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1. INLEDNING
Bakgrund - Syfte
Ett större område av Gårdsby-Tofta är utpekat för stadsbebyggelse i översiktsplanen för Växjö stad
(antagen av KF 2012-02-28). För att få en överblick av området behövs ett planprogram som i ett
övergripande perspektiv redovisar hur man kan ordna bostadsområden, bilvägar, cykelvägar, kollektivtrafik, mötesplatser, naturområden, omsorg, och servicefunktioner i de aktuella områdena. Därefter kan mindre områden studeras mer ingående i kommande detaljplaneprocesser.
Med hänsyn till det utpekade områdets storlek och den trafiksituation som idag råder på riksväg 23
har kommunen i samråd med trafikverket konstaterat att plananslutningar till väg 23 inte är möjliga
för att klara trafiksäkerheten. Det krävs därför planskilda trafiklösningar från de planerade utbyggnadsområdena.

2. PLANDATA
Läge och avgränsning
Planområdet är på ca 190 ha
och ligger nordöst om Växjö
stad, ca 6 km från Sandsbro och
ca 11 km från Växjö centrum.
Området begränsas i söder av
Notteryds naturreservat och
våtmarker, i väst av Toftasjön
och i öst av ytterligare ett våtmarksområde. I norr sträcker
sig området upp till norra delen
av Yasjön.
Markägoförhållanden
Marken ägs av en rad olika
privata markägare. Bilaga 4
visar hur stort område per fastighet som ligger inom programområdet.

Figur 1, Programområdets utbredning. Riksväg 23 är markerad i orange.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare ställningstagande
Översiktsplanen
I Växjö kommuns översiktsplan är programområdet utpekat som utbyggnadsområde för stadsbebyggelse. Översiktsplanen anger riktlinjer att sträva efter när det gäller utbyggnadsområden och stadsbygd. Eftersträvansvärt är:


en blandning av bostäder, handel, service,
kontor och andra icke störande verksamheter som är förenlig med bostäder i närheten.



en blandning av boendeformer, det vill
säga småhus och flerfamiljshus av olika
storlek och ägandeformer. Den moderna
trädgårdsstaden ska gälla som allmän
modell.



en tät bebyggelse nära kollektivtrafikstråk. Områden ska byggas så täta så att
kollektivtrafiken blir effektiv.



att skapa attraktiva mötesplatser, offentliga rum och gröna rum.



en god tillgång på grönområden med ett
varierat utbud med många träd.



ett hållbart byggande med en god ljudmiljö, en god luftkvalité, samt utan
påverkan från markradon.



att varumärket Europas grönaste stad genomsyrar byggprojekten.



att föra en tidig dialog med boende och verksamma.



en anpassning till platsen och dess förutsättningar.

Figur 2, utsnitt av översiktsplanen, där de gula områdena
redovisar framtida bebyggelseområden för bostäder

Grönstrukturprogram
I Växjö kommuns grönstrukturprogram (antagen av kommunstyrelsen 2013-04-09) anges generella
utvecklingsprinciper för stadens gröna miljöer. Eftersträvansvärt är:











God tillgång till attraktiva parker och naturområden.
Ett sammanhängande grönt nätverk.
Ett rikt växt- och djurliv i staden.
Landskapet lägger grunden för Växjös karaktär.
Stadens kulturhistoriska värden och identitet skall tillvaratas och utvecklas.
Tillgängliga strandmiljöer och badbara sjöar.
Plats för ett rikt friluftsliv.
Avsätta och skapa grönytor för en hållbar stad.
Fler träd i staden.
Dialog, samverkan och kunskapsspridning.
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Inom programområdet finns ett
förslag till ett nytt övergripande
grönstråk som sträcker sig längs
med Toftasjön och ansluter till Notteryds naturreservat i söder. De
gröna stråken är en viktig del av
stadens grönstruktur och de binder
samman stadens grönområden.
Stråken ska ha god framkomlighet
och befintliga rekreativa, kulturhistoriska och biologiska värden ska
tillvaratas och utvecklas.
När det gäller biologisk mångfald är
Klintarna i sydvästra delen av programområdet utpekat som en del
av ett mycket värdefullt kärnområde för biologisk mångfald, vilket
enligt grönstrukturprogrammet i
första hand bör säkras från exploatering. Det markerade området
utanför planområdets nordvästra
del är även det viktigt ur biologisk
mångfald. Särskild hänsyn ska
också tas till befintligt jordbruk
och odlingslandskap. I planområdets sydöstra del är våtmarken
utpekad som
Figur 3, Utsnitt från grönstrukturprogrammet.
möjligt lågstråk för framtida
dagvattenhantering.
Transportstrategi
I Växjö kommuns ”Transportstrategi – för ett hållbart Växjö” (antagen av kommunstyrelsen 2005),
anges en vision för 2025. Målet är att transportsystemet i Växjö ska vara hållbart över en längre tidsperiod. Visionen har konkretiserats i ett antal mål inom 5 olika områden.
1.

Trafikens omfattning.
Antalet bilresor skall minska. Resor skall i större utsträckning göras med cykel och med ett
ökat nyttjande av kollektivtrafiken.

2.

Trafiksäkerhet
Målet är inga dödsolyckor och en minskning av antalet skadade i trafiken. Hastigheten sänks
på våra vägar.

3. Miljöstörningar
Den totala mängden koldioxid skall minska och miljömålen för luft skall eftersträvas. Miljökvalitetsnormen för luft skall följas.
4. Tillgänglighet och stadsmiljö
Alternativa färdmedel till bilen skall främjas, och på så sätt minska bl.a. antalet ”privat bilskjuts” till skola. Bilvägars yta per invånare får inte öka.

6

5. Processmål – att kommunicera transportstrategins innehåll till allmänheten och påvisa de
positiva effekterna av föreslagna satsningar på trafikarbetet.
Vindkraft
I Vindbruksplan för Växjö kommun ligger programområdet inom det som pekats ut som ”Möjliga
områden för vindkraftverk”. ”Detta område utgör den större delen av kommunen. Även här finns
goda vindförhållanden inom ett flertal mindre zoner, men motstående intressen innebär att det från
kommunens sida inte bedöms lämpligt att här uppföra några större vindkraftsparker. Kommunen
avser inte heller att vara restriktiv mot annan verksamhet som har för avsikt att etablera sig i områden till förmån för kommande vindkraftsprojekt.”
Gällande detaljplaner och pågående planarbete
Största delen av programområdet är idag inte detaljplanelagt. Inom programområdet finns två områden som är detaljplanelagda:
0780K-P08/20 Gårdsby-Tofta 11:8, Tofta Sjövik, Laga kraft 2008-09-22
0780K-P09/13 Gårdsby-Tofta 8:5, Toftahöjden, Laga kraft 2009-12-10
Det finns även två detaljplanelagda områden utanför programområdet:
0780K-P03/24 Gårdsby 6:13, del av Yasjön, Laga kraft 2003-09-24
0780K-P08/19 Gårdsby-Tofta 4:23, Tofta Sjögård, Laga kraft 2008-09-22
Pågående planarbete- Gårdsby-Tofta 11:1, del av Tofta-Sjövik
I anslutning till Tofta-Sjövik har arbete med en detaljplan påbörjats vilken varit ute på samråd under
tiden 2011-11-16 till 2011-12-30. Arbetet med denna ligger vilande i väntan på hur området skall
anslutas till riksväg 23.

Påbörjat detaljplanearbete
Gårdsby-Tofta 11:1, del av
Tofta-Sjövik

Figur 4, Gällande detaljplaner i och i anslutning
till programområdet
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Riksintressen
Riksväg 23 i norra delen av programområdet utgör en förbindelse mellan regionala centra, vilket
innebär att vägen är av riksintresse.
Söder om programområdet ligger Notteryds naturreservat som är ett Natura 2000-område och är av
riksintresse för naturvård enligt 4 kap 8 § miljöbalken.
Strandskydd
Vid Toftasjön och Yasjön gäller strandskydd på 100 meter. Inom programområdet ligger totalt ca 32
ha inom strandskyddat område (inklusive befintlig bebyggelse). Enligt översiktsplanen, del Växjö stad,
är stränderna runt sjöarna en viktig kvalitet för rekreation och biologisk mångfald. Mindre avsteg från
strandskyddet ska kunna prövas i samband med kommande detaljplaneläggning. Stränderna ska huvudsakligen bevaras tillgängliga med fri passage för allmänheten och hänsyn skall tas till höga biologiska värden. Landskapets naturliga gränser ska så långt som möjligt användas som avgränsning.

Figur 5, Strandskydd 100 meter

Figur 6, Planområdet gränsar till Notteryds
naturreservat i söder

Naturreservat
Söder om programområdet ligger Notteryds naturreservat som är ett Natura 2000-område och är av
riksintresse för naturvård enligt 4 kap 8§ miljöbalken. Notterydsområdet gränsar i sin tur mot Fylleryds naturreservat i sydväst.
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Historia och kulturmiljö
Områdets historik och kulturlandskap
Den senaste tiden har området använts för skogsproduktion. Det inte finns några tydliga spår av odlingslandskapet i dag vilket kan bero på rådande terrängförhållanden.
Fornlämningar
I området finns förhållandevis få fornlämningar för att vara ett område i västerläge. Idag finns registrerat två områden med fossil åkermark som ligger i planområdets östra del. Det norra av dessa
områden (RAA-nr Gårdsby 249:1) är ett område bestående av minst 100 röjningsrösen vilka är ca 3-6
meter i diameter och ca 0,2-0,4 m höga. Det södra (Gårdsby 248:1) består även det av minst 100
röjningsrösen, ca 3-5 m i diameter och ca 0,1-0,3 m höga.
Det finns därutöver ett så kallat offerkast (RAA-nr Gårdsby 268:1) från nyare tid. Här slängde man
pinnar på en sten där en man ska ha blivit rånmördad år 1857. Strax norr om väg 23 finns en fast
fornlämning från nyare tid i form av en milstolpe i gjutjärn (RAA-nr Gårdsby 30:1).

RAA-nr Gårdsby 30:1

RAA-nr Gårdsby 249:1

RAA-nr Gårdsby 248:1
RAA-nr Gårdsby 268:1

Figur 7, Fornlämningar markerade i rött
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Naturförhållanden
Geologi
Stor del av programområdet består av berg i dagen eller med ett tunt moräntäcke på berg (röda områden på kartan, figur 8). Resten av programområdet består av normalblockig sandig-moig morän
(blå områden på kartan), som i lågpunkter kan vara överlagrad med ett ytlager av torv. Några mycket
blöta partier karaktäriseras som kärr eller mossar.

Figur 8, Geologi – Jordarter, bergrund

Vattendelare och avrinningsområde / Hydrogeologi
Hela planområdet avvattnas till Toftasjön som i sin förlängning tillhör Mörrumsåns avrinningsområde. Södra delen av området öster om Klintarna, avvattnas via våtmarkerna i söder.
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Mark och vegetation
Planområdet består till största delen av produktionsskog med barrträd såsom gran och tall. Stora
områden är hyggen eller stormfällor, troligtvis efter stormen Gudrun 2005. Beskrivning av mark och
vegetation finns i kartbilden på nästa sida (figur 9).

Figur 9, Beskrivning av mark och vegetation
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Landskapsbild
Följande områden (se figur 10 nedan) har valts ut och begränsats efter ungefärlig landskapstyp och
beskrivs nedan. Inga exakta gränser är angivna eftersom det inte är några tydliga gränser mellan
landskapstyperna.

1

.

2
3
4
5

6
7

8
Figur 10, Landskapsbild indelade
i delområden

1. Skogsområdet i norr
Stora delar av området i norr består av hyggen eller stormfällor där tät björksly börjat växa upp. I
östra delen mot Yasjön finns dock ett äldre skogsområde med barrskog. Ett karaktäristiskt höjdparti
reser sig brant i norr.
2. Det småkuperade skogsområdet strax norr om väg 23
Strax norr om väg 23 är området småkuperat och blockrikt och på vissa ställen svårt att ta sig fram i. I
delområdets östra del finns en äldre barrskog och en sumpskog.
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3. Skogsområdet söder om väg 23 med fuktparti och höjd
Ett skogsområde med till största delen barrskog. Centralt i delområdet finns ett höjdparti med utsikt
över Toftasjön. Från höjden och västerut mot vattnet växer mycket tät lövsly efter hygge eller stormfälla. Området är i delar mycket kuperat och så brant på vissa ställen att det blir mycket svårt att gå
upp- eller nedför. Öster om höjdpartiet finns ett fuktparti med endast ett örtskikt.
4. Tallskogen
En gammal öppen och ljus tallskog. Området är relativt flackt. På marken växer blåbär- och lingonris.
Genom området går en skogsväg som leder ner mot fastigheter vid Toftasjöns strandkant.
5. Det flacka skogsområdet
Ett flackt skogsområde med en tät och relativt ung barrskog.
6. Hygget/stormfällan
Ett stort område som dels drabbats av stormar, men till viss del även har huggs ned. Tät lövsly har
börjat växa upp. I området finns ett mycket stort karakteristiskt stenblock.

Figur 11, Fuktpartiet i delområde 3

Figur 12, Tallskogen i delområde 4

7. Höjden i söder, Klintarna
I sydvästra delen av programområdet ligger Klintarna som är ett område med fantastisk utsikt över
Toftasjön. Marken sluttar brant ner mot vattnet. Delar av området består av gammal ädellövskog och
andra delar domineras av barrskog. Ett mindre område är hygge eller stormfälla där lövslö börjat
växa upp.
8. Sumpskogen i sydöst
Ett mycket blött område med karaktäristisk lågvuxen vegetation där det är som blötast. Ett naturligt
lågstråk i terrängen.
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Naturvärden
En översiktlig naturinventering har gjorts 2011 av biolog Tobias Ivarsson. Naturinventeringen pekar
ut de områden som bedömts ha de högsta naturvärdena. Naturvärdet är bedömt på en skala 1-10
där 10 är det högsta naturvärdet. (1 - ringa naturvärden, 3 - måttliga naturvärden, 5 - ganska höga
naturvärden, 7 - höga naturvärden, 9 - mycket höga naturvärden, 10 - mycket höga naturvärden
(klart reservatsklass i sig)
Vid bedömandet av naturvärdet och för beskrivningen av olika områden har följande särskilt beaktats: biotop; trädskiktets artsammansättning och åldersfördelning; fältskiktets täckning och dominerande arter samt speciella intressanta arter; mosskiktets täckning och förekomst av mera krävande
arter som olika signalarter; intressanta noterade arter bland övriga organismgrupper såsom insekter,
lavar och fåglar; viktiga nyckelmiljöer som död ved, vedsvampar, blomrika marker och stora träd;
områdets läge i förhållande till andra biotoper i närheten, områdets potential att utvecklas till ett
område med riktigt höga naturvärden inom en snar framtid; samt områdets naturlighet (påverkan
från människan).
Områdena som bedömts ha naturvärde på 7 eller högre är följande (se figur 13):
1. Klintarna
Ett område med utsikt över Toftasjön.
Här finns framförallt äldre ädellövträd
som är det mest värdefulla, men även
äldre barrskog samt trivial lövskog.
Bedömt naturvärde 8.

7
6
8

2. Bäck och sumpskog i sydöst
Bedömt naturvärde 8. De högsta naturvärdena är knutna till sumpskogen
och triviallövskog. Ett blött område
som är svårt att ta sig fram i.

9

11 10 5
4

3. Sumpskog vid marken
De högsta naturvärdena här är knutna
till sumpskogen, äldre barrskog och
myrmark. Bedömt naturvärde 8. Ett
blött område.

3

4. Litet kärr och höjd
Bedömt naturvärde 7. De högsta
naturvärdena här är knutna till äldre
barrskog. Ett litet kärr finns i området.
5. Längs med vattendraget söder om
väg 23 Bedömt naturvärde 7. Här finns
äldre barrskog, sumpskog och rinnande vatten som ger höga naturvärden. En bäck med fina artrika kärrpartier i norr. Längre söderut blir bäcken
bredare med skogsbeklädda kanter.

1
2

6. Sumpskog i nordväst
Figur 13, Områden med de högsta naturvärdena enligt naturinventering 2011, där de mörkare områden har ett högre värde
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Ett mycket blött område med bedömt
naturvärde 7. Sumpskog och triviallövskog är de viktigaste naturtyperna här.

Figur 14 a och b, Vattendraget (område nr 5)

7. Sumpskog i nordöst
Ett skogsområde som sträcker sig längs med Yasjön i norr. Bedömt naturvärde 7 där de viktigaste
naturtyperna är triviallövskog och sumpskogen.
8. Vägkant längs med väg 23
Vägkanten på norra sidan av väg 23 bedöms ha naturvärde 7 där den viktigaste naturtypen är blomrika marker.
9. Höjd med hällar
Bedömt naturvärde 7 där den viktigaste naturtypen är äldre barrskog. Ett område med mycket sten
och stora block som gör det svårt att ta sig fram i.
10. Blomrik ängsmark
Bedömt naturvärde 8 med den viktigaste naturtypen blomrika marker. En öppen blomrik ängsmark
med många intressanta växt- och djurarter. Även några rödlistade arter har påträffats.
11. Kärr ner mot vattnet
Ett öppet kärr med bedömt naturvärde 7.

Figur 15, Blomrik ängsmark (Område nr 10)

Figur 16, Höjdparti och litet
kärr i bakgrunden (Område 4)
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Rekreation och friluftsliv
Tillgänglighet, upplevelsevärden och användbarhet
En analys av programområdets visuella karaktär har gjorts, där bland annat upplevelsevärden, tillgänglighet och barriärer beskrivs. En kartbild (figur 18) finns på följande sida. Nedan finns beskrivning
av programområdet.
Upplevelsevärden
Programområdet delas in i två delar av riksvägen 23 – norr om riksväg 23 och söder om
riksväg 23. Söder om riksväg 23 är mycket
kuperat och sluttar brant ner mot Toftasjön i
väst. De högsta upplevelsevärdena här är
kopplat till utblickarna över Toftasjön, områden med intressant terräng vilka markerats i
kartan, gammal barr/tallskog samt gammal
ädellövskog. Områden med intressant terräng är framförallt den branta sluttningen ner
mot Toftasjön. Men det finns även några
mindre områden med kraftiga höjder där
man kan blicka ut över ett större område.
Figur 17, Skog i området söder om riksväg 23
Närheten till Toftasjön och omgivande skogsområden ger stora frilufts- och rekreationsmöjligheter.
Området norr om riksväg 23 har inte samma grad av upplevelsevärden i jämförelse med den södra
sidan, vilket främst beror på att kopplingen till sjön inte är lika tydlig. De högsta upplevelsevärdena
på norra sidan är knutna till de två områdena med intressant terräng vilka är markerade i kartan,
samt utblick mot Yasjön. Södra sidan bedöms ha högre upplevelsevärden och större kvaliteter än den
norra sidan.
Platser, stigar och tillgänglighet
Några mindre stigar finns i området norr om riksväg 23, men inga större stråk går att finna. Däremot
finns det tydligare upptrampade stigar i området söder om riksväg 23. Här är området mer kuperat
vilket ibland gör det svårt att passera vissa höjdpartier. Några specifika platser att nämna på den
södra sidan är höjden med utsikt över Toftasjön samt den stora stenen i södra delen av området.
Gränser och barriärer
Den största barriären i programområdet är riksväg 23 som upplevs som mycket svår att passera.
Vägen delar (som nämnt tidigare) området i två delar – den norra och den södra delen. Det finns
även mer eller mindre naturliga gränser som består av vegetation och landformer i området. Kontrasten mellan sjö och land gör att strandlinjen blir en stark gräns i landskapet. Det är svårt att på
vissa ställen ta sig ner till vattnet på grund av höjdskillnaderna, särskilt på den södra sidan om riksväg
23. Det finns även vattendrag i området där åtminstone ett är för brett att passera över på vissa ställen (detta på den södra sidan). En enkel bro finns utlagd på ett ställe där stigen passerar vattendraget. Även stora höjdskillnader skapar på en del ställen fysiska barriärer då de är för branta att passera. Där vegetationen består av tät sly skapas även där mer eller mindre fysiska barriärer då det är
svårt att passera igenom dessa områden. En kraftledningsgata går genom området på den södra sidan, vilken uppfattas som en visuell gräns. Andra gränser är de befintliga vägarna av olika storlek som
delar upp programområdet i mindre delområden.
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Figur 18, Landskapsanalys, rekreation och friluftsliv – se även bilaga 1
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Befintlig bebyggelse
Bebyggelse
Inom programområdet finns idag två planlagda områden för bostadsbebyggelse,
Toftahöjden och Tofta Sjövik. Här har fritidsboende stegvis omvandlats till permanentboende. Det finns även några enstaka
utspridda bostadshus med större tomter.
Största delen av programområdet är annars
obebyggt.
Områdena Toftahöjden och Tofta Sjövik har
nyligen fått tillgång till kommunalt VA.
Offentlig och kommersiell service
Det finns ingen kommersiell eller offentlig
service inom eller i direkt anslutning till programområdet. Närmsta matvarubutik finns
på Norremark, ca 7 km från området.
Närmsta förskola och grundskola med årskurs F-6 finns i Sandsbro, ca 6 km från programområdet. Närmsta högstadieskola är
Norregårdskolan på Hov i Växjö, ca 9 km
från programområdet.

Sandsbro
Norremark

Figur 19, Offentlig och kommersiell service i Sandsbro
och Norremark

Trafik
Den befintliga bebyggelsen i programområdet nås idag via mindre vägar från riksväg 23. Trafikmängden uppgick 2011 till 6330 fordon per dygn (ÅDT) varav 900 fordon (14 %) var tung trafik. Riksväg 23
är en så kallad mötesfri väg, med mitträcke och växelvis ett eller två körfält i vardera riktningen.
Sträckan inom programområdet har endast ett körfält i vardera riktningen. Vägen är 9 meter bred,
med skyltad hastighet 100 km/h. Trafiken på riksväg 23 är idag mycket tät vilket medför problem för
boende i Tofta Sjövik och Toftahöjden att under vissa tider på dagen ta sig ut på vägen. Särskilt stora
är problemen vid rusningstrafik då det kan ta upp emot 10 min innan det blir en lucka för en vänstersväng in mot Växjö.
Trafiken på vägen beräknas öka med 1,7 % per år. Genomförande av de aktuella exploateringsplanerna antas ske inom en 10-årsperiod och därför sätts prognosåret till år 2023. Uppräkning av trafiken till prognosåret har beräknats till cirka 7750 fordon per dygn. Här tillkommer även den trafik som
alstras i det nya bebyggelseområdet. Tillsammans får man då en dygnstrafik på ca 12 000 fordon.
Ungefär andel tung trafik på väg 23 är beräknad till 10 %.
Inom området finns idag mindre asfalterade eller grusade vägar som leder till bostadsområdena
Toftahöjden, Tofta Sjövik och vidare söderut.
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Gång- och cykelvägar
Inom området finns inga separata
gång- och cykelvägar, utan man är
hänvisad till de befintliga grus- eller
asfaltsbelagda vägarna. Utmed riksväg
23 på dess södra sida är anlagt en
gång- och cykelväg in till Växjö.
Upptrampade stigar används av de
boende i områdets närhet för det rörliga friluftslivet.
Kollektivtrafik
Länstrafiken trafikerar riksväg 23 vid
Tofta med linjerna 310/320 (VäxjöÅseda), 331 (Växjö-Fröseke) och
350/358 (Växjö-Braås). Tillsammans
innebär det drygt tjugo turer i vardera
riktningen under vardagar. Två hållplatser finns vid Sjöviksvägens anslutning till riksväg 23.

Figur 20, Busshållplatser längs riksväg 23

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
Toftahöjden och Tofta Sjövik är nyligen anslutna till det kommunala VA-nätet. Inför denna utbyggnad
gjordes en VA-utredning där det beräknades för en viss överkapacitet i systemet, vilken inte räcker
för den i programmet föreslagna exploateringen.
Dagvatten
Idag finns ett fåtal hårdgjorda ytor, exempelvis byggnader och asfalterade vägar i området där avrinning går ut i naturmark.
El och fjärrvärme
Området ligger inom E.ON:s distributionsområde för elförsörjning. Fjärrvärme finns ej utbyggt i området.
Hälsa och säkerhet
Radon
Inga tecken på höga värden av radon har påträffats i området enligt kommunens översiktliga radonkartering. Programområdet ligger därmed inom normalriskområde för radon. Bostadshus bör uppföras med radonskyddat byggande.
Luftkvalitet
Det bedöms att det är tillfredsställande luftkvalitet inom programområdet både söder och norr om
riksväg 23.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Toftasjöns ekologiska och kemiska status är god och är också en bra badsjö.
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Miljöfarlig verksamhet/Förorenad
mark
Eftersom marken inte tidigare har varit
exploaterad finns det ingen misstanke
om att miljöfarlig verksamhet ska ha
funnits inom eller i anslutning till programområdet. Inte heller finns det
någon misstanke om att marken skulle
vara förorenad på annat sätt.
Farligt gods
Riksväg 23 är en led för farligt gods
vilket innebär att ett säkerhetsavstånd
till bebyggelse krävs. En otillräcklig
skyddszon mot vägen kan innebära en
ökad risk på individnivå vid en olycka
med farligt gods. En utredning av
denna gräns ska göras i samband med
kommande detaljplanering.
Översvämningsrisk
Inom området finns enligt Översiktsplanen, del Växjö stad, risk för översvämning i en liten del av programområdet, (se figur 21). Det gäller främst
områden inom gällande strandskydd,
samt ett område längs det befintligt
vattendraget som mynnar ut i Toftaviken. Dessa områden är undantagna
från exploatering.
Figur 21, Översvämningsrisk (blåstreckat område) och
strandskydd 100 m (röd streckad linje)
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4. PROGRAMFÖRSLAG (mål och riktlinjer)
Inom planområdet finns goda möjligheter att skapa bostäder i varierade miljöer. Utsikt över Toftasjön i södra delen av planområdet har goda möjligheter för ett attraktivt boende. Täthet och upplåtelseform kan variera och nedan redovisas några referensområden som skulle kunna vara förebilder
när området byggs ut. Restid in till Växjö varierar beroende på var i området man är bosatt. I ett
längre perspektiv kan kollektivtrafik trafikera området. Närheten till olika naturområden, inte minst
Natura-2000 området Notteryds naturreservat, ger goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv. Toftasjön är på sina håll svårtillgänglig, men är en av de sjöar i Växjös närhet som bedöms ha god status
och är därmed också en bra badsjö. (Kartan se även bilaga 2)

Figur 22, Programskiss med översiktlig vägstruktur, grönstruktur och möjliga bebyggelseområden
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Grönstruktur
Vid exploatering av området har utgångspunkten varit landskapet och dess natur- och upplevelsevärden, baserat på landskapsanalysen, grönstrukturprogrammet, naturinventeringen och platsbesök.
Det mycket kuperade planområdet kan ses som ett skogslandskap i olika skeden med inslag av våtmarker och av berg i dagen, vilket är kvalitéer att ta tillvara och utveckla i det kommande detaljplaneskedet. Den omedelbara närheten till natur är ytterligare en stor kvalité. De ur biologisk mångfald
viktiga områdena har även stora upplevelsevärden, med en stor spännvidd från blomrik ängsmark till
gammal barrskog och fuktstråk i lågpunkterna. Stora värden som sannolikt bara kommer öka med
tiden och är en stor tillgång för framtida boende i område. Inom närliggande naturområde finns goda
möjligheter för motion och rekreation. Befintliga gångvägar kompletteras, där de gröna stråken är
viktiga för det rörliga friluftslivet och sammankoppling till övriga stadens gröna struktur.

Biologiska och gröna värden
Målsättningar för området:


Områden med de högsta naturvärdena (7-10) bör huvudsakligen bevaras.



Spara och gynna tall och lövträd, speciellt äldre träd.



Spara död ved i största möjliga mån.



Spara den blomrika ängsmarken. Skötsel behövs i framtiden för att området ska behålla sina
naturvärden.



Bevara de värdefulla kärrområdena.



Många träd integreras med bebyggelsen.



Platser ordnas för odling i liten skala.

Fritid och rekreation
Målsättningar för området:


De högsta punkterna med utsikt över Toftasjön blir allmänt tillgängliga.



Skapa ett grönt stråk längs med Toftasjön i nord-sydlig riktning i enlighet med Grönstrukturprogrammet.



Skapa gröna stråk som knyter ihop park- och naturområden till ett grönt nätverk såväl inom
området som till övergripande stråk i staden.



Tillgodose tillgång till park- och naturområden inom rekommenderade avstånd från kommande bebyggelse. (Grönstrukturprogrammet 2013). Närhet och tillgänglighet till grönområden är en viktig kvalitet.



Tallskogen bevaras som en rekreationsskog.



Områden med intressant terräng bebyggs inte utan blir en del av grönstrukturen.



Gröna områden som bevaras ska utvecklas så att en variation av upplevelsevärden skapas.



Skapa närhet till vattnet med en god tillgänglig strandmiljö för allmänheten.



Förmedla kunskap om grönområdenas betydelse ur olika perspektiv som inspiration till privata fastighetsägare för ett hållbart byggande.
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Bebyggelseområden
Med utgångspunkt i landskapsanalysen av planområdet har sex delområden A-F bedömts som lämpliga för exploatering av bostäder. De sex områdena har alla olika karaktär och höjdläge och är till viss
del knutna till befintliga fastigheter. Den i planen föreslagna arealen för bebyggelse är ca 90 ha varav
11 ha norr om riksväg 23.
Stadsbyggnadskontoret ser möjligheter att uppföra en blandad bebyggelse med varierad täthet och
våningshöjd, likväl som en varierad upplåtelseform villabebyggelse – bostadsrätter – hyresrätter,
vilket också ger en bra social standard. I planområdet ska ny bebyggelse anpassas till terrängförhållandena, vilket kan ge en spännande bebyggelsestruktur i området.
Med en blandad bebyggelse med i genomsnitt 15 lägenheter per ha kommer programområdet att
rymma ca 1000 bostäder när allt är utbyggt. Bostadsområdena länkas samman och på så sätt skapas
trygghet för de som rör sig fritt i till fots eller med cykel. För att området skall kunna behålla stora
delar av sin karaktär bör villatomter inte vara mindre än 1200 m2. Slutligt ställningstagande till exploateringsgraden görs i kommande detaljplanering.
Nedan redovisas föreslagen areal byggbar mark för bostäder.
Delområde A ca 11 ha – norr om väg 23.
Området berör Gårdsby-Tofta 3:7. Den centrala delen av området ligger låglänt mellan två
bergrundsbetingade höjdpartier i öst och väst. Området är blockrikt och med ringa jordmäktighet till
berg medför det relativt höga kostnader för grundläggning och ledningsdragning. Det kan därför vara
ekonomiskt fördelaktigt att koncentrera bebyggelsen i grupper med högre hus 2-4 våningar, därutöver finns utrymme även för villatomter.
Delområde B ca 5 ha – öster om Sjöviksvägen.
Området berör Gårdsby-Tofta 11:1. Även inom detta område finns berg i dagen vilket kan innebära
extra kostnader för ledningar och grundläggning. För detta område har upprättats förslag till detaljplan för ca 30 villatomter.
I detta planprogram redovisas trafiklösningar
med riksväg 23 som har föranlett att detaljplanen arbetas om och kommer ut på nytt samråd.
Del område C ca 13 ha väster om Vikenvedsvägen.
Området berör Gårdsby-Tofta 5:2 och 10:1. I
väster sluttar området kraftigt ner mot Toftasjön. Östra delen mot Vikensvedsvägen är mer
flackt. Ett mindre kärr ligger centralt i området,
vilket undantas från bebyggelse. På flera ställen
förekommer berg i dagen eller med ett relativt
tunt jordtäcke. I detta område finns möjligheter för en blandad bebyggelse och här kan skap- Figur 23, Blandad bebyggelse Sandsbrohöjden, Växjö
as attraktiva bostäder i sluttningen ner mot sjön i områdets västra del.
Stadsbyggnadskontoret kan se att en utbyggnad av detta område görs i likhet med Sandsbrohöjden
på andra sidan sjön, radhus-flerbostadshus- enstaka villatomter.
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Med upphävande av strandskydd och fri passage om 50 meter närmast stranden bedöms att sluttningen kan bli mer tillgänglig för bebyggelse och ändå ge allmänheten närhet till sjön. Genom området planeras den nya anslutningsvägen mot trafikpunkten över väg 23 vid Tofta-Sjövik.
Delområde D ca 15 ha utmed Vikensvedsvägen i
öster.
Området berör Gårdsby-Tofta 8:1, och 10:1. Ett
skogsområde som sluttar nordväst. Genom området går en väg ner mot befintlig bebyggelse vid
sjön. Inom området föreslås en blandad bebyggelse med radhus och villatomter som möter den
befintliga bebyggelsen i väster. Bebyggelse i naturmiljö kan ordnas utmed Vikensvedsvägen. I
närhet till Vikensvedsvägen ligger ett mindre
fornlämningsområde med fossil åkermark. Ett
slutligt ställningstagande om hur detta område
skall användas prövas i kommande detaljplan.
Delområde E ca 22 ha utmed Vikensvedsvägen i
öster.
Området berör Gårdsby-Tofta 8:1. Ett stort relativt flackt område där skogen till största delen har
avverkats. I öster mot Vikensvedsvägen finns lite
sammanhängande skog kvar. Centralt i området
finns ett mindre våtstråk som kan undanhållas
från bebyggelse och användas för dagvattenhantering. I västra delen av området finns ett större
flyttblock som kan ha ett attraktionsvärde för det
rörliga friluftslivet. Området kan till största delen
Figur 24, De olika delområdena som beskrivs ovan.
bebyggas ut med den moderna trädgårdsstaden
som förtecken, mindre radhusbebyggelse varierat med villor. Berg i dagen förekommer på flera håll
och kan innebära att höga kostnader för ledningsdragning.
Delområde F ca 25 ha utmed Vikensvedsvägen i öster.
Området berör Gårdsby-Tofta 8:1, 2:2 och 11:1. Ett högt beläget område öster om Klintarna. Området som pekas ut för bebyggelse är skogbevuxet inom Gårdsby-Tofta 2:2 samt i västra delen av
Gårdsby-Tofta 11:1 mot Klintarna. Berg i dagen förekommer på flera håll och kan innebära höga
kostnader för ledningsdragning. Här föreslås flerfamiljhus anpassade till naturmarken i varierande
våningshöjder beroende på områdets kraftiga topografi. Enstaka villabebyggelse kan också uppföras
där terrängen gör det möjligt.
Karaktär
I samband med kommande detaljplanering skall
alla bebyggelseområden anpassas efter områdets
terrängformer, dvs. landskapet lägger grunden för
byggandet. När området är färdigställt skall känslan av det ursprungliga landskapet finnas kvar, där
man tagit vara på området speciella kvalitéer. Den
omkringliggande naturen ska ha en stark närvaro,
där idealet är den moderna trädgårdsstaden som
varieras med känslan av hus i skog.
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Figur 25, Hestra Parkstad med naturen inpå knuten.
Bebyggelse är till stor del anpassad efter befintlig terräng.

Figur 26, Sjölund Park vid Hellebäck, Danmark

Figur 27, Villor från Woodlands Country Club, Örkelljunga

Gestaltningsprinciper
Målsättningar för området:
 Bebyggelsen anpassas efter den befintliga terrängen i största möjliga mån.
 Ta tillvara de utsiktspunkter som finns i området.
 Flervåningshus skulle kunna vara lämpligt i med utsiktsläge över sjön så att fler får ta del av
denna kvalitet.
 Området växer fram som en modern blandstad, med karaktär av modern trädgårdsstad och
hus i skog/natur.

Figur 28, Villor från Yasjön, västra sidan
Figur 29, Tillgänglighet kan skapas i kraftigt
kuperad terräng på olika sätt.

Service
En exploatering av planområdet kommer sannolikt att medföra efterfrågan på daghemsplatser och
förskola. Förskola/skola lokaliseras i anslutning till ett större grönområde på minst 1 ha, inte längre
gångavstånd än 300 meter och om möjligt även i nära anslutning till framtida busshållplats.
Målsättningen är också att få service till området i form av handel, exempelvis en jourbutik i tätare
bebyggda delar av området utmed den nya tillfartsvägen. Att i kommande detaljplaner även möjliggöra för mindre icke störande verksamheter såsom frisör, tandläkare eller liknande kommer områdets attraktivitet och hållbarhet att öka. Bygglov bör även kunna ges så att icke störande en- och
tvåmansföretagare kan etablera sig.
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Strandskydd
Runt Toftasjön och Yasjön gäller strandskydd på 100 meter. Inom de utpekade bebyggelseområdena
berörs tre områden av strandskyddet. I kommande detaljplaneprocess kan ett upphävande av
strandskyddet prövas. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett upphävande i dessa områden inte
motverkar strandskyddets syften att långsiktigt:
1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.
2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Som särskilt skäl för prövning av upphävande av strandskyddet i dessa områden hänvisar kommunen
till MB 7 kap 18c § punkt 5: Området ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.” Kravet på fri passage ska tillgodoses.

Fornlämningar
Bebyggelsen anpassas i relativt hög grad efter fornlämningsområdena. Stadsbyggnadskontoret bedömer att övriga områden är möjliga att exploatera utan vidare arkeologisk undersökning.
Trafik och kommunikationer
Bilvägar
Vägar inom området
Vid sidan av bostadsbyggandet har gaturummen stor del i hur ett område uppfattas i skala.
Målsättningar för området är att:
- Behålla områdets karaktär och befintliga vägsträckningar.
- Befintliga vägar ger riktlinjer för nya vägars utformning.
- Hastighetsbegränsning bedöms ligga på högst 30 km/h på bostadsgator.
Anslutning till väg 23
Med hänsyn till programområdets storlek och till den trafiksituation som råder på väg 23 idag har
kommunen i samråd med Trafikverket konstaterat att en plananslutning till väg 23 inte är möjlig för
att klara trafiksäkerheten. Det krävs därmed en planskild trafiklösning för de planerade utbyggnadsområdena. Denna trafikplats skall lokaliseras på ett sådant sätt att den kan nyttjas av både tillkommande och befintlig bebyggelse och så att trafikarbetet minimeras med avseende på arbetsresor till
och från Växjö centrum.
Framtida trafikalstring har beräknats med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Fullt utbyggt
beräknas trafiken från Tofta-området uppgå till cirka 4- 5000 fordon per dygn.
Idag angörs det södra området i två punkter, vid Sjöviksvägen i väster och vid Vikensvedsvägen i öst,
en förändring av trafikföringen görs i två steg.
Ombyggnad etapp 1
Idag är vänstersväng möjlig från både den södra och den norra anslutningen - Sjöviksvägen respektive Vikensvedsvägen. Denna möjlighet tas bort och endast högersväng ut från Sjöviksvägen blir möjlig. Detta kan göras när en bro byggs över väg 23. Den befintliga vägen på norra sidan av bron måste
höjas cirka 1,5 meter där vägen från bron ansluter. Bron får en spännvidd på cirka 25 meter, med en
fri höjd på 4,7 meter över vägen. Figuren nedan visar den första utbyggnadsetappen.
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Figur 30, Studerat vägalternativ 1 (Illustration Vectura)

Anslutningarna till väg 23 behålls i princip som idag. Den norra anlutningen mot väster justeras för
att förhindra vänstersväng mot körriktningen på väg 23. Den norra avfarten från öster behålls utan
åtgärd. Eventuellt kan befintlig busshållplats på norra sidan flyttas till avfarten i öster.
Mitträcket på väg 23 görs genomgående förbi korsningen med Sjöviksvägen för att förhindra vänstersvängar i anslutningen, både till och från väg 23. Den anslutande vägen i söder byggs ut till en bredare väg och anpassas till anslutningen till väg 23. Busshållplatsen som idag ligger väster om anslutningen förslås flyttas till öster om korsningen. Detta medger att den nuvarande hållplatsen kan utnyttjas för att underlätta för avsvängande trafik.
Ombyggnad etapp 2
När anslutningsvägen mellan Sjöviksvägen och Vikensvedsvägen är utbyggd stängs även den nuvarande utfarten från Vikensved så att det här bara blir tillåtet att svänga ut österut. För den norra anslutningen för trafik västerut mot Växjö byggs en parallellpåfart (högerpåsvängskörfält). För avsvängande från Växjö byggs ett högeravsvängskörfält.

Figur 31, Studerat vägalternativ 2 (Illustration Vectura)

Figur 32, (vänstra bilden): alternativ utformning av vägarna på norra sidan om väg 23. Med denna utformning
är risken mindre att trafikanter kör ut på väg 23 i fel riktning på avfarten österifrån. (Illustration Vectura)
(högra bilden): I Vikensvedsvägens anslutning förhindras vänstersväng genom att mitträcket blir genomgående
förbi korsningen. Endast högersvängar in respektive ut blir möjlig. (Illustration Vectura)
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Gång- och cykelvägar
Separat gång- och cykelväg finns redan idag utbyggd på riksvägens södra sida.
Målsättningar för området:
- Gång- och cykelbana anläggas över bron.
- Separata gång- och cykelvägar anläggs inom området för att bilda ett komplement till föreslagna
bilvägar, vilket kan bidra till att man väljer cykel före bil.
- Säkra gång- och cykelvägar till och från eventuell skola/förskola.
Kollektivtrafik
Idag hänvisas till regiontrafiken på riksväg 23.
Målsättningar för området:
- Att på sikt få möjlighet att åka kollektivt in i området, med hållplatslägen i områdets tätare delar.
Vilka hållplatslägena blir fastställs i samband med detaljplanering.
Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
De befintliga pumpstationerna och ledningarna har idag en viss överkapacitet, men beräknas inte
vara tillräckliga för den planerade bebyggelsen. Kommunens VA-nät måste därmed byggas ut. Enskilda eller gemensamma avloppslösningar kan inte tillkomma i området.
Dagvatten
Det är viktigt att Toftasjöns och Yasjöns goda vattenkvalitet bibehålls även efter att området har
byggts ut.
Målsättningar för området är:
- att fördröjning och infiltration av dagvatten sker innan det når Toftasjön/Yasjön.
- att dagvatten i första hand ska hanteras på egen fastighet.
- Område för framtida dagvattenhantering i sydöstra delen av området säkras från exploatering.
- Plats för dagvattenhantering ska kombineras med rekreativa och biologiska värden.
Avfall och återvinning
Målsättningar för området:
- ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar” ska tillämpas inom
området.
- Avfallshantering ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning.
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Varken fjärrvärme eller fjärrkyla finns idag utbyggt i områdets närhet. Bedöms inte heller bli så inom
överskådlig framtid.
El/Tele
Målsättningar för området:
- Området ansluts till befintligt el- och telenät.
Störningar
Buller
Den närliggande riksväg 23 har mycket trafik vilket genererar buller. Riktvärdet för buller på 55 dBA
till bostäder ska klaras. Inga skäl till avsteg kan åberopas då området inte anses vara en central del av
staden eller ligga i anslutning till täta kollektivtrafikstråk.
Farligt gods
Transporter med farligt gods görs på väg 23. Avståndet mellan vägen och kommande bebyggelse bör
vara minst 70 meter och skall följa de riktlinjer som tas i fördjupade riskanalyser.
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5. Miljö och konsekvenser
Miljö
Nationella miljömål
Genomförandet av planen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara de nationella miljömålen:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö.
Växjö kommuns miljömål
Växjö kommuns miljömål, antaget 2010, anger mål på lång och på kort sikt inom tre områden: Leva
livet, Vår natur, Fossilbränslefritt Växjö.
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. Människans konsumtion leder till en påverkan på
miljön från att varor och tjänster produceras och används tills de blir avfall. Genom att ta tillvara på
avfall och restprodukter och samtidigt effektivisera resursförbrukningen kan konsumtionens miljöpåverkan minska. Produktion och konsumtion måste också vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
Kommentar: Inom området, liksom i övriga kommunen, kommer insamling av matavfall ske för att
tillverka biogas.
Vår natur
”Vi har visionen att rent vatten, frisk luft och en varierad natur- och kulturmiljö med en rik biologisk
mångfald, präglar staden, tätorterna och landsbygden. Växjö stad och tätorterna ligger nära omgivet
av kulturlandskap, skogar, sjöar och vattendrag. Denna natur måste förvaltas för både nuvarande
och kommande generationer. Kommunen vill utveckla den natur som finns samtidigt som befolkningen och byggandet ökar. Det behövs en varierad natur för biologisk mångfald men också som en källa
för glädje och rekreation.”
Kommentar: De mest värdefulla områdena för biologisk mångfald och för rekreation och friluftsliv
inom programområdet bevaras och blir en given del av grönstrukturen i området.
Fossilbränslefritt Växjö
”Vi har visionen om ett fossilbränslefritt Växjö, där vår energiförbrukning inte leder till någon klimatpåverkan. Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av
växthusgaser, framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är en viktig orsak
till klimatförändringarna. I och med Växjös satsningar på ett Fossilbränslefritt Växjö tar vi vårt globala ansvar när det gäller att minska vår klimatpåverkan.”
Kommentar: I samband med bygglovsprövningen kan möjligheten att bygga passivhus eller plusenergihus inom området prövas.
Utbyggd cykelväg finns in till Växjö.
Kollektivtrafiken kommer på sikt att byggas ut i området.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Dessa är juridiskt bindande och fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. MKN finns för luft och
vatten. Genomförandet av planen bedöms inte försvåra möjligheterna att klara dessa bestämmelser.
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Konsekvenser
Sociala konsekvenser
Inom programområdet förordas en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer vilket skapar
förutsättningar för att unga, barnfamiljer, medelålders och även gamla kan komma att bosätta sig i
här. Det finns mycket goda förutsättningar för rekreation i, eller i anslutning till, området med närheten till sjö och skog vilket berikar en god hälsa för såväl unga som gamla.
Idag finns endast möjligheten att ta sig med regionbussar in mot Växjö centrum. Detta kan ses som
en svaghet. Med ett ökat reseunderlag kan kollektivtrafik trafikera området. En annan negativ aspekt
är att det finns en ovisshet kring när underlag för skola/förskola kommer att finnas.
Kulturella konsekvenser
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller någon kulturhistoriskt viktig bebyggelse som
påverkas negativt.
Ekonomiska konsekvenser
För planens genomförande ansvarar de skilda exploatörer som avser att bygga här. Utbyggnaden av
området skall bekostas av deltagande fastighetsägare. Det bedöms därmed att en utbyggnad av
Gårdsby-Tofta inte kommer att medföra några kostnader för kommunen. För trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i anslutningarna till riksväg 23 bedöms att Trafikverket kommer att ta sin del i kostnaderna.
Behovsbedömning
Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark,
vatten eller andra resurser. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap PBL och Miljöbalken 6
kap 11-18 §§ bedöms därför inte vara nödvändig i planprogramskedet. Se bilagd handling.
Längst i söder gränsar området till Natura 2000-område. Krav på att MKB upprättas i kommande
detaljplan längst söderut ställs därför, vilken ska ta upp frågan om påverkan på Natura 2000området.
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Genomförandefrågor
Programområdet är helt i privat ägo och ett 10-tal fastighetsägare är direkt berörda av områden som
bedömts lämpligt för exploatering.
Kommunen ska inte bära det ekonomiska ansvaret för kommande detaljplaners genomförande.

Figur 34, Illustration av andel föreslagen bebyggd yta per fastighet
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Huvudmannaskap
Om kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark inom området prövas i kommande detaljplaner.
Avtal
För att genomföra hela utbyggnaden inom planområdet krävs investeringar för vägar och VA, vilket i
exploateringsavtal ska fördelas på respektive markägare i förhållande till exploateringsgrad per fastighet.
Etappindelning
Programområdet delas upp i skilda etapper bl.a. beroende av pågående skogsproduktion. För varje
etapp upprättas detaljplaner där utbyggnaden av det kommunala VA-nätet är styrande.
Preliminär tidplan
- Samråd t.o.m. 2013-12-20.
- Inkomna synpunkter sammanställs.
- Byggnadsnämndens (BN:s) godkännanade av planprogram januari 2014.
- Beslut i Kommunstyrelsen februari 2014.
- Vilande detaljplan för Gårdsby-Tofta 11:1, del av Tofta-Sjövik går vidare efter godkännande av detta
program.

STADSBYGGNADSKONTORET
2013-11-11

Stina Klyft
Planarkitekt

Pehr Ånelius
Planingenjör
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Förklaringar
Planområdesgräns
Vatten
Strandskyddslinje (100 m)
Översvämmningsrisk - FÖP 2012
Dike, vattendrag
Stig
Mindre väg, asfalt
Mindre grusväg
Naturreservat - Lst
Förslag till övergripande grönt stråk
Förslag till förbindelse grönt stråk
Plats, höjd med utsikt
Plats, stort stenblock
Utblick, mycket högt upplevelsevärde

Yasjön

Område med intressant topografi, högt upplevelsevärde
Barriär, svår att passera, viktig kommunikation
Kraftledningsgata, upplevd gräns
gammal tallskog, högt natur- och upplevelsevärde
gammal ädellövskog (inslag tall/löv), högt natur- och upplevelsevärde
barrskog, blöt mark, högt naturvärde
blomrik mark/äng, mycket högt naturvärde
hygge med glest stående tallar och lövsly, blöt mark
kärr med omgivande barrskog, högt naturvärde
sumpskog/lövskog, högt naturvärde
sumpskog/barrskog, högt naturvärde
Befintlig bebyggelse
Pågående detaljplaearbete
Fornåker
Fornlämning

Toftasjön

Gölen

Gårdsby-Tofta, landskapsanalys, skala 1:8000/A3

Datum: 2013-11-11

Yasjön

W

Förklaringar
Planområdesgräns

W

Toftasjön

Vatten

Naturreservat - Lst

Möjlig ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Bebyggelse i pågående detaljplaearbete
Grönområden som bevars/utvecklas
Förslag till övergripande grönt stråk
Förslag till förbindelse grönt stråk

Gölen

Riksväg 23
Huvudgata

Anslutningsgata

Gata / mindre väg / GC-väg

Huvudgata, ungefärligt läge

W

Område för dagvattenhantering

Översvämmningsrisk - FÖP 2012
Strandskyddslinje (100 m)

W

Fornlämning

Fornlämningsområde

0

Gårdsby-Tofta, Plankarta med möjlig ny bebyggelse, vägar/gator och grönstruktur, skala 1:7000/A3

130

260

520 Meters

Ü

Datum: 2013-11-11

Översiktlig bedömning av miljöpåverkan

Dnr : 2012BN0159

Planprogram: Gårdsby-Tofta

Påverkan.
Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten påv.
ej
Kommentarer

Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljö
Riksväg 23

x

x
x
x

Miljö
Miljökvalitetsnormer

Miljömål

x

Hållbar utveckling

x

Kulturmiljö o landskapsbild
Stads- landskapsbild

x

Natura 2000

x

Växt och djurliv

Biotopskydd

Planerade vägar bedöms ha tillräckligt stort
gaturum så att även målen för luft kan
klaras. Med föreslagen hantering av
dagvatten kan även miljökvalitets-normerna
för vatten klaras.
Bedöms inte försvåra möjligheterna att
klara målen, utsläpp av koldioxid från resor
med bil från området kan påverka koldioxidhalten men kan minska om man nyttjar
kollektivtrafiken. (Nationella miljömål och
Växjö kommuns miljömål)
Fullt utbyggt kan området ha förskola och
möjligen också någon närbutik. Avståndet
till Norremarks handelsområde är ca 6 km.
Områdets kvlitéer ger ett bra boende.

x

Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö
Naturvårdsintressen
Naturreservat

Kända fornlämningar ej av riksintresse
Vägen har nyligen byggts om till 2+1 väg
med separat cykelbana. Ett utökat
vägområde vid på/avfart vid den planerade
bron finns att tillgå.

x
x

x

Ny bebyggelse ger området en ny siluett
från sjösidan. Nya gator, anslutnings-väg
med bro över riksväg 23 och ny bebyggelse
ger området en ny karaktär.
Inga kända fornlämningar kommer att ta
skada.

Planområdet gränsar till Notteryds
naturreservat - reservatet får fler besökare.
Planområdet gränsar till Notteryds
naturreservat - men bostadsbe-byggelsen
föreslås inte närmare reservatsgränsen än
40 meter. Reservatet kan få fler besökare.
En miljökonsekvensbeskrivning upprättas
för kommande detaljplaln i anslutning till
reservatet.

x

Av 150 ha omvandlas ca 90 ha till
bostadsområden vilket kommer att medföra
att många djur- och växtarter påverkas. En
översiktlig naturinventering har gjorts. De
mest värdefulla områdena föreslås
x

Påverkan på vatten
Strandskydd

x

Inom två områden föreslås att bebyggelse
läggs inom strandskyddat område.
Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet meddelas i detaljplaneprövnignen.

Dagvatten

x

Då det finns stora möjligheter att fördröja
och infiltrera dagvatten innan det når
recipienten kommer ny bebyggelse inte
påverka vattenkvalitén negativt i området.
Grundvattnet bedöms ligga relativt högt
inom delar av området.

Grundvatten

x

Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark
Grundläggning
Hushållning med resurser
Befintlig infrastruktur

x
x

Mark

x
x

Alstrande av avfall
Under byggskedet
Avfallssortering
Hälsa

x
x

Buller
Luftkvalitet
Lukt

x

Radon
Strålning
Risker och Säkerhet
Trafik

x

x

x

Ras o skred

x

Farligt gods

x

Funktionsblandning
Hälsa
Tillgänglighet

Samlas upp av entreprnören
Ordnas inom varje fastighet
Bostadsbebyggelse placeras med hänsyn
till buller från rv 23.
x
x

Explosion
Översvämning

Social bedömning
Integration

Utbyggd infrastruktur kommer att användas
och byggas ut. Det finns möjlighet att
ansluta området till kommunens
verksamhetsområde för vatten och
spilvatten.
Anslutning till det kommunala Va-nätet
innebär ingen påverkan på privata brunnar i
området.
Markområden med höga naturvärden
undantas från exploatering.

x

Vatten

Extraordinära kostnader kan uppkomma på
grund av berggrundsbetingelserna på
platsen.

x

Normalradonmark - byggnader uppförs
radonskyddat.

Med en bro över riksväg 23 skapas en
säkrare trafikmiljö för anslutning mot
vägen. Trafikarbetet påverkas i mindre grad
med föreslagen placering.
Ingen bebyggelse inom områden med risk
för översvämning.
Bedöms inte påverka kommande
bebyggelse.
Bostadsbebyggelse bör placeras på ett
avstånd av minst 70 meter från rv 23.
En blandad upplåtelseform av bostäder kan
locka invånare av olika härkomst och i
olika åldrar att bosätta sig i området.
I föreslagen planhandling beskrivs en
möjllighet för mindre företag att etablera sig
i området
Bra luft och nära till naturen ger
förutsättningar för en bra hälsa
Hela området skall ha en god tillgänglighet
och på sikt kan även någon typ av
kollektivtrafiken gå in i området.

Trygghet

Väl upplysta gaturum och passager i
anslutning till bebyggelsen ger trygghet.
Bostadsnära natur och möjligheter för bad
ger barn i området möjlighet till en bra
fritidssyelsättning. Svaga isar på sjön
vintertid kan vara en risk.

Barnperspektiv

Transportstrategimål
Bilresor

Innan kollektivtrafiken är utbyggd inne i
området finns en risk att flera boende blir
beropende av bilen.
Möjlighet att cykla på separata in till Växjö
finns.
Gångbanor ordnas utmed större vägar i
området och omkring trafikplatsen vid bron.

Cykeltransporter
Gångtrafik
Kollektivtrafik

Finns till att börja med endast utmed
riksväg 23 landsortstrafiken.

Planens influensområde
ÖP
Gällande planer
Pågående planer

x

x

Förenlig med kommunens översiktsplan för
Växjö stad.
Pågående planläggning inom GårdsbyTofta 11:1 kommer att arbetas om
beroende på föreslagen trafikplats.

x

Mellankommunala intressen
Kommunens bedömning
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan

Handläggare:
Pehr Ånelius
x
Datum: 2013-11-11

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas
MKB behövs inte

x

MKB behövs

Övrigt: Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark,
vatten eller andra resurser. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap PBL och Miljöbalken 6 kap 11-18
§§ bedöms därför inte vara nödvändig.

Förklaringar
Planområdesgräns
Vatten
area_fastigheter_inom_planområdet

21,4 Ha
Gårdsby-Tofta
3:7

13,6 Ha
Gårdsby-Tofta
11:1

21,4 Ha
Gårdsby-Tofta
5:2

11,0 Ha
Gårdsby-Tofta
10:1

42,6 Ha
Gårdsby-Tofta
8:1

13,3 Ha
Gårdsby-Tofta
2:2

27,4 Ha
Gårdsby-Tofta
11:1

Gårdsby-Tofta, area per fastighet inom planområdet, skala 1:8000/A3

Datum: 2013-11-11

SAMRÅDSBLANKETT

Synpunkter på planprogram för Gårdsby-Tofta Växjö kommun skall senast den 2013-12-20
lämnas till, Stadsbyggnadskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö.
Undertecknad lämnar följande synpunkter:
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