika personer viktar  dessutom saker olika. Diskussioner kring den 
samlade bedömning har skett i projektgruppen. Bedömningarna är subjektiva. 
 

Bedömning av hållbarhetskonsekvenser i värderosen 
De olika färgsatta ringarna i värderosen illustrerar till vilken grad aspekterna medverkar till 
hållbar utveckling. Den svarta linjen visar bedömningen av planförslagets målbild och ger en 
helhetsbild av konsekvenserna. Graderingen är gjord utifrån en avvägning mellan de 
möjligheter och risker som planförslaget anses ge inom varje kategori. Under varje kategori 
redovisas vilken bedömning som gjorts och varför för varje konsekvensområde. 
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Miljökonsekvenser  

Risk och sårbarhet  
 
Möjligheter 
Farliga verksamheter kan hanteras utanför staden i renodlade verksamhetsområden.  
 
Risker för trafikolyckor kan minska med en lugnare trafik.  
 
För att förhindra att människor drabbas av översvämningar ska bebyggelse inte lokaliseras 
inom områden som hotas av ett högsta dimensionerande flöde.  
 
Risker 
Befintliga verksamheter som hanterar farligt gods eller räknas till farliga verksamheter kan 
hindra omvandling till blandstad.  En förtätning kan leda till att fler blir utsatta för leveranser 
av farligt gods till och från anläggningar som bedriver farlig verksamhet. 
 
Avstånden till bebyggelsen ytterst i stråken kan bli stora och insatstiderna långa. En förtätning 
av staden kan försvåra för utryckningsfordonens framkomlighet och öka insatstiderna på 
grund av en ökad trafik och trängsel i stadens centrala delar. 
 
Stadens närhet till sjöar och vattendrag innebär en sårbarhet för översvämningar i 
stadsbebyggelsen. Klimatförändringen kan innebära ändrade väderförhållande i framtiden 
som kan ge extrema mängder nederbörd eller snabb avsmältning som kan resultera i en 
förhöjd vattennivå i närliggande sjöar och vattendrag. Ambitionen att bygga runt Växjös alla 
stadssjöar kan innebära en risk att bebyggelse hamnar för nära vattnet. 
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget bedöms varken medverka till eller motverka hållbar utveckling under den här 
kategorin. Växjö har generellt inga stora risk- och sårbarhetsproblem. Planens ambition med 
god framkomlighet på huvudgatorna kan bli svårt att uppnå eftersom vi gärna vill samla 
flöden av människor till dessa stråk. En tydlighet i framtida beslut behövs.  

 

Klimatpåverkan 
 
Möjligheter 
Resbehovet och därmed också klimatpåverkan bedöms generellt bli mindre i en förtätad stad 
med närhet till kärnor. Förutsättningarna för att gå och cykla blir bättre än tidigare, särskilt för 
dagens bebyggelse. Strukturen med stråk skapar även förutsättningar för en snabb och tät 
kollektivtrafik vilket kan minska bilberoendet. Detta kan bidra till att nå miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning samt Ingen övergödning.  
 
I en tät stad finns det förutsättningar för en storskalig energiproduktion i form av fjärrvärme. 
Ju fler hushåll som inom relativt korta avstånd från produktionen kan kopplas till stadens 
fjärrvärmenät desto effektivare energiproduktion. Fjärrvärmeproduktionen har ett höggradigt 
renande av rökgasutsläpp jämfört med många enskilda uppvärmningsanläggningar. Det kan 
bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan samt Bara naturlig försurning.  
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Verksamhetsområden som ligger i anslutning till järnvägen kan ge en ökad möjlighet för 
järnvägsburen godstransport, vilket kan bidra till en minskad miljöbelastning.   
 
Risker  
I cirka 15 % av den nya bebyggelsen förekommer en risk för en ökad biltrafik per invånare. 
Bebyggelsen hamnar utanför stråk med högkvalitativ kollektivtrafik. Cykelavstånden blir för 
långa och en kortare restid med bil prioriteras. Toftasjöområdet är ett exempel på ett sådant 
bebyggelseområde som riskerar att i stor utsträckning bli beroende av bil. Det kan motverka 
miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning. 
 
Det kan bli svårt för utbyggnadsområdena att kopplas till fjärrvärmenätet. Småskalig 
energiproduktion med sämre möjligheter för högklassig rening av rökgasutsläpp kan då 
uppstå. Det kan motverka miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig 
försurning. 
 
Sammanvägd bedömning 
I det stora hela bedöms planförslaget bidra något till att motverka en negativ klimatpåverkan. 
Förtätning, utveckling av kärnor och stråk med många målpunkter och hög täthet leder till ett 
minskat resbehov och gör det möjligt för cykel- och kollektivtrafik att konkurrera med bilen 
och därmed mindre koldioxidutsläpp. Fler invånare innebär en ökad trafik i staden som 
riskerar att bli ohållbar om inte biltrafiken stagnerar. Svårt att få lönsamhet i fjärrvärme 
utanför dagens stadsbygd. 
 
Miljömål som berörs 
Begränsad klimatpåverkan  
Bara naturlig försurning  
Ingen övergödning  

 

Vatten och mark 
 
Möjligheter 
Marken utnyttjas effektivare i de områden som förtätas vilket minskar behovet av att ta 
naturmark i anspråk utanför staden.  
 
Med kilar av naturmark som går in i bebyggelsen är det enklare att hantera dagvattnet 
eftersom dagvattnet filtreras naturligt när det rinner genom marken. Gröna ytor bidrar även till 
att reglera dagvattennivån så att översvämningar i staden kan undvikas. Dagvattenlösningar 
som idag inte är tillräckliga kan förbättras i samband med staden byggs ut. En förbättrad 
dagvattenhantering i staden ökar förutsättningarna för att vattenkvaliteten i stadens sjöar kan 
förbättras på sikt, eftersom olika lösningar kan bidra till att dagvattnet renas bättre innan det 
når sjöar och vattendrag. Detta bidra till miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen 
försurning och Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Generellt ger stadsstrukturen med stråk och förtätning av befintlig bebyggelse förutsättningar 
för att minska trafiken och påverkan på miljön. En minskad bilism ger även förutsättningar för 
en effektiv och resurssnål markanvändning då trafikytor istället för naturmark kan bebyggas.  
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För lantbruket prioriterade områden pekas ut i planförslaget för  särskild hänsyn. 
Odlingslandskapen vid Kronobergs kungsgård, Skir, Bergkvara/Bergunda, Marklanda, Öjaby 
och Gårdsby-Tofta ska bevaras. Det kan bidra positivt till att bevara och hålla landskapet 
öppet. Kan bidra till miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  
 
Åtgärder ska vidtas för att stadsjöarna ska få en bättre vattenkvalitet och på sikt kunna bli 
badbara. 
 
Planförslaget innebär vissa konsekvenser för möjligheten att hantera avfall i staden. 
Sammantaget antas de tätare delarna av staden ge bättre förutsättningar för avfallshantering, 
trots sämre framkomlighet. Tätheten bidrar till mindre transporter för att samla upp avfallet. 
Hur avfallet ska sluthanteras behandlas inte i översiktsplanen och konsekvensbeskrivs därför 
inte.  
 
Risker 
I planförslagets utbyggnadsområden i Tofta, Hollstorp/Södra Fylleryd och Jonsboda tas 
mycket ny mark i anspråk vilket påverkar närmiljön i områdena. Områdena består idag till 
stor del av naturmark och odlad mark som går förlorat. 
 
Det kan bli svårt och dyrt att lösa omhändertagandet av dagvattnet i förtätade områden. Inom 
tätbebyggelse med stora arealer asfalterad mark rinner vattnet snabbt av ytorna och tar även 
med sig föroreningar från vägarna som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag.  En förtätning 
av staden kan innebära ett minskande antal gröna ytor som kan ta hand om dagvattnet på ett 
naturligt sätt.  Det kräver ett omfattande dagvattensystem som klarar av att leda bort 
dagvattnet men som även via olika lösningar som exempelvis dammar och kanaler också 
klarar av att rena vattnet innan det når stadens sjöar. I förlängningen riskerar sjöarnas dåliga 
vattenkvalitet att även bidra negativt till Östersjöns vattenstatus. Detta kan motverka 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag, Ingen försurning och Hav i balans samt levande 
kust och skärgård. 
 
Förtätningar och omvandling av tidigare industriområden kommer leda till att 
markföroreningar måste saneras, exempelvis på Västra mark. Det kan ge stora ekonomiska 
kostnader och samtidigt innebära en risk för hälsa och miljö i och med själva hanteringen av 
den förorenade marken. Kan kortsiktigt innebära en motverkan av miljömålet Giftfri miljö  ur 
hanteringssynpunkt, men långsiktigt kan saneringar av industriområden bidra till miljömålet. 
 
Det finns våtmarker inom utbyggnadsområdet för verksamhetsområdet vid Ekeberg som 
riskerar att påverkas negativt av en utbyggnad. Det kan motverka miljömålet Myllrande 
Våtmarker. 
 
I en tätare stad finns det en risk att det blir svårare att samla upp avfallet p.g.a. sämre 
framkomlighet. I de glesare delarna av staden riskerar däremot transportavstånden att bli 
stora.  
 
Sammanvägd bedömning 
Det finns en risk att planförslaget sammantaget inte främja en hållbar utveckling för stadens 
mark- och vattenresurser. Stora ytor jungfrulig mark beräknas tas i anspråk. Risk för att 
dagvattenhanteringen inte ska få tillräckliga ytor finns.  
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Miljömål som berörs 
Ingen försurning  
Giftfri miljö 
Levande sjöar och vattendrag 
Levande skogar 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Ett rikt odlingslandskap 
Myllrande våtmarker 
 
 

Grönområden, friluftsliv och rekreation 
 
Möjligheter 
Planförslagets struktur med gröna stråk och rekreationsområden ger hög tillgänglighet till 
närrekreation i stadens olika grönområden, och vid sjöarna. Genom att strukturen lämnar 
utrymme för gröna stråk och externa rekreationsområden går det skapa ett varierat utbud av 
rekreationsområden för olika typer av friluftsaktiviteter. Goda förutsättningar för friluftsliv 
och rekreation kan leda till en förbättrad folkhälsa.  
 
Torg och gator med en stor andel träd hänger samman med parker och naturområden. Andelen 
träd utanför parker och naturområden ska öka. Ambitionen är att stadens invånare ska ha nära 
till parker och grönområden från bostäder och arbetsplatser, något som är viktigt inte minst 
för den skugga och svalka som träd, sjöar och grönområden ger staden under sommaren. Kan 
bidra till miljömålet Säker strålmiljö. 
 
God tillgång till gröna stråk och rekreationsområden ökar stadens attraktivitet och kan stärka 
både föreningsliv och turistnäring eftersom det kan ge ett förbättrat utrymme och underlag för 
den typen av verksamheter. Kan bidra till miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 
 
Risker 
En förtätning och ett ökat antal människor i staden kan resultera i ett ökat slitage på befintliga 
grön- och friluftsområden. Det finns en risk för att de områden som är utpekade för rekreation 
och friluftsliv inte är tillräckligt stora eller utvecklas tillräckligt mycket eller snabbt för att 
täcka ett ökat behov. Kan motverka miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 
 
Bebyggelse kring Växjös alla stadssjöar kan påverka landskapsbilden och tillgängligheten till 
sjöarnas mötesplatser negativt då strandlinjen kan upplevas som privatiserad. 
 
I de delar av staden som förtätas finns det en risk att befintliga grönytor som består av 
naturmark bebyggs och blir allt färre vilket kan leda till att fler människor, främst barn och 
äldre, får längre avstånd till den viktiga närrekreationen. I förlängningen innebär detta även att 
antalet träd i staden riskerar att minska. Träden är viktiga då de ger bättre urbant klimat och 
skugga i staden, vilket kan motverka en del av ett varmare klimats nackdelar. Detta kan 
motverka miljömålet Säker strålmiljö. 
 
En kompletterande bebyggelse i Västra Hovshaga kan påverka tillgången till rekreation och 
friluftsliv i staden negativt då naturmark från Araby friluftsområde tas i anspråk. Området har 
ett högt rekreations- och frilufts värde med bland annat ridstigar och elljusspår.   
 
Södra länken kan upplevas som en stor barriär mot rekreationsområden söder om staden.  
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Sammanvägd bedömning 
En tydlig grönstruktur i en tät stad ger en ökad tillgänglighet till grönska och sjöar för stadens 
invånare. Planförslaget innebär i sin helhet en satsning på stadens grönska både i gröna kilar 
och i gröna stråk. Däremot innebär själva befolkningsökningen ett ökat slitage på stadens 
natur- och rekreationsområden. Den samlade bedömningen är att planförslaget i viss mån 
medverkar till en hållbar grönstruktur.  
 
Miljömål som berörs 
Säker strålmiljö  
Ett rikt odlingslandskap  

 

Människors hälsa och folkhälsan 
 
Möjligheter 
Planen ger förutsättningar för att fler ska kunna åka kollektivt eller cykla. En förtätning och 
blandning av funktioner minskar även resbehovet då fler kan få gång- eller cykelavstånd till 
arbetsplatser, service och handel, vilket kan bidra positivt till folkhälsan. Det kan även minska 
trafikens påverkan i form av buller och utsläpp totalt sett. Det kan bidra till miljömålen Frisk 
luft och God bebyggd miljö.  
 
En närhet till stadens gröna stråk, rekreationsområden och sjöar kan bidra till en förbättrad 
folkhälsa då fler har möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Tillgängligheten till stadens olika 
mötesplatser kan bidra positivt till den sociala hälsan. 
 
Risker 
Det finns en risk för att trafiken ökar med en ökad befolkning, trots att möjligheterna att åka 
kollektivt eller cykla blir bättre för stora delar av staden. När bebyggelsen blir tätare riskerar 
därför fler att bli utsatta för luftföroreningar och buller vilket bidrar negativt till människors 
hälsa. Det kan motverka miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö. 
 
På vissa av stråkens huvudvägar, som exempelvis Storgatan öster ut, kommer trafiken att öka 
och det kan därför komma att upplevas som stressande för människor. Den succesiva 
omvandlingen av Storgatan, Teleborgsvägen och Kungsgårdsvägen till gator med 
stadskaraktär kan innebära en risk för att gaturummen blir mer stängda och buller och 
luftföroreningar mer framträdande. 
 
Utbyggnaden vid Sandviksverket och reningsverket vid Norra Bergundassjön kan leda till att 
fler utsätts för störande lukter och buller. Det kan motverka miljömålet God bebyggd miljö.  
 
Befintliga verksamheter som kan uppfattas som störande (buller/lukt) kan hindra en 
omvandling av renodlade verksamhetsområden till en blandad bebyggelse med verksamheter 
och bostäder.  
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget bedöms under den här kategorin varken medverka till eller motverka hållbar 
utveckling. Alternativa utvecklingsmöjligheter för Växjö stad har undersökts, bland annat i 
Rådslagsrapporten. Planförslaget bedöms vara det alternativ som för Växjö ger den mest 
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hållbara utvecklingsriktningen trots baksidor som ökad trängsel på gator och vägar med risk 
för att fler utsätts för luftföroreningar och buller som den tätare staden kan innebära.  
 
Miljömål som berörs 
Frisk luft  
God bebyggd miljö 

 

Naturområden och biologisk mångfald 
 
Möjligheter 
Sammanhållna bebyggelsestråk och gröna kilar ger generellt utrymme och goda 
spridningskorridorer för växt-och djurliv. Det kan gynna den biologiska mångfalden. Det kan 
bidra till miljömålet Ett rikt djur- och växtliv.  
 
Planförslaget innebär en minskad biltrafik genom Bokhultets naturreservat då satsningar görs 
på en busslinje genom reservatet istället. Vägen får då endast trafikeras av kollektivtrafik. En 
minskad bilism i området kan gynna naturvärden i anslutning till vägarna som i dagsläget 
påverkas negativt av avgaserna. Sammantaget kan störningarna för djurlivet minska.  
 
I en tätare stad har fler människor möjlighet att gå eller cykla till stadens naturområden vilket 
kan minska trafiken till och från samt i områdena, något som kan gynna växt- och djurlivet. 
 
 
Risker 
Bebyggelsestråken kan skapa barriärer för spridningen av djurlivet mellan naturområdena.  
 
Bussförbindelser genom Bokhultets naturreservat riskerar att störa växt- och djurlivet och 
resultera i en negativ påverkan på naturreservatet och den biologiska mångfalden.  
 
En tätare stad kan resultera i att fler söker sig till naturreservaten, vilket riskerar att öka 
slitaget och störningarna i reservaten. 
 
I västra Tofta-Ekesås, vid Helgasjön mot Rottne, finns ett mindre biotopskyddsområde som 
kan riskera att påverkas indirekt av en exploatering i närområdet.  
 
Växjö kommun vill, på de ställen där det inte strider mot strandskyddets syften, kunna pröva 
om avsteg från strandskyddet kan göras. Det kan innebära negativa konsekvenser för växt- 
och djurliv samt för människors tillgänglighet till strandlinjen. Det kan motverka miljömålet 
Ett rikt djur- och växtliv.  
 
Naturmark tas i anspråk på ett antal platser i planförslaget. Förutom i de stora 
utbyggnadsområdena i Tofta-Ekesås, Hollstorp-Södra Fylleryd och Telestad-Vikaholm-
Jonsboda, så tas även naturmark i anspråk för kompletterande bebyggelse i Västra Hovshaga, 
Bäckaslöv, Bredvik, Björnvägen-Hagavik, Ekeberg norra samt Brände udde. Även för 
utbyggnad av verksamhetsområden i Ekeberg, Kristinelund och flygplatsen tas naturmark i 
anspråk. Ett flertal av områdena består idag till största delen av skogsmark som kommer gå 
förlorad. Utbyggnadsområdet Hollstorp/Södra Fylleryd gränsar mot ett naturvärde-klassat 
sumpskogsområde i västra Älmåsen som riskerar att påverkas negativt av utbyggnaden. 
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Ytterligare två naturvärden (skogsområden som på sikt kan utvecklas till nyckelbiotoper) 
finns också i området. Det kan motverka miljömålen Levande skogar, Ett rikt djur-och växtliv 
samt Ett rikt odlingslandskap.  
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget innebär varken ett motverkande av eller medverkande till en hållbar utveckling 
för naturområden och biologisk mångfald. Det finns inom den föreslagna strukturen stora 
möjligheter att värna och utveckla den biologiska mångfalden men det finns också områden 
vars naturvärden kan påverkas. 
 
Miljömål som berörs 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
Ett rikt djur- och växtliv 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Företagsamhet och sysselsättning 
 
Möjligheter 
I förslagets planstruktur finns förutsättningar för områden av både tätare och glesare karaktär 
som exempelvis verksamhetsområdena det planeras för i stadens utkanter. 
Planförslaget bygger även på en idé om en blandad bebyggelse med olika typer av funktioner, 
utformning och med en varierad ålder på bebyggelsen. Det skapar förutsättningar för att olika 
verksamheter ska kunna finna lämpliga lokaler i olika prisnivåer. Det ger förutsättningar för 
en tillväxt av små- och medelstora företag. Planen skapar även förutsättningar för tätare 
bebyggelseområden som är attraktiva för kunskapsintensiva företag som vill etablera sig i 
centrala lägen.  
 
Risker 
Vissa stadsdelar kan bli för glesa och därmed inte tillräckligt innehållsrika för att vara 
attraktiva för företag. Verksamheter som har möjlighet att blandas med boende kan lockas till 
verksamhetsområden för störande verksamheter istället och en funktionsseparerad stad 
skapas.  
 
Det finns även en risk att förtätning och omvandling leder till stora hyreshöjningar i områden 
som idag innehåller billiga och enkla lokaler, vilket riskerar att tränga undan befintliga 
verksamheter. 
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget bedöms för den här kategorin i viss mån medverka till hållbar utveckling. Växjö 
stad är centrum i en innovativ och växande region. Staden utvecklas i fyra centrumkärnor 
vilket ger en ökad tillgänglighet som kan locka fler företag till staden och regionen. Det kan 
ge fler arbetstillfällen som lockar människor till regionen i stort. Det kan dock bli svårt att 
styra företag till en funktionsblandning i staden genom omlokalisering och nyetablering.  
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Regional utveckling 
 
Möjligheter 
Fler tågstopp, kollektivtrafik i bebyggelsestråk och fyra kärnor ger en god regional 
tillgänglighet. De fyra regionala kärnorna: Centrum, Teleborgs centrum-Universitetet, 
Samarkand-I11 samt den något mindre Norremark, är kunskapsintensiva stadsmiljöer och 
bytespunkter som det finns goda förutsättningar för att utveckla i Växjö. 
 
En god regional tillgänglighet gör att universitetet, andra skolor och arbetsplatser är lättare att 
nå och pendla till för fler människor i regionen. Det är positivt för regionens utveckling 
eftersom ett större och innehållsrikare Växjö med goda kommunikationer kan göra regionen i 
stort attraktivare att bosätta sig i, vilket i sin tur också kan gynna grannkommunerna.  
En flerkärnig stad med spännande urbana miljöer kan attrahera fler kunskapsintensiva företag 
till Växjö stad och bidra till en regional utveckling i stort.  
 
Risker 
En förtätning av staden kan driva upp priserna på lägenheter och försämra förutsättningarna 
för billiga bostäder.  
 
Vissa delar av staden kan bli svårare att nå från regionen med bil då staden blir tätare och 
biltrafikens utrymme minskar inne i centrum. Tillgängligheten riskerar därför att minska 
något för boende på landsbygden som är mer beroende av bil.  
 
En expansion av Växjö stad kan dra människor och butiker från närliggande samhällen och 
därmed påverka landsorternas och regionens övriga utveckling negativt.  
 
Invånare flyttar från omkringliggande kommuner in till Växjö vilket riskerar att bidra till 
avbefolkningen av mindre tätorter.   
 
Sammanvägd bedömning 
Den regionala utvecklingen bedöms som en av planförslagets strakare sidor. Planen bedöms 
medverka till en hållbar utveckling i den här kategorin. Möjligheterna bedöms väga upp för de 
risker som finns. Växjö stad är en drivande motor för hela regionens utveckling. 
 
 

God ekonomisk hushållning  
 
Möjligheter 
Förslaget skapar förutsättningar för en befolkningsökning vilket kan generera en ökad 
skatteintäkt. I förtätade områden kan den befintliga infrastrukturen användas och förstärkas, 
något som kan innebära minskade kostnader. 
 
En investering i gröna stråk och nya friluftsområden kan bidra till en ökad attraktionskraft för 
omkringliggande bebyggelse vilket kan leda till ett ökad värde på bebyggelsen samt ökade 
skatteintäkter för kommunen om fler väljer att bosätta sig i områdena. 
 
Risker 
Förstärkning av befintlig infrastruktur kan ge stora kostnader på lång sikt bland annat då det 
befintliga VA-systemet måste ses över och förbättras för att klara en förtätning av staden.  
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Nya bebyggelseområden längre bort från staden, vid Toftasjön och i Jonsboda, kommer kräva 
större investeringar i infrastruktur, servicebyggnader, mötesplatser m.m.  

 
Kollektivtrafiken till områden utanför de högkvalitativa stråken riskerar att ge höga 
nettokostnader för kommunen på grund av låga biljettintäkter. 
 
Att göra alla stadssjöarna badbara kan resultera i stora kommunala kostnader.  
 
En satsning på gröna stråk och nya friluftsområden innebär vissa kostnader för kommunen. 
 
Sammanvägd bedömning  
En expansion av staden innebär oundvikligen kostnader för kommunen. Planförslaget bedöms 
ge kostnader och vinster som kan balansera varandra vilket gör att planen varken medverkar 
till eller motverkar hållbar utveckling för den här kategorin.  
 
 

Kulturella konsekvenser  

Identitet, utformning och landskapsbild 
 
Möjligheter 
Planförslaget skapar förutsättningar för att Växjö stads identitet som staden med sjöar och 
grönska ska stärkas. Att det skapas förutsättningar för att gå och cykla i större utsträckning 
kan ge mer liv och rörelse på gatorna. 
 
Förstärkning av våra fyra stadskärnor kan ge oss fler spännande stadsmiljöer och den centrala 
stadskärnan kan bevara sin nuvarande karaktär.  
 
En förtätning av staden med bebyggelse i centrala lägen ger möjlighet till att utveckla Växjös 
identitet och stadsbild, men med hänsyn till stadens historia och riksintresset för 
rutnätsstaden. Genom att ta hänsyn till stadens sju karaktärer kan vi bygga vidare på och 
stärka stadens identitet. 
 
Förtätning tillsammans med en satsning på grönområden, stadens sjöar och andra utemiljöer 
kan öka förutsättningarna att lyfta fram särskilt värdefulla kulturhistoriska områden liksom 
enskilda fornlämningar att uppleva som en del av stadens historia.  Vilket bidrar positivt till 
miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Utformningen av bebyggelsen i utbyggnadsområdena ska karaktäriseras av ”Den moderna 
trädgårdsstaden”, vilket innebär en grön småskalig blandstad med villor, radhus och mindre 
flerfamiljshus där närheten och tillgängligheten till sjöar och naturområden är en del av 
stadens identitet.  
 
Odlingslandskapen vid Kronobergs kungsgård, Skir, Bergkvara/Bergunda, Marklanda, Öjaby 
och Gårdsby-Tofta ska bevaras. Hänsyn och prioritering av lantbruk för öppna landskap ur ett 
kulturellt perspektiv kan bidra positivt till miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 
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Risker 
Riksintresseområdet för Bergkvara kommer att påverkas då staden expanderar med nya 
verksamhetsområden vid järnvägen och vid Jonsboda.  
 
Det finns en risk att vissa delar av staden inte blir tillräckligt täta för att det ska upplevas som 
stadsbebyggelse. Det finns även en risk att vissa utbyggnadsområden, exempelvis området vid 
Toftasjön eller Jonsboda, inte upplevs vara en del av staden. Istället utvecklas områdena till 
enskilda bostadsenklaver utan mötesplatser som kan locka människor från andra stadsdelar.  
 
Förtätning och en högre bebyggelse i centrala lägen kan ge en ny stadsbild som inte upplevs 
som positiv för alla och som påverkar riksintresset för rutnätsstaden negativt. 
 
Landskapsbilden i stadens närhet, som består av öppna kulturlandskap, påverkas då staden 
expanderar i de nya utbyggnadsområdena Telestad-Vikaholm-Jonsboda, Hollstorp-Södra 
Fylleryd och Tofta-Ekesås.  
 
I utbyggnadsområdet i Västra Hovshaga finns fornlämningar som riskerar att påverkas.  
 
Sammanvägd bedömning 
Att bygga vidare på stadens gröna och blå värden är en viktig del av stadens identitet, liksom 
att ta hänsyn till stadens karaktärer. En förtätning av staden och med bebyggelse i centrala 
lägen ger möjlighet till att utveckla Växjös identitet och stadsbild om detta görs med hänsyn 
till stadens kulturhistoriska värden och riksintresset för rutnätsstaden. Landskaps och stadsbild 
förändras av stadens tillväxt. Planförslaget bedöms i viss mån medverka till en hållbar 
utveckling för den här kategorin. 
 
Miljömål som berörs 
Ett rikt odlingslandskap  
God bebyggd miljö 
 
 

Kulturutbud och möjlighet till utövande 
 
Möjligheter 
I en tätare stad med stråk får fler nära till kulturen och har möjlighet att delta. 
Kollektivtrafiken ger god kommunikations möjligheter mellan stadens olika kärnor och 
kulturutbud. Det kan förbättra underlag för olika typer av kulturaktiviteter. Strukturen ger 
goda förutsättningar för att det ska finnas lokaler i flera olika prislägen vilket ger möjlighet 
för föreningar och olika kulturaktiviteter. 
 
En flerkärnig stad med fler urbana miljöer kan förbättra förutsättningarna för olika 
kulturutbud och aktiviteter i stort.  
 
Satsning på torg och offentliga rum attraktiva mötesplatser och arenor för kulturupplevelser 
och evenemang. 
 
Risker 
Det finns en risk för att det i de förtätade centrala delarna av staden blir för dyrt för 
kulturföreningar att etablera sig. Det kan minska utbudet och deltagandet.  
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Billiga lokaler riskerar att hamna utanför stadens centrala delar.  
 
Att nya mötesplatser i nybyggnadsområden får för små flöden av människor och inte blir 
attraktiva mötesplatser. 
 
Sammanvägd bedömning 
En växande befolkning i en tätare stad och stråkstad med stora flöden av människor och goda 
kommunikationer ger möjlighet till fler mötesplatser och ett utvecklat kulturliv där fler har 
möjlighet att delta.  Planförslaget bedöms därför i viss mån medverka till hållbar utveckling 
för den här kategorin.  
 
 

Sociala konsekvenser  

Rörlighet och tillgänglighet 
 
Möjligheter 
Tillgången till kollektivtrafik blir hög i stora delar av staden med tydliga stråk. En utveckling 
av våra stadskärnor och stadsdelscentrum skapar förutsättningar för närhet till service. 
Tillsamman med prioritering av gående och cyklister i trafiksystemet gör detta att det blir lätt 
att ta del av information och kommunikationsmöjligheter. Detta kan öka tillgängligheten i 
staden för invånare som saknar tillgång till bil.  
 
Strukturen med gröna kilar ger en hög tillgänglighet till olika närrekreationsområden.  
 
Risker 
Cirka 15 % av den nya bebyggelsen och större delen av de nya verksamhetsområdena ligger 
utanför de högkvalitativa kollektivtrafikstråken eller långt ut i staden och blir därmed svårare 
att nå för de som saknar tillgång till bil. Detta gäller exempelvis för Tofta. Flera av dessa 
områden kan också bli glesa vilket generellt kan göra att de upplevs som otrygga. Det finns 
även en risk att stråken blir för utdragna för att det ska upplevas som lätt att välja att gå eller 
cykla.    
 
Omvandlingen av Storgatan, Teleborgsvägen och Kungsgårdsvägen till gator med 
stadskaraktär kan innebära en risk för något sämre framkomlighet för bilen.   
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget bedöms ge staden en ökad rörlighet och tillgänglighet bland annat då goda 
kommunikationer med cykel och kollektivtrafik gör att fler människor kan förflytta sig 
obehindrat i staden. Men inte alla av stadens delar bedöms få en hög tillgänglighet. 
Exempelvis Tofta samt vissa delar av Jonsboda riskerar att hamna på för långa avstånd från 
stadens centrala delar. Därför bedöms planen i viss mån medverka till hållbar utveckling för 
den här kategorin. 
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Delaktighet, gemenskap och mötesplatser 
 
Möjligheter 
I de tätare delarna av staden finns goda förutsättningar för att skapa en integrerad blandstad 
med en bebyggelse med olika upplåtelseformer, funktioner och prislägen etc. Även i 
bebyggelsestråken finns goda förutsättningar för att få en blandad och integrerad bebyggelse 
där folk kan mötas. Förutsättningarna för ett intressantare fritidsliv med fler aktiviteter blir 
bättre då staden växer och de centrala delarna blir tätare.  
 
Förtätning kan öka utnyttjandet av och kvaliteten på mötesplatser. Stråken förbättrar 
kommunikationerna i staden och gör det lättare att nå olika typer av service och ta del av 
samhället i övrigt.  Bebyggelsestråken gör även att det finns goda möjligheter till att skapa 
nya centrumbildningar med mötesplatser. 
 
En flerkärnig stad skapar ökade möjligheter till att olika grupper av människor i staden ska 
träffas.  
 
Risker 
Nybyggnation i de centralaste lägena av staden kan driva upp hyrorna generellt sett. Det kan 
driva bort ekonomisk svagare grupper och bidra till ökad segregation. Även nya stadsdelar 
kan bli utbyggda under en kort period och få en likformig bebyggelse vilket också kan bidra 
till segregation bland annat på grund av en hög hyresnivå.  
 
Det kan uppstå statusskillnader mellan vissa områden eller bebyggelsestråk. Det kan 
exempelvis ske på grund av att de ligger långt från stadens centrum.  
 
Det finns en risk att mötesplatserna blir för få för att upplevas som tillgängliga och inte 
tillräckligt innehållsrika för att vara attraktiva i delar av staden.  
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget bedöms i viss mån medverka till en hållbar utveckling för den här kategorin i 
värderosen. En tätare stad i stråk bedöms kunna underlätta för stadens invånare att mötas och 
delta i olika sorters fritidsliv och aktiviteter. Bebyggelse i flera centrumkärnor ger möjlighet 
för olika typer av mötesplatser som kan locka till sig en blandning av folk från olika delar av 
staden. Men en allt för snabb och omfattande utbyggnad av nya områden riskerar att hamna i 
ett prisläge som inte är lika tilltalande för alla grupper i samhället vilket kan leda till 
segregation.  
 
 

Trygghet 
 
Möjligheter 
Det finns goda förutsättningar för att skapa trygga blandstadsmiljöer i stadens centrala, tätare 
delar och i stråken. En blandad och integrerad stad kan även bidra till att minska 
segregationen och därmed även upplevelsen av att  vissa bostadsområden är mindre trygga än 
andra. 
 
Bebyggelse i stråk ger även en orienterbarhet och överblickbarhet som ökar upplevelsen av 
trygghet. En minskad och lugnare trafik i staden kan ge tryggare lekmiljöer för barn.  
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Bebyggelse kring fyra centrumkärnor ger målpunkter med liv och rörelse både dag och natt 
vilket ökar tryggheten.  
 
Att endast tillåta kollektivtrafik genom Bokhultet kan öka tryggheten för människor som 
promenerar i naturreservatet.  
 
Risker  
Det finns en risk för att glesa och enformiga bebyggelseområden som inte är befolkade under 
vissa tider på dygnet skapas. Framförallt renodlade verksamhetsområden och områden längre 
bort från staden som exempelvis Tofta riskerar att upplevas som otrygga.  
 
Mellan bebyggelsestråk kan även områden skapas som kan kännas otrygga på grund av att de 
är folktomma. Gröna kilar i bebyggelsen kan upplevas som otrygga och bli barriärer för 
människor.  Det finns en risk att slitaget på grönytor blir större i förtätade områden och att de 
då upplevs som stökiga och otrygga.  
 
Sammanvägd bedömning 
En tätare stad och en stad med tydliga stråk skapar goda förutsättningar för en tryggare 
blandstad med miljöer som inte upplevs som avbefolkade och otrygga under vissa tider på 
dygnet. Det finns dock en risk att gröna kilar, områden som de renodlade 
verksamhetsområdena i stadens utkanter samt Toftasjöområdet med långa avstånd till de 
centralare delarna av staden kan komma att upplevas som otrygga vissa tider på dygnet. 
Sammantaget bedöms planförslaget i viss mån öka tryggheten och medverka till en hållbar 
utveckling. 
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Sammanfattande redogörelse och bedömning av planför slagets 
betydande konsekvenser 

Miljökonsekvenser 
Trafiken bedöms vara den faktor i översiktsplanen för Växjö stad som kan bidra till den 
största miljöpåverkan. Planförslaget skapar förutsättningar för att biltrafiken ska sluta öka per 
invånare och underlättar därmed att nå klimatmålen. Om biltrafiken ändå fortsätter att öka så 
riskerar miljöpåverkan att bli större lokalt sett i form av luftföroreningar och buller. Det finns 
en risk för att gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet överskrids. Det 
finns speciellt en risk för att folk väljer att ta bilen från områden som ligger långt bort från 
centrum. Områden som Tofta eller vissa delar av Jonsboda kan generera en ökad biltrafik 
jämfört med nollalternativet vilket kan resultera i en större klimatpåverkan.  
 
En förtätning innebär även att naturmark som behövs som grönytor riskerar att tas i anspråk. 
Det kan påverka djur och växter i staden, tillgången till grönområden och möjligheterna till 
friluftsliv.  
 
I de stora utbyggnadsområdena tas orörd naturmark i anspråk vilket innebär stora förändringar 
för landskapsbilden, rekreation samt växt- och djurliv i områdena. Påverkan på den biologiska 
mångfalden kan uppkomma men detta måste undersökas mer detaljerat i den fortsatta 
planeringen. 
 
Sjöarnas status samt det djur- och växtliv som finns vid sjöarna kan påverkas negativt av en 
utbyggnad av närliggande bebyggelse även om strandskyddet hålls. Det kan även påverka 
friluftslivets tillgänglighet till sjöarna.  
 
Omvandling av tidigare industriområden till blandade områden med bostäder kräver sanering 
av gifter och att störande verksamheter flyttar. Det finns också en risk för att befintliga 
verksamheter hindrar denna utveckling. En förtätning kan då leda till att fler utsätts för 
störningar i form av exempelvis buller eller lukt.  
 
 
Hur kan betydande miljökonsekvenser förhindras? 
Det bör arbetas aktivt med att flytta ut verksamheter som hanterar farligt gods eller som 
räknas till farliga verksamheter. Rimligheten i att omvandla vissa verksamhetsområden till 
blandstad måste utredas närmare.  
 
Speciell hänsyn bör tas till dagvattenhanteringen i ett tidigt skede i den fortsatta planeringen 
för att förhindra påverkan på sjöarna och en försämring av vattenkvaliteten. Eventuell 
bebyggelse innanför strandskyddet måste föregås av noga utredningar av natur- och frilufts 
värden inom området.  
 
I staden bör möjligheten att minska biltrafikens framkomlighet undersökas för att minska 
risken för att fler väljer att ta bilen och att trafiken på så sätt ökar. Det måste även arbetas med 
olika metoder av beteende påverkan för att få fler människor att välja att åka kollektivt eller 
cykla.  Det kan minska trafikens negativa påverkan på människan och naturen i form av 
luftföroreningar och buller.  
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En viktig förutsättning för ett ökat resande med kollektivtrafik är att ny bebyggelse 
tillkommer i kollektivtrafikstråken. Därför är det viktigt att målpunkter inte tillåts spridas 
utanför befintliga stråk och att den tätaste bebyggelsen ligger i stråkens mitt. En viktig 
framgångsfaktor är att skapa gaturum och byggnader som är så attraktiva att boende och 
företag vill etablera sig där. 
 
Fler rekreationsområden bör skapas för att sprida på slitaget och påverkan på befintliga natur- 
och rekreationsområden.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
En omvandling av befintliga verksamhetsområden kan leda till att mindre verksamheter blir 
undanträngda och inte längre kan vara kvar i områden som Västra mark. Det kan hindra 
framväxten av småföretag i Växjö. En förtätning av staden riskerar att göra Växjö något 
mindre biltillgängligt för regionen, men mer tillgängligt med kollektivtrafik. 
 
Byggnationen av de utpekade nya områdena i Telestad-Vikaholm-Jonsboda, Hollstorp-Södra 
Fylleryd samt Tofta-Ekesås och reningen av sjöarna för att göra dem badbara kan leda till 
stora ekonomiska kostnader för kommunen. Men befolkningsökningen som utbyggnaden ger 
rum för kan leda till en ökad skattekraft i kommunen.  
 
 
Hur kan betydande ekonomiska konsekvenser förhindra s? 
Det är viktigt att det finns plats för utvecklingsområden där lokaler är billigare och mindre 
företag kan växa fram. Hela stadsdelar bör inte byggas ut på en gång och en åldersvariation i 
bebyggelsen bör eftersträvas så att bostäder i olika prislägen kan uppstå i samma område.  
 
Beroende på vilken täthet som uppnås i områdena blir investeringarna olika 
kostnadseffektiva. Det är viktigt att bebyggelseområdena får en hög täthet för att uppnå en 
god kommunal ekonomi.  
 
Det är viktigt att den regionala kollektivtrafiken utvecklas för att säkerställa regional 
utveckling och tillväxt. 

 
Kulturella konsekvenser 
Förtätning och omvandling av staden kan leda till att stads- och landskapsbilden såväl i som 
utanför staden förändras. Denna förändring kan uppfattas som negativ i vissa fall. 
Förändringen kan även påverka historiska miljöer negativt. Generellt bedöms planförslaget ge 
positiva kulturella konsekvenser. Detta eftersom en ökande befolkning i en tätare stad med 
bättre kommunikationer ger möjligheter till fler spontana möten och bättre förutsättningar för 
såväl kulturutövning som kulturutbud.  
 
 
Hur kan betydande kulturella konsekvenser förhindra s? 
Påverkan på landskapsbilden måste studeras närmre före olika exploateringar. Hänsyn måste 
tas till stadens karaktärer och de olika landskapsbildernas förutsättningar som är beskrivna i 
planförslaget för att undvika negativa konsekvenser.  
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Sociala konsekvenser 
Tillgänglighet, trygghet och möjligheten för olika grupper att mötas samt folkhälsan bedöms 
vara de viktigaste faktorerna för en hållbar utveckling i planförslaget. En förtätad och mer 
blandad stad skapar förutsättningar för en socialt hållbar utveckling i Växjö. Förutsättningarna 
för att det ska skapas en blandning mellan olika grupper i staden blir bättre.  
 
Generellt ökar tillgängligheten till service m.m. för boende i staden. Men det finns dock en 
risk för att det i vissa områden, speciellt de som är belägna långt bort från centrum, skapas 
isolerade bebyggelseenklaver. Områdena riskerar att bli segregerade och få dålig 
tillgänglighet till stadens mötesplatser och serviceutbud.  
  
En förtätning av staden kan leda till att staden generellt upplevs som tryggare. Planförslaget 
skapar även förutsättningar för att det ska finnas en närhet till frilufts- och grönområden.  
 
Hur kan betydande sociala konsekvenser förhindras? 
En täthet och blandning bör eftersträvas i bebyggelsen. En blandning mellan olika funktioner i 
bebyggelsen gör att fler platser är befolkade under större delen av dygnet.  Tätare bebyggelse 
upplevs generellt tryggare då det finns färre övergivna platser i bebyggelsen. I 
detaljutformningen av områdena går det att arbeta med tryggheten genom att skapa tydliga 
gränser mellan privata och offentliga miljöer, överblickbarhet etc.  
 
En blandstad bör även eftersträvas för att minska risken för segregation. Det kan göras genom 
att förtätning och nybyggnation sker på ett sådant sätt att befintlig bebyggelse kompletteras 
och det uppstår en blandning. Nya områden bör byggas ut under längre tidsperioder för att få 
en blandning i bebyggelsens ålder och hyresnivåer. Nya mötesplatser måste utvecklas i de nya 
bebyggelseområdena och stråken.  
 
Stora negativa konsekvenser för friluftslivets tillgänglighet till sjöarna kan undvikas genom 
att kommunen endast i undantagsfall prövar avsteg från strandskyddet. Det bör satsas på en 
förbättring av grönytorna i staden samtidigt som staden byggs ut. Förtätning av staden får inte 
ske på bekostnad av viktiga grönområden. Nya och befintliga grön- och rekreationsområden 
måste utvecklas varsamt så att befintliga värden inte går förlorade.  
 
Kollektivtrafiken bör byggas ut även i stadsdelar som har dåligt underlag för trafiken när 
gäller antalet resande. Det kan förbättra kopplingar mellan staden och bebyggelseområden 
längre ut och förhindra att de blir isolerade bostadsenklaver.  
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Uppföljning av planförslagets betydande konsekvense r 
Utifrån ovanstående resonemang om hur planförslagets betydande konsekvenser kan 
förebyggas och förhindras, görs här en beskrivning av hur uppföljningen av översiktsplanen 
för Växjö stad kan se ut. 

Trafiken  
Trafiken är den faktor i planförslaget som riskerar att bidra till den största betydande 
miljöpåverkan för staden. Det krävs kraftfulla åtgärder för att få fler i en ökande befolkning 
att välja miljövänligare sätt att transportera sig i staden som exempelvis att gå, cykla eller åka 
kollektivt. Hur trafiken utvecklas i staden måste övervakas samtidigt som arbetet med att 
ställa om staden till en stad där cykel- och kollektivtrafik prioriteras måste påbörjas i ett tidigt 
skede för att förhindra att Växjö blir en ohållbar stad ur trafiksynpunkt. Indikatorer för 
uppföljning av stadens trafikutveckling kan exempelvis vara andelen bostäder med närhet till 
service, hur restiden med kollektivtrafik förändras jämfört med restiden för bil samt antalet 
cykel- och kollektivtrafikresor per invånare och biltrafikflödena i vissa punkter. 
 

Buller  
Redan idag är buller från trafiken ett problem i staden. En bullerkartläggning från 2006 gjord 
av Miljö-och hälsoskyddskontoret i kommunen visar att 1366 boende i staden är utsatta för 
bullervärden på 60 dBA eller högre vid fasad. Det riktvärde som gäller för nybyggnation av 
bostäder eller väsentlig ombyggnad eller nybyggnation av trafikinfrastruktur är 55 dBA vid 
fasad. Kartläggningen visar även var i staden som de mest utsatta bostäderna är lokaliserade. 
Liknande bullerkartläggningar framöver kan användas som indikator på hur många invånare 
som utsätts för bullernivåer över gällande riktvärden och hur mycket den andelen ökar i en 
växande och förtätad stad. För att undvika att fler boende i staden utsätts för höga bullernivåer 
krävs det åtgärder för övervakning/kartläggning men även riktlinjer för hur risken för höga 
bullernivåer kan minimeras för nybyggda bostäder samt åtgärder för att förhindra att 
biltrafiken och därmed trafikbullret ökar i staden. Detta avser kommunen beskriva i en 
bullerstrategi och handlingsplan. 
 

Luft 
Det krävs fortsätta mätningar av luftemissioner i staden för att övervaka så att trafikens 
utsläpp inte ökar och riskerar att överstiga gällande miljökvalitetsnormer. I dagsläget ligger 
Växjötätort under gällande miljökvalitetsnormer, men samtidigt över politiskt satta miljömål 
för utsläpp av större partiklar (PM 10) när det gäller dygnsmedelvärdet. Det krävs fortsatt 
mätningar samt beräkningar med trafikanalysen som grund. 
 

Dagvattenhanteringen och sjöarnas ekologiska status   
Planförslagets ambition att alla stadssjöar ska vara badbara i framtiden kräver åtgärder idag 
för att förbättra många av sjöarnas ekologiska status. För samtliga sjöar finns det en risk att 
miljökvalitetsnormerna för god ekologisk status inte uppnås inom den utsatta tiden till år 2015 
eller år 2021. Förslag till uppföljning kan vara att följa sjöarnas ekologiska status och andelen 
hårdgjord mark där dagvatten leds av utan rening eller fördröjning. 
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Tillgången till park-och naturmark i staden och kva liteten på dessa 
Närheten och tillgängligheten till stadens grönska är inte bara en viktig del av Växjös identitet 
som måste utvecklas och värnas i framtiden utan även mycket viktigt ur en rekreation- och 
hälsosynpunkt. Små grönområden runt om i staden är viktiga för närlek, klimat och dagvatten 
och måste därför värnas i förhållande till intresset för stadens förtätning. Planförslagets 
ambition i utformningen av de förtätade delarna av staden är att invånarna ska ha tillgång till 
en stadsdelspark inom 500 meter och en kvartersmark inom 300 meter från bostaden. Detta 
kan användas som en indikator på andel invånare som har tillgång till stadens grönområden, 
men också visa på hur stadens gröna kvaliteter utvecklas i sin helhet. 
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