Planprogram för Växjö Västra Verksamhetsområde
- ett verksamhetsområde med stor mångfald

Planprogrammets avgränsning.

Inledning
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna fortsätta utveckla vårt
näringsliv krävs det att vi kan tillskapa mer. Enligt nuvarande målsättningar ska kommunen ha minst
150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. I dagsläget har kommunen drygt 90 hektar
planlagd verksamhetsmark, varav en stor andel inte kan anses vara tillräckligt attraktiv. En
övergripande struktur har tagits fram i ett förvaltningsövergripande arbete för det som vi kallar Växjö
Västra Verksamhetsområde.

Norr om riksväg 25
Verksamhetsområdet norr om riksväg 25 förslås utvecklas både som attraktiva kunskapsmiljöer för
personal- och kunskapsintensiva företag och för ytkrävande verksamheter med stor
omgivningspåverkan. Detta ställer stora krav på tillgänglighet till och inom området, utformning och
lokalisering av olika typer av företag samt utformning av allmänna platser och gröna miljöer.
Förslaget innebär att det skapas ett sammanhängande verksamhetsområde där det både finns plats för
mänskliga möten och logistikföretagens transporter. Området görs tillgängligt för alla typer av
transportslag och blir en del av staden. Vi ser att området försörjs med kollektivtrafik och att det kan
bli en port in till staden. I södra delen föreslås att ett verksamhetsområde med stadsmässiga kvaliteter
växer fram där människor kan mötas och röra sig i gröna och urbana miljöer.
Verksamhetsområdet kan få ett mycket strategiskt läge i staden med goda förbindelser vilket gynnar
logistikintensiva företag. Sådana verksamheter och dess transporter kommer att ges stort utrymme i
området. Samtidigt skapas det gröna miljöer för att bryta ner det storskaliga och skapa attraktiva stråk
för människor att röra sig och vistas i.

Målbild
Väster om Växjö stad föreslås ett verksamhetsområde med stor mångfald enligt nedanstående
premisser att byggas upp.










Skapa ett verksamhetsområde både för verksamheter och människor.
Skapa en sammanhängande grönstruktur som försörjer området med ekosystemtjänster, ger
möjlighet till biologisk mångfald, bidrar till en ökad förståelse av kulturlandskapet och
genererar rekreativa värden som stimulerar till fysisk aktivitet.
o Ta till vara miljöer där natur kan sparas och historiska spår tydliggöras.
o Skapa en upplevelse av ett grönt verksamhetsområde.
o Skapa gröna miljöer som är tillgängliga och används.
o Använd grönstrukturen för att skapa en god dagvattenhantering.
o Utnyttja gatustråken för att skapa gröna miljöer.
Skapa strukturer och attraktiva miljöer som främjar möten och fysisk aktivitet.
Skapa god tillgänglighet till, och inom, området.
o Skapa goda kopplingar med staden för alla transportslag.
o Skapa en betydelsefull nod som kan fungera som en port in till staden.
o Skapa en viktig logistikpunkt för stadens transporter.
o Skapa en naturlig bytespunkt mellan bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik.
Motverka upplevelsen av ett externt område.
Skapa flexibilitet i hur området kan byggas ut.
Skapa möjlighet att erbjuda olika typer av fastigheter och lägen för att attrahera olika typer av
verksamheter.
o Skapa goda lägen för kontor och annan form av personalintensiv verksamhet.
o Skapa stora och flexibla tomter som lämpar sig för logistikintensiva verksamheter.
o Skapa områden för störande verksamheter.
o Skapa möjligheter att utnyttja skyltlägen.

Infrastruktur
Området angränsar till både riksväg 30 och 25. Dessa bidrar till god tillgänglighet till området men
riskerar också att bli barriärer mot resten av staden. För att minimera känslan av ett externt område
föreslås området utformas så det blir lättillgängligt för alla. Riksvägarna skapar bra skyltlägen vilket
kan utnyttjas och erbjudas företag som vill vara med och profilera området. Längs riksväg 30 bör en
hastighetsgräns på 70 km/h sättas genom området för att minimera upplevelsen av en barriär och skapa
god tillgänglighet. Växjö stad börjar redan här och det ska märkas även från riksvägen.
Tillgänglighet
Området utformas som en del av staden och föreslås vara tillgängligt för samtliga trafikslag. Området
utformas så att de olika trafikslagen kommer att få olika prioritet i olika delar av området. På detta sätt
skapas ett aktivt och varierat område där alla delar får ta plats.
En god tillgänglighet är främst till för de som arbetar i området så att de enkelt kan komma till och
från arbetet och för att kunna nyttja service och närområdets rekreativa värden under arbetsdagen. Men
det underlättar också för besökare vilket bidrar till ett aktivt område. Det blir därför viktigt att skapa
tydliga och naturliga mötesplatser.
Tre trafiklösningar för att angöra området med fordonstrafik föreslås längs riksväg 30 och är viktiga
för att göra alla delar av området tillgängliga för sitt ändamål. De två nordligaste har kapacitet för tung
trafik och leder i huvudsak in transporter till och från logistikintensiva verksamheter. Dessa utformas
som trafikplatser med av- och påfartsramper. I den mittersta trafiklösningen skapas också en säker och
trygg passage för gång- och cykeltrafik. Den sydligaste trafiklösningen är anpassad till biltrafik och
kollektivtrafik och ska inte fungera som någon in- och utfart för tung trafik. Kollektivtrafiken
prioriteras genom trafiklösningen men det är viktigt att det skapas god tillgänglighet även för biltrafik
så att en attraktiv bytespunkt kan skapas. Den södra trafiklösningen föreslås utformas som en
cirkulationsplats.
Området ska utformas så att det blir enkelt att välja att gå eller cykla till och från målpunkter inom
området. Området kopplas samman med Öjaby, friluftsområden, området kring Bergkvara och resten
av staden genom trygga och säkra gång- och cykelstråk. Gång- och cykelstråk anläggs längs riksväg
30 och gång- och cykeltrafiken blir en naturlig del av gatumiljön framförallt inom den södra delen av
området.
Gång- och cykelstråken får trygga och säkra passager under eller över riksvägarna där befintliga
tunnlar nyttjas men även en ny tunnel under riksväg 25 är på sikt är önskvärd.
Möjligheten för kontinuerliga varutransporter är avgörande för ett fungerande verksamhetsområde.
Därför är det viktigt att tillgänglighet skapas för den tunga trafiken. Den tunga trafiken ges stort
utrymme i de två norra trafiklösningarna och får prioriterade stråk genom området för att bidra till en
enkel angöring till verksamheterna.
Nuvarande anslutning till Härlöv föreslås stängas av och endast vara tillgänglig för gång- och
cykeltrafik. Övrig trafik kommer ledas om till framtida trafikplatser.
Trafikstruktur
Området byggs upp av två huvudsakliga gatustrukturer. Den ena utgörs av en stadsmässig gatustruktur
där bil- och kollektivtrafik kan finnas jämte de oskyddade trafikanterna men där den tunga trafiken
nedprioriteras. Gatustrukturen utformas med stadsmässiga kvaliteter där oskyddade trafikanter kan
röra sig i gaturummet. Gaturummet utformas så att det ger upphov till låga hastigheter med trottoarer
och eventuellt separata cykelbanor.
Den andra huvudstrukturen består av ett vägnät där den tunga trafiken får ta plats och där den i
huvudsak blandas med bil- och kollektivtrafik men där de oskyddade trafikanterna inte får dominera
gaturummet och där det behövs istället får separerade gång- och cykelstråk.

Huvudstråket genom området ska utformas som en del av områdets övergripande grönstruktur med
exempelvis grupper av träd, mindre grönområden och integrerad dagvattenhantering. Detta är först och
främst viktigt för att bryta ner områdets storskaliga miljöer och för att bidra till upplevelsen av en grön
miljö. Längs detta stråk kan även gång- och cykelbana anläggas så länge en godtagbar trafiksäkerhet
kan uppnås.
I södra delen av området skapas en gatustruktur där gång- och cykeltrafik tryggt och säkert ledas
genom gatumiljön samtidigt som den blandas med kollektiv- och biltrafik. Här är den tunga trafiken
nedprioriterad. Här skapas också en småskalig och stadsmässig struktur som anpassas efter människan
och främjar möten.
Separata gång- och cykelstråk anläggs utmed riksväg 30 och längs det blågröna stråket mitt i området.
Det är i första hand dessa stråk som binder samman området för gång- och cykeltrafik.
Vägstrukturen byggs ut efter hand som området byggs ut och anpassas efter verksamheternas
utformning och placering.
Bytespunkter
För att koppla området till staden och även regionen föreslås två prioriterade knutpunkter skapas för
kollektivtrafik i området. Dessa lokaliseras i anslutning till de två södra in- och utfarterna. Dessa
platser blir viktiga bytespunkter och här ska det enkelt gå att byta transportslag mellan bil,
kollektivtrafik och cykel för att ta sig vidare inom området eller in till staden. Dessa måste vara
tillgängliga för samtliga transportslag på ett enkelt och säkert sätt. Parkeringslösningar för bil- och
cykeltrafik samordnas med hållplatser för kollektivtrafik till vilka trygga och säkra gång- och
cykelstråk ansluter.
Regionbussar föreslås ansluta från riksväg 30 och 25 in till södra delen av området och den lokala
kollektivtrafiken föreslås gå genom området. Området kan på så vis även fungera som en viktig
bytespunkt för regionala resor och det kan även finnas direktkoppling till flygplatsen. Den lokala
kollektivtrafiken kan försörja området genom en alternativ sträckning av linje 4 eller genom en ny
linje. Utformning av kollektivtrafiken beror av hur mycket området byggs ut och vilken efterfrågan det
finns. Viktigt blir att stadsdelen Öjaby fortsatt kan försörjas med kollektivtrafik. Om en terminal för
flygplatsen lokaliseras väster om landningsbanorna blir en lokal kollektivtrafiklinje som även ansluter
till den norra delen av området ännu viktigare.
Det är av vikt att området besörjs av kollektivtrafik direkt då de första verksamheterna har etablerats.
Inledningsvis då bara en del av området byggs ut kan endast den regionala kollektivtrafiken komma att
försörja området.

Allmän platsmark och grönstruktur
Utformning och användning av allmänna platser som torg, park- och naturmiljöer ska ske i samråd
med Tekniska förvaltningen för att kunna säkerställa dess kvaliteter på lång sikt. Under den fortsatta
planprocessen ska dialog med Tekniska förvaltningen föras för att i detalj kunna fastslå utformning av
allmänna platser och gröna miljöer. Detta ska succesivt leda fram till framtagandet av
gestaltningsprogram över områdets olika delar. Det som beskrivs nedan är en sammanfattande och
översiktlig bild över hur grönstrukturen kan utformas och fungera i området. En fördjupning ges i den
gjorda landskapsanalysen för området som finns som bilaga.
De anspråk som ett nytt verksamhetsområde utgör innebär att ett idag till stora delar sammanhängande
skogslandskap försvinner. Stora delar av området kommer att hårdgöras, vegetation tas bort och
terrängskillnader jämnas ut. Det ställer stora krav på att en övergripande struktur av tillräckligt stora
grönytor i form av sammanhängande stråk, större områden och gröna element, sparas, förädlas och
nyskapas för att möjliggöra hantering av den kraftigt ökade mängden dagvatten som kommer att
uppstå. Lika viktigt är att se till att de gröna miljöerna bidrar med biologisk mångfald, struktur,

orientering samt rekreations- och upplevelsevärden. Dessa värden och ekosystemtjänster är
nödvändiga om ett verksamhetsområde som är attraktivt att arbeta och driva företag i ska utvecklas.
Den övergripande strukturen av gröna miljöer utgår ifrån topografin. Höjderna och dess vegetation
sparas och utvecklas för möjlighet till rekreation och upplevelsevärden och som en viktig del i en
övergripande sammanhängande grön struktur.
Även en stor del av de låglänta områdena är av värde för den övergripande grönstrukturen, framförallt
för att möjliggöra dagvattenhantering samt bevara och bidra till biologisk mångfald. Ett viktigt
övergripande stråk är Ålabäcken som föreslås utvecklas som blågrönt stråk genom hela området väster
om väg 30. Huvudfunktionen är hantering av dagvatten men även biologisk mångfald och rekreation
är betydelsefullt. Det befintliga raka diket bör omskapas till ett mer naturligt och meandrande flöde,
naturtyperna längs stråket kan variera och en gångväg bör anläggas längs med stråket. Bredden på
stråket kan variera och anpassas till omgivande låglänta områden men en utgångspunkt är cirka 50
meter, vilket inkluderar båda sidor av fastighetsgränsen.
Genom att planera för trädplanteringar och gröna miljöer längs vägstrukturens huvudstråk kan också
de utgöra en viktig del av den övergripande gröna strukturen.
Det är viktigt att övergripande gröna stråk ansluter till omkringliggande natur- och friluftsområdena
för att stimulera fysisk aktivitet och bidra till områdets biologiska mångfald.
Inslag av gröna miljöer är också viktiga för upplevelsen längs riksvägarna. Längs den norra delen av
väg 30 föreslås en zon med framförallt trädvegetation mellan vägen och verksamheter. Detta för att
minska kontrasten mellan verksamhetsområdet och omkringliggande skogs- och öppna kulturlandskap
samt ge en mjukare övergång mellan land och stad då den bryter ner upplevelsen av ett storskaligt
verksamhetsområde. Zoner med trädmiljöer längs vägarna kan också ge möjlighet till biologisk
mångfald och bitvis fungera som en del i dagvattenhanteringen.
På kvartersmark vill kommunen att fastighetsägaren tar ansvar för att bidra till ett grönt
verksamhetsområde och ekosystemtjänster. Detta kan göras genom att anlägga gröna tak och fasader,
spara naturmark och skapa gröna utemiljöer på fastigheten.
Kulturmiljö
Området berör och ligger i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövården, Bergkvara gård.
Området utgörs nu av produktionsskog och är svårtillgängligt och kulturmiljön är mycket svår att
uppleva. Värdet av en etablering av verksamhetsområdet norr om riksväg 25 bedöms kunna vägas mot
värdet av denna del av riksintresseområdet.
En planering av verksamhetsområdet ska ta hänsyn till påverkan på riksintresset Bergkvara.
Riksintresse för kulturmiljövården medför inte förbud för exploatering utan det centrala är hur en
förändring inom eller i närheten av riksintresseområdet påverkar riksintressets värden.
Utbyggnad av verksamhetsområdet kan bidra till en ökad tillgänglighet och de sammanhängande
grönstråken förtydligar kulturlandskapet genom att det görs synligt. Dessa delar ger en förbättring av
kulturlandskapets värden som mer än väl uppväger den eventuella negativa påverkan av höga
byggnader nära riksintressets gräns. Möjligheterna att öppna promenadstråk mot väster och mot söder,
under eller över väg 25, ökar också tillgängligheten till riksintresseområdet från Öjaby och staden i
övrigt. Möjligheterna att utforma gång- och cykelstråk som korsar väg 25 förbättrar tillgängligheten
till delen vid Kvälleberg.
Större ytor med fornminnen finns i området. Delar av dessa sparas i bevarade grönstråk och tydliggörs
genom grönstrukturen i området och kan därmed fungera som ett medel att berika områdets gröna
miljöer. Men stora delar av dessa områden tas också i anspråk vilket måste hanteras och bekostas vid
exploatering. Vidare arkeologiska utredningar kommer att krävas.

Dagvattenhantering
En god dagvattenhantering måste skapas då området kommer att bestå av mycket hårdgjorda ytor.
Dagvattenhanteringen kan till stor del lösas i samband med de gröna miljöerna och kan fungera både
för att skapa attraktiva miljöer och för att fördröja och rena dagvatten. Lågstråken identifieras och
utnyttjas till att skapa en hållbar dagvattenhantering. Längs huvudstråket genom området anläggs en
öppen dagvattenhantering och i flera punkter i utkanten av området anläggs fördröjning och rening av
dagvattnet. Framförallt i sydöstra delen av området måste stor plats ges åt dagvattenhantering.
Med stora fastigheter och mycket hårdgjorda ytor kan en del av dagvattenhanteringen med fördel ske
på kvartersmark. Detta kan samordnas med skapandet av gröna och attraktiva utemiljöer.
Rekommendationer
För att värna, utveckla och integrera de värden som finns i landskapet idag i ett framtida
verksamhetsområde föreslås följande övergripande strategier för området. I den gjorda
landskapsanalysen förtydligas och kompletteras sedan strategierna för delområden med områdesvisa
rekommendationer.










Stora gröna ytor i en sammanhängande struktur sparas och förädlas inom allmän platsmark för
dagvattenhantering, rekreation och biologisk mångfald.
Gröna element i form av sparad naturmark och/eller nyskapade trädgrupper, planteringar etc.
samt infiltrerbara ytor som kan möjliggöra dagvattenhantering eftersträvas också på
kvartersmark för att bidra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald. En utgångspunkt för
andel infiltrerbar yta per fastighet är 20-25 %.
Möjligheten att passera de fysiska barriärerna väg 25 och väg 30 förbättras. Gröna miljöer för
människors upplevelser och rörelser sparas, förädlas och nyskapas i området.
Gröna ytor och element används för att bidra till mänsklig skala, orientering och struktur.
Varierade zoner av framförallt trädvegetation samt begränsning av byggnaders höjd i olika
områden används för att begränsa visuell påverkan på omgivande öppna kulturlandskap,
upplevelsen längs vägarna och riksintresset för kulturmiljö.
Områdets kulturhistoriska spår görs synliga, integreras i de gröna miljöerna och sambandet
med övriga riksintresseområdet för kulturmiljö stärks.
En anpassning till terrängen eftersträvas i mötet med de områden där natur sparas. Slänter
placeras inom kvartersmark. Även inom kvartersmark eftersträvas anpassning till terrängen
och terrängskillnader tas upp genom nivåskillnader mellan fastigheter istället för plana ytor.

Bebyggelsestruktur
Området utformas med fokus på att skapa variation och kunna ge plats åt många typer av
verksamheter och dess transporter samtidigt som det ska vara attraktivt för människor att vistas i
området.
Den södra delen av området utformas så att gående och cyklister tryggt och säkert ska kunna röra sig i
gatumiljön. Attraktiva mötesplatser i gröna miljöer skapas för de som vistas här. En mer småskalig
och stadsmässig struktur kommer att karaktärisera södra delen av området. Det skapas en tätare och
högre bebyggelse ut mot riksvägarna och kring bytespunkten i söder. Här kommer i första hand kontor
och mer personalintensiv verksamhet att placeras. Tillsammans med attraktiva miljöer och god
tillgänglighet finns det goda förutsättningar att skapa ett levande verksamhetsområde där de som vistas
i området kan mötas. Service och i viss mån handel kan etableras som i sin tur bidrar till aktivitet i
området.
Inne i området i väster och längs riksväg 30 i norr lokaliseras ytkrävande verksamheter med stor
omgivningspåverkan. Dessa ska ges plats och kunna få vara störande.

Verksamheterna utformas med framsidan mot huvudstråket eller mot riksvägarna och där lastning och
lossning kan ske från baksidan.
Grönzonen längs riksväg 30 i norra delen av området skapar känslan av ett något mera dolt
verksamhetsområde som smälter in i omgivningen. Upplevelsen i södra delen av området blir mer
stadsmässig och detta ska kännas som en del av Växjö stad.
Området utformas med flexibla tomter som ska kunna hysa både stora och små verksamheter. Då
området byggs ut i etapper kan naturmark sparas för att vara en tillfällig del i grönstrukturen och skapa
möjlighet för verksamheter att expandera över tid.
Området i direkt förlängningen av landningsbanan måste hållas bebyggelsefri för att skydda
flygintresset. Dessa ytor kan användas för grönstruktur, trafiklösningar, bytespunkt för kollektivtrafik,
parkering och uppställningsytor. Område för lågt in- och utflygande flygplan blir ytor som endast får
bebyggas med verksamheter där människor inte vanligtvis behöver vistas eller som kan användas för
grönstruktur, uppställning, parkering och andra typer av trafikytor.
Delar av området påverkas av influensområde för flyghinder där det upp till vissa höjder måste vara
fritt från hinder för att skydda flygintresset. Detta berör framförallt verksamheterna direkt väster och
öster om flygplatsen där verksamheternas utformning måste anpassas efter rådande höjdsättningar.
Terminal för flygplatsen kan komma att flyttas till västra sidan om landningsbanan. Detta medför att
ytor reserveras för nya terminalbyggnader och att område för nuvarande terminal på sikt kan
omvandlas till verksamhetsmark.

Söder om riksväg 25
Området som pekas ut för verksamhetsmark söder om riksväg 25 är betydligt mindre och tillskapas
endast för att komplettera befintlig verksamhetsmark i ett redan påverkat område. Området är känsligt
från påverkan med anledning av riksintresse för kulturmiljö och åtgärder ska vidtas för att minimera en
negativ påverkan.
Söder om riksväg 25 finns friluftsområdet Kvälleberg som har stor betydelse som rekreationsområde
för boende i framförallt Öjaby och Räppe. Området är också en stor tillgång för det planerade
verksamhetsområdet. Kvälleberg bör utvecklas som friluftsområde och tillgängligheten till området
behöver säkerställas och förbättras. Även tillgängligheten till området kring Bergkvara gård och
kulturmiljöområdets kärna är viktig att utveckla.

Verksamheter
I anslutning till järnvägen ska verksamhetsområdet hållas helt fritt från storskaliga verksamheter då
dessa kan få allt för stor negativ påverkan på riksintressets värden. Möjligheten att skapa småskalig
verksamhet, och med fördel verksamheter kopplat till besöksnäring tillsammans med växthusodlingar
bör däremot kunna prövas. Området bör planeras som en yta med småskaliga byggnader och stort
inslag av gröna miljöer.
Störande verksamhet i anslutning till asfaltverket anses kunna prövas då området idag redan är
bullerstört. Storskaliga verksamheter som blir synliga från riksintressets centrumzon ska undvikas och
därmed ska byggnadshöjden begränsas för att undvika negativ påverkan på riksintressets värden.
Verksamheten vid gamla Stärkelsefabriken har behov av att utöka sin logistikverksamhet och önskar
utöka ut mot stora Stora Räppevägen. På kort sikt kan denna markanvändning anses vara lämplig med
anledning av verksamhetens utbyggnadsbehov. På lång sikt finns dock behov för en ny planskild
passage vid järnvägen där verksamhetens mark kan behöva tas i anspråk. I en sådan situation får
ändrad markanvändning och verksamhetens fortsatta utveckling utredas.

Allmän platsmark och grönstruktur
Friluftsområdet Kvälleberg strax söder om riksväg 25 är viktigt för staden och kan nyttjas som en
resurs för verksamhetsområdena i västra Växjö. Det finns en vision om att utveckla området med en
skidstadion och tillhörande spårsystem där möjligheterna just nu studeras. Det blir viktigt att göra
området mer tillgängligt för staden genom såväl gång- och cykelstråk som för bil- och kollektivtrafik.
En buffertzon med vegetation mot järnvägen samt mot väster föreslås sparas för att minska den
visuella påverkan.
Kulturmiljö
Områden med föreslagen bebyggelse ligger i direkt anslutning till kärnan för riksintresseområdet för
kulturmiljövården, Bergkvara gård.
En planering av verksamhetsmark här måste ta hänsyn till påverkan på riksintresset Bergkvara.
Riksintresse för kulturmiljövård medför inte förbud för exploatering utan det centrala är hur en
förändring inom eller i närheten av riksintresseområdet påverkar riksintressets värden.
Genom att anlägga verksamheter kopplade till riksintressets funktioner och genom att förbättra
tillgängligheten till Bergkvara gård så bedöms riksintressets värden att kunna stärkas.
I anslutning till järnvägen är fornlämningsbilden komplicerad. Inför en utbyggnad krävs givetvis
arkeologiska insatser för att klargöra fornlämningsbilden i utbyggnadsområdena och därpå följande
undersökningsåtgärder.

Infrastruktur
Området angörs via befintlig vägstruktur. De störande verksamheterna förses med trafik väster ut. De
föreslagna småskaliga verksamheterna och Kvällebergs rekreationsområde förslås kopplas norr och
söder ut på Stora Räppevägen.
Kopplingen till Bergkvara gård för gående och cyklande behöver förstärkas om ett utbyte ska kunna
ske. En planfri gång- och cykelpassage under järnvägen är önskvärd.

Alternativ höghastighetsbana
Alternativet att bygga upp den nya stadsdelen Växjö Västra söder om riksväg 25 med en eventuell
station för höghastighetsbana ska inte omöjliggöras. Kommunen anser att det är helt nödvändigt med
en ny stadsdel om en station för höghastighetsbanan lokaliseras till Växjö. Detta för att undvika att
staden får ett externt stationsläge. Området föreslås få en tät och stadsmässig struktur med hög
bebyggelse som ger stor påverkan på riksintresset Bergkvara.

Planeringsförutsättningar flygintresset

Den röda zonen skall hållas fri från bebyggelse. Inom den gula zonen får ingen verksamhet förekomma som
innebär att människor uppehåller sig stadigvarande.

Växjö flygplats är av stor vikt för både staden och regionen och dess verksamhet måste därför
säkerställas. Detta ställer stora krav på utformningen av området då det ligger inom inflygningszonen
för flygplatsen. Det är inte rimligt att överhuvudtaget tillåta någon form av verksamhet i den yta som
ska säkerställa att piloten har fri sikt till inflygningsljusen. Detta innebär i praktiken att bebyggelse
inte kan tillåtas i en yta med 120 meters bredd och 1350 meters längd som sträcker sig från
bantröskeln ut längs banans förlängning. Dessa ytor ska reserveras för grönstruktur, trafiklösningar,
bytespunkt för kollektivtrafik, parkering och uppställningsytor.
Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och utflygande
flygplan kan vara oacceptabel från risksynpunkt. Därför behöver dessa ytor hållas fria från bebyggelse
och stadigvarande vistelse av människor på grund av den ökade risken i den lägre inflygningszonen.
Här kan eventuellt transportytor, såsom uppställning för tyngre fordon, parkering och bytespunkt för
kollektivtrafik anläggas. Kommunen behöver tydligare besked från trafikverket och
flygplatsverksamheten om vilka typer av funktioner som kan vara lämpliga alternativt besked om
vilken slags utrednings som behövs för att klargöra det.

Influensområde för flyghinder vid Växjö flygplats.

Området kring Växjö flygplats ingår i ett influensområde för flyghinder. Med detta menas ett område,
utanför flygplatsen, inom vilket höga anläggningar så som vindkraftverk, master, torn och andra
byggnader kan innebära fysiska hinder för luftfarten. Dessa hinder kan innebära att flygverksamheten
vid flygplatsen drabbas av sådana restriktioner att utnyttjandet av flygplatsen försvåras påtagligt.
Hinderfriheten skall hållas vid byggnation i området.

Översiktlig planering
Översiktsplanen pekar ut området som utredningsområde norr om riksväg 25 samt verksamhetsområde
och rekreationsområde söder om riksväg 25. Arbete med att ta fram denna övergripande struktur för
området ses som en del av prövningen av lämplig markanvändning för området.
Enligt översiktsplanen ska vi skapa attraktiva miljöer för företag och innovativa distrikt. Kommunen
ska ge möjlighet till alla typer av företag att etablera sig och frodas i Växjö.

Växjö kommuns översiktsplan del Växjö stad

Attraktiva kunskapsmiljöer ska erbjudas som svarar upp mot vad moderna företag inom så kallade
kunskapsintensiva branscher efterfrågar. Sådana företag vill ofta ligga i blandade urbana miljöer.
Dessa miljöer får gärna vara arkitektoniskt spännande och erbjuda gott om mötesplatser. Denna typ av
arbetsplatser ska därför så långt som möjligt placeras inom den blandade stadsbygden. I stadskärnorna,
vid kollektivtrafikens bytespunkter och utvecklingsstråken ska vi ägna särskild omsorg åt att skapa
sådana miljöer.
Verksamheter som har betydande omgivningspåverkan, som är ytkrävande eller i särskilt behov av
goda transportlägen lokaliseras till särskilda verksamhetsområden med god anknytning till järnväg
eller riksväg. Även dessa områden ska utvecklas till attraktiva miljöer. Enligt översiktsplanen bör inte
personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras till dessa lägen. Det är därför av stor vikt att
området som helhet kan utformas på ett sätt så att detta går och att de känsligaste funktionerna och de
mest störande verksamheterna kan hållas avskilda från varandra.

Följande riktlinjer ges av översiktsplanen.







Genom att skapa attraktiva miljöer för företag inom den blandade stadsbygden och i stadens
ytterkanter ges förutsättningar för ett differentierat näringsliv.
Fler företag ger ökad regional tillväxt som stärker regionen.
Vi ska inte tillåta bostäder i verksamhetsområden.
Vi ska utforma och gestalta områdena med omsorg om både den befintliga och den nyskapade
miljön.
Parker eller naturområden och grönstråk ska utgöra tydliga inslag i områdena.
Vi ska så långt som möjligt ta hand om dagvattnet lokalt i området. Vid exempelvis brand och
andra olyckstillbud ska man kunna ta hand om utsläpp av kemikalier och extrema flöden så att
inte omgivande mark och vatten blir skadad.

Genom att inte blanda boende och störande verksamheter minskar vi risken för att människors hälsa
påverkas. Verksamheter i goda kommunikationslägen för med sig säkra transportvägar för tung trafik
och trafik med farligt gods.
Området ska som helhet utvecklas både som de attraktiva kunskapsmiljöer som översiktsplanen
beskriver och för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan. Detta ställer stora krav på
tillgänglighet till och inom området, utformning och lokalisering av olika typer av företag samt
utformning av allmänna platser och gröna miljöer.
Utformningen av Växjö Västra Verksamhetsområde passar väl in i den utveckling som Växjö
kommun strävar efter och kommer bli väl integrerad med staden.

Pågående planering och byggnation
Det pågår för tillfället planering av närområdet för både bostäder och verksamheter.
I direkt anslutning öster om flygplatsen pågår planläggning av verksamhetsmark. Området lämpar sig
väl för verksamhetsmark på grund av redan störda miljöer och god tillgänglighet. Det finns goda
möjligheter till att ytterligare expandera för verksamhetsmark i området.
Norr om Öjaby planläggs det för bostadsbebyggelse. Verksamhetsområdet har ingen direkt påverkan
på bostadsbebyggelsen men framtida etableringar i området måste säkerställa att friluftsområden
bevaras och att tillgängligheten inte begränsas.
En bit söder om området finns detaljplan för bostadsområdet Bredvik framtagen som håller på att
byggs ut.

