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Bakgrund

Fastighetsägarna genom deras fastighetsbolag inkom med en ansökan om planbesked 201411-28. Byggnadsnämnden beslutade 2015-03-25 att pröva en ändring av gällande detaljplan
för området i syftet att skapa möjligheter till fler bostäder och en förskola. Därefter har
underlag till detaljplanen tagits fram.
Syfte

Detaljplanen syftar till att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en förtätning av
bostäder inom fastigheterna Hov-Dalbogård 3 & 4 samt förskola.

PLANDATA
Läge och areal

Planområdet är beläget i centrala delen av Växjö stad i stadsdelen Hov, cirka 1 km från
centrum och norr om Mörnesväg. Området omfattar en areal på cirka 44 hektar mark och är
bebyggt med flerbostadshus.
Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo och ägs av IHF men sköts av RIAB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan

I översiktsplanen för del Växjö stad antagen av KF 2012-02-28 är området markerat som
förtätningsområde för stadsbebyggelse som i huvudsak skall används för bostäder, handel,
kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten. Trafik- och
parkeringsytor, fritidsanläggningar, stadsdelsparker och andra grönytor ingår i begreppet
stadsbebyggelse. Målet med användningen är att skapa en blandning av hållbart byggande,
byggnationer och funktioner i stadsbygden där de gröna och blåytor skall prioriteras och
mötesplatser skapas.
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Detaljplaner

Planområdets omfattas av en gällande detaljplan
- stadsplan 0780K-195, fastställd 1962-05-30 och
medger markanvändning för bostadsändamål
med en högsta tillåten byggnadshöjd på 12 meter.
Byggrätt finns endast på befintliga hus och övrig
mark är reglerad med prick- och plusmark som
tillåter endast tillåter enstaka uthus eller dylikt.
Grönstrukturprogram

I grönstrukturprogrammet för Växjö stad 2013
som antogs av KF 2013-04-09 pekas
bostadsgården på Hov Dalbogård ut som ett
värdefullt grönområde då det i närområdet är
brist på större offentliga parker och
naturområden. Programmet beskriver även att
grönytan inom Hov Dalbogård är viktig som
spridningskorridorer för ett antal olika växter.
Bild: Gällande detaljplan för området.

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och natur

Området består utav öppen gräsyta i norr på cirka 1,2 hektar med gångvägar, lekpark,
sittplatser, fotbollsplan och en hundrastgård. I anslutning till husen och i mellan dem finns
planteringar av buskar och träd. Stora asfalterade parkeringsytor finns längs med Mörnesväg
som utnyttjas dåligt.
Alle’
Längsmed fastighetsgränsen till Hov-Dalbogård 3 och 4 mot Mörnesväg finns en planterad
allé från 90-talet med blodlönn. Allén bedöms omfattas av biotopskydd enligt 7 kap
Miljöbalken och enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd då den består
utav fler än fem träd och ligger utmed väg. Dispens krävs från Länsstyrelsen för skadliga
åtgärder.
Geotekniska förhållanden
Planområdet är relativt kuperat med en sluttning från den östra sidan ner mot väster och söder.
Till största del består planområdet av sandig-moig morän, normalblockig men nere i det södra
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hörnet av fastigheten finns ett delar av ett gammalt kärr, markerat med
brunt på kartan nedan.

Bild: Jordarter markerat med Brunt – kärr, Blått- Sandigmoig morän

Förenad mark
Inga registrerade föreningar finns inom planområdet.
Radon
Planområdet ligger inte inom högriskområde för radon.
Fornlämningar
I anslutning till planområdet i nordost inom fastigheten Hov-Dalbogård 2 finns en
stensättning/grav från bronsåldern. Idag är fornminnet omgärdat av en skogsdunge.
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Bebyggelse

Bebyggelsen inom Hov-Dalbogård ingår enligt översiktsplanen för Växjö stad i
karaktärsområdet: ”DEN VÄXANDE OCH ENHETLIGA STADEN 1960-1980”. Området
beskrivs enligt följande:
Växjö upplevde en fullständig befolkningsexplosion under 1960-talet vilket krävde omfattande
markexploateringar för att tillgodose behovet av nya bostäder. Teleborg, Dalbo, Araby,
Högstorp, Sandsbro, Öjaby och Hov bebyggdes i rask takt och den funktionsinriktade
arkitekturen med enkla fasaduttryck är kännetecknande för områdena. Satsningen bar frukt
och tidningen Expressen utsåg Växjö till årets stad 1963. Det industriella byggandet med hög
grad av enhetlighet och variantbegränsning samt betydande inslag av prefabricerade element
blev mönsterbildande.
De estetiska uttrycken är nedtonade. Istället är kvarteren välplanerade med uttalad
trafikseparering för att möta bilismens framväxt och samtidigt minska olycksriskerna. De
närmast överdimensionerade parkeringsytorna är också typiska för denna tid.
Flerfamiljshus i tre våningar blev den ekonomiskt mest fördelaktiga varianten att uppföra. I
Växjö förekommer mycket sällan att fasaderna är klädda med betongelement. Istället
dominerar tegel, mexisten och puts. Arkitekturen är regelbunden där balkonger och entréer
bryter mönstret, dessa partier har ibland erhållit dekorativa detaljer. Ytterportarna
tillverkades av ädla träslag, överlag är balkongerna indragna i fasaden.
Inne i områdena löper gång- och cykelbanor som binder samman kvarteren. De stora
parkeringsytorna med långa rader av garage ligger i direkt anslutning till bostäderna och
vanligtvis bildar de en skyddande barriär mellan hus och gata.
Bostadsgårdarna hålls bilfria och de är planerade som gröna oaser där barnen kan leka fritt.
Barnens säkerhet och fritid gavs stor uppmärksamhet. Parkerna har generösa mått med
iordningställda platser för lek och idrott. Naturmark inlemmades ofta i den gröna strukturen
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men kännetecknande är de vidsträckta klippta gräsytorna med inslag av
höga träd. Planteringarna är likartade och består av tåliga busksorter såsom ölandstok och
berberis. Bostadsområdenas tilltagna gårdsmiljöer ger möjlighet för träd att växa sig riktigt
stora vilket ibland resulterat i väl lummiga kvarter.
Många av de allehanda kvartersbutiker som etablerades när områdena uppfördes har lagts
ned.
Arkitekturen och gestaltningen
De fyra fastigheterna Hov Dalbogård 1-4 är byggda i ett sammanhang och med ett gemensamt
koncept för byggnaderna avseende placering, volym och riktning. Arkitekter för hela kvarteret
var Svenska Riksbyggens arkitektkontor i Stockholm genom arkitekt SAR O. Eriksson och
arkitekt SAR Björn Näsvall 1963. Bebyggelsen ligger på en sluttning mot väster. Alla husen
är placerade längs med höjdkurvorna och runt ett stort gemensamt bilfritt grönt parkrum. En
byggnation väl anpassad till platsens nivåskillnader och utförd med stor hänsyn till platsens
solvärden. Bilparkeringen är placerad i kvarterets ytterkontur, på öppna p-platser men också
som garage under bostäderna. Entréerna till bostädernas trapphus är genomgående, med entré
från bilparkering och från parksida. Bebyggelsen är karaktärsfull från sin tid, väl anpassad till
placeringen i sluttning. Genomtänkta planlösningar med välstuderade tekniska lösningar,
gemensamma schaktväggar, vacker dagsljusföring och fina utblickar.
Bostäder 2-4 rum och kök, placerade kring ett gemensamt trapphus, en 4-spännare. Flertalet
av bostäderna har tidstypisk karaktärsfull indragen balkong som riktar sig väster ut mot
kvällssolen. Fasaderna har under 80-90-talet genomgått en modest renovering, som trots
materialbyten bibehåller byggnadernas ursprungliga karaktär. Vilket bidragit till att husen har
kvar sin ursprungliga form, proportion, fönsterdelning, färgskala, intention och uttryck. Inom
Hov Dalbogård finns fortfarande en del levande affärsrörelser av de allehanda kvartersbutiker
som etablerades när byggnationen var ny.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen större arbetsgivare utan mindre verksamheter. Området ligger
inom Växjö stad och flertal större arbetsplatser ligger inom cykelavstånd. Goda
pendlingsmöjligheter med tåg och buss finns till områden utanför Växjö stad.
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Offentligservice och kommersiell service
Inom planområdet finns en förskola och ett fåtal mindre verksamheter. Området ligger i direkt
anslutning till Dalbo centrum som erbjuder service så som vårdcentral, apotek,
livsmedelsbutik och mindre butiker för detaljhandel. Ett utökat serviceutbud finns i Växjö
centrum som nås inom en kilometer. I anslutning till planområdet ligger även ett
äldreboende.
Tillgänglighet
Området nås enkelt via gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och befintligt vägsystem. Inom
området finns det hårdgjorda gångvägar som leder till grönytor och gemensanhetutrymmen.
Friytor

Inom planområdet finns en större öppen grönyta som används av såväl boende i området som
allmänheten. Där finns det sittplatser, lekplats, fotbollsplan och hundrastgård. Då området är
relativt kuperat blir grönytan en väl använd pulkabacke vintertid.
Gator och trafik

Parkering
Parkering ska lösas inom kvarteret.

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
Planförslaget ger en ökad byggrätt på ytor som idag främst är hårdgjorda parkeringsytor för
kunna möjliggöra en förtätning inom området samtidigt som befintligt grönområde bevaras.
Förslaget är att bebygga flerbostadshus längsmed Mörners väg i sex våningar och en förskola
i norra delen av planområdet med en byggrätt på tre våningar. Byggrätt för bostäder
tillskapas även längsmed Lidbergsgatan och Kungsvägen.
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S-Skola

I nordöstra delen av området tillåter planen markanvändning för skoländamål för att kunna
behålla befintlig förskola samt möjliggöra en utveckling av verksamheten för att bemöta
kommande behov. Skolan kommer behålla sin befintliga angöringspunkt från Kungsgatan,
dock kommer utformningen av angöringen att förbättras för en ökad trafiksäkerhet. Skolan
går också mycket väl att ta sig till med cykel och kollektivtrafik som finns i anslutning till
byggnaden.
Skolbyggnaden får uppföras i två våningar. Vid en byggnation av 8 avdelningar fördelat på
två plan är beräknad friyta per barn är cirka 15 m2. Enligt Boverkets skrift Gör plats för barn
och unga! (2015) är den rekommenderade friytan för barn i grundskolan 30 m2 och 40 m2
friyta för barn i förskolan. Utemiljön ska enligt skriften vara minst 3000 m2. Enligt
kommunens förslag till riktlinjer för skolor och förskolors utemiljö är ambitionen att det ska
finnas 30 m2 friyta per barn i förskola och 40 m2 grundskola där minst 2000 m2
sammanhängande friyta finns i anslutning till skolan. Mindre friyta kan accepteras om
förskolan ligger i anslutning ett park- eller naturområde. Området för skoländamål i
detaljplanen ligger i direktanslutning till ett grönområde som inom fastigheterna HovDalbogård 3 och 4 har en area på cirka 10 200 m2 därmed kan mindre sammanhängande friyta
accepteras. Kommande skolbebyggelse ska följa gällande riktlinjer för friyta och för att klara
detta kommer antalet avdelningar anpassas där efter dvs. antalet avdelningar bedöms bli färre
än 8. Detaljplanen reglera inte detta genom planbestämmelser utan friytan ska hanteras i
samband med bygglov.
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Gällande riktvärden för utemiljö skola är 55 dBA förskola 50 dBA. Enligt
framtagen bullerberäkning, grundad på trafikprognos 2030 bedöms skolan och dess utemiljö
klara gällande riktvärden på 55 dBA och 50 dBA i störredelen av planerad utemiljö.

BC – Bostäder och centrumändamål

Befintlig bebyggelse

Planen medger en byggrätt för befintliga byggnader för bostad och centrumändamål i fyra
våningar. Byggrättens avgränsning är reglerad efter byggnadernas placering för att befintlig
karaktär ska bevaras. Mellan byggnaderna tillåts endast fristående gårdsbyggnader för att
tillgodose ev. behov av cykelförråd m.m.
Grönområde

Befintligt grönområde bevaras till största del och skyddas i plankartan genom prick-markering
som reglerar att byggnader får inte uppföras inom detta område.
Nya byggnader

Byggrätt för ny bostadsbebyggelse finns i södra och östra delen av planområdet som tillåter
en högsta byggnadshöjd på 6 våningar. I ett mindre område längsmed Liedbergsgatan och i
anslutning till befintlig bebyggelse tillåts en byggrätt för bostäder och centrumändamål i fyra
våningar. Bostäder som byggs utmed Mörnesväg som är större än 35 m2 där ska hälften av
bostadsrummen vara vänd mot ljuddämpad sida dvs. innegården. Se avsnitt Buller.
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Angöring och parkering

Området angörs via befintliga infarter från Liedbergsgatan och Kungsgatan. Parkeringsplatser
och garage angörs genom att ny kvartersgata. Befintliga fristående garage och
markparkeringar kommer att försvinna vid en byggnation ut med Mörnesväg.

GATA – område för biltrafik, träd och cykelväg
I södra delen av området ligger Mörnesväg med angränsande cykelväg. Området är medtaget i
detaljplanen för att möjliggöra en nyplantering av träd och markeras med planbestämmelsen
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GATA på plankartan. Möjlighet till ny utfart ut mot Mörnesväg är reglerat
på plankartan med utfartsförbud. Avstånd mellan befintliga byggnader och kommande är
cirka 20 meter.
Allé

För att kunna genomföra detaljplanen utmed Mörnesväg krävs att befintliga träd flyttas eller
ersätt genom ny plantering inom grönområdet som skiljer bilväg och cykelväg. Området har
studerats och befintliga ledningar går att flytta. Dispens för åtgärd kommer att krävas för
åtgärd.

INVERKAN PÅ MILJÖN
Störningar

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
Förordning om miljökvalitetsnormer för luft reglerar förekomst av kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly. för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,
kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. Flertalet ämnen regleras via
gränsvärdesnormer. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta
miljökvalitetsnormerna.
Beräkning av luftkvalité
Beräkningarna indikerar att juridiskt bindande miljökvalitetsnormer (MKN) avseende
partiklar PM10, kvävedioxid och bensen följs, vilket innebär att de inte överskrids, med tänkt
byggnation och trafikmängd. Dock innebär resultatet av beräkningarna så pass höga halter av
PM10 under enskilda dygn att kontinuerliga mätningar kommer krävas på minst en plats i
kommunen. För kvävedioxid och bensen beräknas även politiskt beslutade miljömål nås på
samtliga vägavsnitt. För Mörners väg och Liedbergsgatan visar beräknade årsmedelvärden av
partiklar, PM10, halter över politiskt beslutat miljömål, medan halterna på Kungsvägen
förväntas bli strax under. Den variabel som oftast är svårast att nå i svenska tätorter är antalet
dygn med förhöjda halter av partiklar PM10.

Beräknade vägavsnitt är grönmarkerade i karta.
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Beräknade årsmedelvärden i µg/m3 redovisas för 2030 i nedanstående tabell för alla
variabler. För kvävedioxid redovisas även 98-percentil av dygnsmedelvärden. Det innebär att
98 % av alla dygn under året (357 dygn) har halter under eller detsamma som redovisat värde.
På samma sätt redovisas 90-percentil för dygnsmedelvärde av partiklar PM10. Det innebär att
90 % av antalet dygn (329 dygn) har medelvärden under, eller detsamma som, redovisat
värde. För partiklar, PM10, anges värdet 25 µg/m3 som så kallad Nedre utvärderingströskel
(NUT). Det är denna variabel som svenska tätorter i allmänhet har svårast att nå, alltså att
halterna är över detta värde under minst 36 dygn (10 %). Detta förekommer främst under
mars-april i samband med att vägarna torkar upp, mycket sand och salt finns kvar på
vägbanorna samtidigt som många fortfarande använder dubbdäck. Halter över denna Nedre
utvärderingströskel (NUT) innebär krav på kontinuerliga mätningar enligt godtagen metod,
typ det instrument som sedan 2017 används vid Originalbagaren.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster
Det finns antagna miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa ställer krav på vattenstatusen i
ytvatten respektive grundvatten. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status
(kvicksilver, TBT mm) och ekologisk status (bottenfauna, fisk mm). För grundvatten finns
MKN för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och
nybildning av grundvatten).
Växjösjöns ekologiska status bedöms idag vara otillfredsställande, medan den kemiska
statusen (utan överallt överskridande ämnen) är god. Utgångspunkten för MKN vad gäller
sjöar och vattendrag är att god ekologisk och kemisk ytvattenstatus ska uppnås senast år 2015.
Vad gäller ekologisk status har Växjösjön dock fått tidsfrist till år 2027.
Detaljplanen ställer krav på dagvattenhanteringen genom att dagvatten skall i första han tas
om hand i ett öppet dagvattenmagasin som skall rena vattnet samt infiltration inom
fastigheten. Ett underjordiskmagasin kan även vara aktuellt för att samla upp dagvattnet från
den nya bebyggelsen och pumpa upp det sedan till det öppna dagvattenmagasinet för att inte
STADSBYGGNADSKONTORET
Postadress Box 1222 Besöksadress Västra Esplanaden 18
Tel. 0470-410 00 Org. Nr 212000-0662
Hemsida www.vaxjo.se E-post byggnadsnamnden@vaxjo.se

belasta det kommunala nätet. Det dagvatten som hamnar i kommunala
ledningsnätet förs via ledningar till Växjösjön där det renas i lagunerna vid Strandbjörket.
Med dessa åtgärder bedöms det dagvatten som kommer till recipienten, Växjösjön, ha så god
kvalitet att uppsatta miljökvalitetsnormer går att uppnå.
Växjö sjön
Ekologiskstatus
Kemisk ytvattenstatus

Status
Otillfredsställande
God kemisk ytvatten status

Miljökvalitetsnorm
God ekologiskstatus
God kemiskstatus

Buller
Enligt 4 kap 33a § PBL ska planbeskrivningen till en detaljplan som avser en eller flera
bostadsbyggnader, om det inte anses obehövligt, innehålla en redovisning av beräknade
värden för omgivningsbuller.
Den 1 juli 2017 börjar de nya riktvärdena för trafikbuller beslutade av regeringen att gälla.
Riktvärdena får tillämpas på detaljplaner som är påbörjade efter den 2 januari 2015. Högsta
tillåtna ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadsfasad från spårtrafik och vägar får uppgå till
60 dBA och 65 dBA för bostäder upptill 35 m2. Om lägenheter byggs som är större en 35 m2 i
bullerutsatta områden där ekvivalent ljudnivå vid fasad är över 60 dBA ska häften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida där ekvivalent ljudnivå inte överstiger 50
dBA. Om uteplats ska anordnas skall riktvärde på 50 dBA klaras.
Miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram bullerberäkning för framtida buller för området
utifrån trafikprognos 2030. Hösta beräknade ekvivalenta värdet uppgår till 63 dBA vid fasad
där fasad mot innegård beräknas ha ett värde på 50 dBA. Enligt framtagen bullerkartering för
Växjö stad genererar nuvarande trafik buller som ger ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på
befintliga byggnader ca 55-59 dBA. Föreslagen byggnation bedöms klara de nya riktvärdena
samt minskar bullernivån för befintliga byggnader. Se kartor nedan och bilagd
bullerberäkning.
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Bullerberäkning ekvivalent ljudnivå, trafikprognos 2030 samt ÅDT

Bullerkartering Växjö stad med dagens trafik
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Översvämning
Enligt kommunens översvämningskarteringar ligger området inom risk för översvämning i
sydväst vid 50- och 100-års regn. Bebyggelsen skall utformas så den klarar års regn, vilket
kan kräva extra byggnadstekniska åtgärder.

Bild: Lågpunkter vid 50 resp. 100 års regn markerat.

Skuggstudie
Då förslagen bebyggelse
innebär en förtätning av
området har en skuggstudie
tagits fram för området. Nedan
visas två bilder från
utredningen som redovisar att
under vårdagjämning i mars
månad kommer befintlig
bebyggelse i bottenplan med
gavel ut med Mörnesväg att
skuggas. Under sommaren
bedöms befintlig bebyggelse
klara sig från skuggning av de
nya byggnaderna. Se hela
skuggstudien som finns som
bilaga.
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PLANENS GENOMFÖRANDE
Handläggning och tidsplan
Detaljplanen handläggs genom standard planförfarande då planförslaget är i enlighet med
gällande översiktsplan och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Målet är att
planen ska antas år 2017.
Genomförande tid
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter genomförandetidens
slut fortsätter planen att gälla, men kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägarna har rätt
till ersättning.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Kommunen är huvudman för allmänplatsmark.
Fastighetsbildning
Detaljplaneförslaget möjliggör olika upplåtelseformer och styr inte fastighetsindelningen.
Möjligheter finns att förändra fastighetsindelningen genom exempelvis avstyckning eller
fastighetsreglering.
Ekonomiska konsekvenser
Fastighet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

Inom planomr.

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Hov-Dalbogård 1 & 2

Nej

Nej

Nej
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Utanför planomr.
Lassaskog 3

Nej

Nej

Nej

Hackan 25

Nej

Nej

Nej

Växjö 6:60

Nej

Nej

I samband med byggnation
inom Hov-Dalbogård 3 & 4

Tekniskförsörjning
Värme
Planområdet ligger i anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet, vilket möjliggör en för en
framtida anslutning.
El
Området skall anslutas till det befintliga elnätet.
Vatten- och avlopp
Kommande verksamheter skall anslutas till det kommunens vatten- och avlopps system
Dagvatten
Dagvattnet skall i första hand tas om hand inom den egna fastigheten genom ett
dagvattenmagasin och infiltration på grönytor. Efter en fördröjning leds dagvattnet vidare till
det kommunala ledningsnätet där vattnet leds till Växjösjön där det renas i lagunerna vid
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Strandbjörket. Dagvattenbelastningen/flödet till ledningsnätet får inte öka i
förhållande till dagens belastning.

Avfall
Avfallshanteringen ska ske med hänsyn till återvinning och återvändning. Utrymmen för
sortering och avfall etc. ska följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen
och transportvägar” (Tekniska förvaltningen 2003-05-06).

Bild över föreslagen placering av sophus

Planekonomi
Kommen kommer ha utgifter ta fram detaljplanen och kommer där med att ta ut planavgift
inom området i samband med bygglov.
Genomförandet av planen bekostas av exploatören.
Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av exploatören.
Vid flytt alternativt ny plantering av träd inom kommunens grönyta längsmed Mörnesväg
skall avtal upprättas berörande kostnader och ansvar.
Övrigt
Räddningstjänstens tillgänglighet
Tillgängligheten för räddningstjänsten skall beaktas och behandlas vidare i bygglov.
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Posthantering
Vid bygglovsprövning granskas hantering av post. En samling av brevlådor vid husentréer
efterfrågas av posten.

Konsekvenser av planens genomförande
Konsekvenser på befintlig bebyggelsekaraktär

Föreslagen byggnation placeras främst inom ytor för parkering längsmed områdets
ytterkontur och bedöms inte påverka det inre parkrummet i området. Befintlig bebyggelse
placering och byggnadshöjd är reglerad i detaljplanen där även gårdarna mellan byggnaderna
är reglerad för att endast tillåta fristående gårdsbyggnader för att inte förstöra byggnadernas
karaktär. Den nya bebyggelsen förändrar dock landskapsbilden utmed Mörnesväg då
byggnader minskar gaturummet och den öppna karaktären mellan gata och befintlig
bebyggelse försvinner. Släpp mellan byggnaderna planeras för att förstärka befintliga
gångstråk samt behålla delar av sikten in mot Hov-Dalbogårds gårdar.

Miljömålet God bebyggdmiljö

Planförslaget bedöms uppnå gällande miljömål berörande god bebyggd miljö. Planförslaget
har en hållbar bebyggelsestruktur med god tillgång till kollektivtrafik, gång och cykel vilket
bidrar till en hållbar samhällsplanering. I och med att planförslaget medger en förtätning av
befintligt bostadsområde så hushållshålls resurserna med mark i centra lägen samt skapar det
en variation i bebyggelsen som ger ett varierat utbud av bostäder men även service som
medges i bottenplan. Planen tar också hänsyn till de befintliga byggnaders kulturhistoriska
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värden då den begränsar möjlighet tillbyggnad. Planen säkerställer att
befintligt grönområde inte bebyggs och gällande miljökvalitetsnormer för vatten och luft
bedöms klaras. Föreslagen bebyggelse klarar gällande riktvärden för trafikbuller och bedöms
inte skugga befintliga bebyggelse i den mån att det kan anses som en betydande olägenhet
lägenheterna har tillgång till fönster även mot söder och /eller väster. Utsatt fasad för skugga
är markerat med gul på typritning nedan för berörda lägenheter.

Miljökonsekvensbeskrivning

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.
STADSBYGGNADSKONTORET

Kerstin Ivansson
Planarkitekt

Lars Wennerstål
Stadsbyggnadschef
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Bedömning av miljöpåverkan
Plan: Detaljplan för Hov-Dalbogård
Dnr 2015BN1001

Kommentarer
Miljö
Miljökvalitetsnormer
Miljömål

Hållbar utveckling
Riksintressen
Naturvård
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljö
Kulturmiljö o landskapsbild
Stads- landskapsbild

Fornminnen
Kulturmiljöprogram
Kulturhistorisk miljö

Naturvårdsintressen
Naturreservat
Natura 2000
Växt och djurliv
Biotopskydd

Påverkan på vatten
Strandskydd
Dagvatten

Grundvatten
Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark
Grundläggning

Hushållning med resurser
Befintlig infrastruktur
Vatten

Bedöms klaras
Miljömålet god bebyggd miljö berös då ett
genomförande av detaljplanen medför att en del
av befintlig bebyggelse kommer i en mindre del
och omfattning påverkas av skuggning från nya
byggnader. En skuggstudie är framtagen för
området
Effektivare markutnyttjande
Berörs ej
Berörs ej
Berörs ej
Landskapsbilden för Mörnesväg kommer att
förändras i samband med genomförande av
detaljplanen. I anslutning till planomårdet ligger
Dalbo centrum som har en nyligen framtagen
detaljplan som också medger byggnation utmed
Mörnersväg. Så ovasett om förslaget genomföras
kommer landskapsbilden för Mörnesväg att
förändras. En översyn över hela Mörnersväg har
gjorts utifån angränsande planprojekt.
Landskapsbilden kommer att förändras men inte
negativt.
Fonrminnen finns i anslutning av planområdet.
Bedöms inte påverkas negativt.
Finns ej för området
Byggandernas kulturhistoriskavärden har
beskrivits i planhandlingen och bedöms ej
påverkas negativt av förslag till detaljplan
Berörs ej
Berörs ej
Bedöms påverkas lite.
Befintlig Alle kommer att behövas flyttas eller
ersättas vid ett plangenomförande. Dipens ska
sökas.
Berörs ej
Dagvatten situtationen förbättras då ett öppet
dagvattenmagasin skapas samt ett undergjordisk
dagvattenmagasin där vattenet som samlas upp
pumpas upp till den öppna dagvattenmagasinet.
Dagvattnet inom området kommer därmed
hanteras bättre än idag då dagvatten endast
infilteras i grönyta eller rinner ner till kommunens
ledningssytem. Risken för att vattensamlingar
minskar inom området vid ett plangenomförande.
Bedöms ej påverkas
Inga kända föroreningar finns inom området
Kan krävas mer omfattande grundläggning då
området har varit ett kärr. Grov projektering har
gjorts.
Inga förändringar på den kommunala vägnätet
Finns inget vattenområde ianslutning eller inom
planområdet.

Mark

Hälsa
Buller

Luftkvalitet
Lukt

Radon
Strålning
Risker och Säkerhet
Trafik

Explosion
Översvämning
Ras o skred
Farligt gods
Transportstrategimål
Bilresor

Cykeltransporter
Gångtrafik
Kollektivtrafik
Planens influensområde
ÖP
Gällande planer
Pågående planläggning
Mellankommunala intressen

Hårdgjord mark som nyttjas för markparkering
ersätts med bostadsbyggnader i central del av
staden dvs. förtätning och effektivare utnyttjande
av marken.
Gällande riktvärden för trafikbuller berörande
bostadbebyggelse och skola bedöms klaras.
Enligt framtagen beräkning bedöms luftkvaliten
inom området klara faställda mål.
Föreslaget öppendagvattenmagasin kan
eventuellt alstra lite lukt men inte i en avgörande
omfattning.
Berörs ej
Berörs ej
Trafiksäkerheten bedöms inte förändras och
planen bedöms ej bidra till en negativ utveckling
då befinliga in- och utfarter används. Ny
bebyggelse bedöms inte påverka nuvarande
trafiksituation i anslutning till skolan negativt då
bostadtrafik hanteras i södra delen av
planområdet. Skolans angöring kommer att ses
om vid en nybyggnation.
Bedöms som liten risk för.
Genom förbättrad dagvattenhantering minskar
risken för översvämmning.
Bedöms som liten risk
Bedöms som liten risk
Nybyggnation kan bidra till några fler bilar trots att
området ligger inom gångavstånd till service och
kollektivtrafik samt Växjö stad. Gällande
parkeringsnorm för området är 0,5.
Goda förutsättningar
Goda förutsättningar
Goda förutsättningar
I enlighet med gällande översiktsplan
Ersätts för området
Samordnas
Ej aktuellt.

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

Kerstin Ivansson

x
Datum: 2017-06-20

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.

