Avvägningar och rekommendationer för övergripande struktur
Växjö västra verksamhetsområde
Följande dokument innehåller de avvägningar som gjorts då en övergripande struktur har arbetas fram
väster om Växjö stad och de rekommendationer som bör följas.

Område 1
Entré till området.

Behov
En tydlig entré in till området. Området behöver skapa kopplingar till den centrala mötesplatsen i
området. Viktigt att området är tillgängligt för olika typer av transportslag med direkta och enkla
kopplingar till staden. Viktigt att det fortsatt är möjligt att enkelt och säkert ta sig mellan Öjaby och
Kvälleberg/Bergkvara till fots och på cykel.
Dagvatten måste tas omhand på området. Prioriterat är öppen fördröjning och rening av dagvatten.

Läge
Beläget nära staden och i anslutning till riksvägarna gör att området är viktigt att planera så att det kopplar
an till övriga staden.

Konflikt
Stråket mellan Öjaby och Kvälleberg är viktigt som grönt rekreationsstråk. Det kan bli svårt att behålla
stråket helt grönt i framtiden och riskerar att påverkas av infrastrukturen in till området. Viktigt blir att det
kan hållas så intakt som möjligt.

Beskaffenhet
Området är en lågpunkt och angränsas av stora trafikleder.

Lämplig markanvändning





Transporter
Dagvattenhantering
Grönstruktur
Kraftledning

Flera intressen ska förenas om möjligt men transporter för bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafik samt
dagvattenhantering bedöms som mest prioriterat. Marken ska hållas tillgänglig för en framtida ombyggnad
av trafikplats. Gröna miljöer kan integreras med infrastrukturen. Grönstrukturens viktigaste roll blir att
bidra till en hållbar dagvattenhantering och gröna miljöer i gaturummet.
Tillgänglighet för tunga transporter är inte prioriterat i södra delen av området. Området lämnas fri från
bebyggelse.

Område 2
Central mötesplats.

Behov
Ett sammanhållet område med service som kan fungera som en central mötesplats bedöms viktigt att
tillskapa för områdets attraktivitet. Området behöver vara tillgängligt för flera olika typer av
transportmedel. Gaturummet behöver anpassas för mänsklig aktivitet.

Läge
Området ligger i anslutning till verksamhetsområdet södra entré vilket skapar god tillgänglighet till
området.

Beskaffenhet
En sluttning i sydost och med närhet till höjden med naturmiljöer.

Lämplig markanvändning





Service
Knutpunkt för kollektivtrafik
Icke störande verksamheter
Grönstruktur

Området skapas först och främst som en mötesplats. Mänsklig aktivitet och transporter för gång- och
cykeltrafik prioriteras inom området men får inte förhindra framkomligheten för bil- och kollektivtrafik.
Gröna miljöer integreras i gaturummet.

Område 3
Inflygningszon för flygplatsen.

Behov
Tillgänglig mark som är attraktiv för verksamheter. Område viktigt för flygintresset.

Läge
Centralt i området med direkt anslutning till riksväg 30.

Beskaffenhet
Relativt plan skogsmark med en höjd i sydost.

Konflikt
Behov av verksamhetsmark ställs mot flygintresset. Flyget är av riksintresse och väger tyngre än att
tillskapa sammanhållen verksamhetsmark.

Lämplig markanvändning





Grönstruktur
Transporter
Ej byggbar kvartersmark
Byggnader där människor inte vistas stadigvarande

Marken ska i den direkta inflygningszonen hållas fri från bebyggelse. Denna kantas med ett område där
människor inte stadigvarande får vistas. Här kan fortfarande bebyggelse uppföras.

Område 4
Centralt och viktigt grönområde på höjd.

Behov
Sammanhängande områden med grönstruktur. Möjlighet till rekreation, upplevelsevärden och biologisk
mångfald i grön miljö, framförallt naturmiljö. Ta tillvara fornlämningar i utformning och som
upplevelsevärde. Dagvattenhantering inom den låglänta delen.

Läge
Centralt beläget i den södra delen mellan de personal- och kunskapsintensiva företagen och de ytkrävande
verksamheter med stor omgivningspåverkan.

Beskaffenhet
Består av ett höjdparti och våtmark med mestadels produktionsskog.

Konflikt
På grund av flygintresset så kan delar av marken inte exploateras. Även om det blir mindre yta för
verksamhetsmark bidrar det till större ytor där naturmark kan sparas, möjlighet till att anlägga gröna
miljöer och där dagvatten kan hanteras.

Lämplig markanvändning




Grönstruktur
Dagvattenhantering
Transporter

Grönområdet bör bestå av såväl anlagd parkmark som sparad naturmark. Det är viktigt att det går att röra
sig genom och använda grönstrukturen. Delar av fornlämningsområdet kan bevaras och utvecklas som en
kvalitet och tillgång i grönområdet. Området blir viktigt för att koppla samman flera delar av området för
gående och cyklister.

Område 5
Mark för kunskaps- och personalintensiv verksamhet med bra skyltläge mot riksväg 25.

Behov
Mark för kunskaps- och personalintensiv verksamhet med bra skyltläge, god tillgänglighet och med närhet
till attraktiva mötesplatser.

Läge
Området angränsar till riksväg 25.

Beskaffenhet
Relativt flackt och låglänt skogsmark mellan två höjdpartier. Området är bullerstört från riksväg 25.

Lämplig markanvändning



Icke störande verksamheter
Transporter (ej tung trafik)

Området har god potential för skyltläge. Persontrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska kunna
röra sig genom området utan att blandas med tung trafik.
Bebyggelse bör placeras ut mot riksväg 25 för att bidra till en mer stadsmässig karaktär. Högre byggnader
med högre arkitektonisk gestaltning kan prövas men större lagerbyggnader bör undvikas. Inslag av
gestaltade och skött vegetation är värdefullt.

Område 6
Mark för kunskaps- och personalintensiv verksamhet med bra skyltläge mot riksväg 30.

Behov
Mark för kunskaps- och personalintensiv verksamhet med bra skyltläge, god tillgänglighet och med närhet
till attraktiva mötesplatser.
Ett gång- och cykelstråk som kopplar samman området med staden och dess omgivning.

Läge
Området angränsar till riksväg 30.

Beskaffenhet
Området består av skogsmark i en svag östsluttning. Stora delar är fornlämningsområde. Området är
bullerstört från riksväg 30.

Lämplig markanvändning




Icke störande verksamheter
Transporter (ej tung trafik)
Grönstruktur

Området har god potential för skyltläge. Persontrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska kunna
röra sig genom området utan att blandas med tung trafik. Ett gång- och cykelstråk bör läggas utmed
riksväg 30 för att koppla samman området med staden.
Bebyggelse bör placeras ut mot riksväg 30 för att bidra till en mer stadsmässig karaktär. Högre byggnader
med högre arkitektonisk gestaltning kan prövas men större lagerbyggnader bör undvikas. Inslag av
gestaltade och skött vegetation är värdefullt.
Bebyggelsen bör anpassas till topografin. Höjdparitet bör sparas till så stor del som möjligt.

Område 7
Verksamhetsmark med bra skyltläge mot riksväg 30.

Behov
Verksamhetsmark med bra skyltlägen och god tillgänglighet.
Ett gång- och cykelstråk som kopplar samman området med staden och dess omgivning.

Läge
Utmed riksväg 30 i anslutning till avfarten mot flygplatsen.

Beskaffenhet
Området består av skogsmark i en svag norrsluttning. Delar är fornlämningsområde. Området är
bullerstört från riksväg 30.

Konflikt
Med hänsyn till de förhöjda riskerna i inflygningszonen så blir den västra delen svår att använda för
kunskaps- och personalintensiv verksamhet vilket läget annars lämpar sig för.

Lämplig markanvändning





Icke störande verksamheter
Ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan
Transporter
Grönstruktur

Bebyggelse bör placeras ut mot riksväg 30 för att bidra till en mer stadsmässig karaktär. Högre byggnader
med högre arkitektonisk gestaltning kan prövas men större lagerbyggnader bör undvikas. Inslag av
gestaltade och skött vegetation är värdefullt.
Området har god potential för skyltläge. Persontrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska kunna
röra sig genom området och i så liten mån som möjligt blandas med tung trafik. Ett gång- och cykelstråk
bör läggas utmed riksväg 30 för att koppla samman området med staden.

Område 8
Viktigt blågrönt stråk.

Behov
Sammanhängande områden med grönstruktur. Ett övergripande grönstråk som kan fungera både för
rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.
Bidra till en upplevelse av ett grönt område där grönskan bryter ner de storskaliga verksamheterna.
Ett stråk för gående och cyklister som skapar god tillgänglighet inom området.

Läge
I anslutning till två områden med mark avsatt för störande verksamheter.

Beskaffenhet
Området är låglänt och ett befintligt dike går i nuvarande fastighetsgräns.

Lämplig markanvändning




Dagvattenhantering
Grönstruktur
Transport (gång och cykel)

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.

Område 9
Mark för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan.

Behov
Mark för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan.

Läge
Lokaliserat lite längre in i området men fortsatt med närhet till riksvägarna.

Beskaffenhet
Relativt flack skogsmark med produktionsskog i skiftande ålder. Ett lågstråk delar området i nordsydlig
riktning.

Konflikt
Tar upp stora areal av naturmark och produktionsskog. Verksamheter som kräver stora, plana och
hårdgjorda ytor. Gröna miljöer och infiltrerbara ytor för dagvatten måste få ta plats bland verksamheterna.
Kan finnas en viss negativ påverkan på riksintresset då landskapet kommer att förändras. I det stora hela
så bidrar byggnation i området till en större tillgänglighet vilket är av nytta för riksintresset.

Lämplig markanvändning





Ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan
Transporter
Grönstruktur
Icke störande verksamheter

Området kommer främst avsättas för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan. Icke
störande verksamheter kan lokaliseras inom området om de inte är känsliga för bullerstörning.
Tunga transporter måste ha god framkomlighet inom området och ut till riksvägarna. Gång- och
cykeltrafikanter ska kunna rör sig genom och inom området men bör i första hand ske via separata stråk.

Gröna element i form av sparad naturmark och/eller nyskapade trädgrupper, planteringar etcetera 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 %.
Fornlämningar och kulturhistoriskt viktiga spår bör kartläggas då området byggs ut så att bebyggelse-,
grön- och infrastruktur kan anpassas efter dessa. Utgångspunkten bör vara att synliggöra så mycket som
möjligt av de kulturhistoriska lämningarna.

Område 10
Verksamhetsmark i anslutning till riksväg 30.

Behov
Verksamhetsmark med bra skyltlägen och god tillgänglighet.
Ett gång- och cykelstråk som kopplar samman området med staden och dess omgivning.

Läge
Utmed riksväg 30 i anslutning till avfarten mot flygplatsen.

Beskaffenhet
Relativt flack skogsmark med inslag av våtmark och öppen hagmark.

Konflikt
Byggnationen försvårar upplevelsen av det öppna kulturlandskapet längs Härlövsvägen väster om
området. För att respektera landskapet kan eventuellt mer mark behöva sparas. Avstängningen av vägen in
mot Härlöv för fordonstrafik försvårar upplevelsen av landskapet och kan skapa problem för de som bor
och vistas i närområdet.
Sumpskogen sydöst om vägen har höga naturvärden. Området kan användas som fördröjningsmagasin för
dagvatten om det bevaras.

Lämplig markanvändning




Verksamhetsmark
Transporter
Grönstruktur

Var avgränsningen för verksamhetsmark bör gå och huruvida sumpskogen ska sparas är något som måste
undersökas i mer detalj och en avvägning som kommer att göras i det fortsatta planarbetet.

Område 11
Naturmark med koppling till det omkringliggande landskapet.

Behov
En övergång mot det omkringliggande landskapet. Ett övergripande grönstråk som kan fungera både för
rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Läge
Vid Härlövsvägen och i anslutning till ett öppet kulturlandskap.

Beskaffenhet
Befintliga hus ligger på platsen med bitvis öppna marker. Vägen har en historisk sträckning.

Konflikt
Att låta det vara naturmark förhindrar byggnation. För att respektera landskapet kan eventuellt mer mark
behöva sparas. Byggnationen försvårar upplevelsen av landskapet.

Lämplig markanvändning



Grönstruktur
Transporter

Naturmark bör sparas för att minska den visuella påverkan på det öppna kulturlandskapet väster om
området. Vägen ska få ha kvar sin historiska sträckning men sista biten ut mot riksväg 30 används bara
som gång- och cykelväg. Övrig trafik kommer att ledas om.

Område 12
Mark för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan.

Behov
Mark för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan i attraktiva lägen med god tillgänglighet.
Ytor för dagvattenhantering.

Läge
I norra delen av verksamhetsområdet i anslutning till riksväg 30 och befintlig infart till Härlöv.

Beskaffenhet
Relativ flack skogsmark med en svag västlig sluttning med vårmarker i västra delen. Södra delen består av
ett flertal fornlämningar.
Inom området finns flera fornlämningar.

Konflikt
Tar upp stora areal av naturmark och produktionsskog. Verksamheter som kräver stora, plana och
hårdgjorda ytor.
Området är långt ifrån stadens urbana miljöer vilket innebär att storskaliga verksamheter kan få stor
negativ visuell påverkan på omkringliggande landskap.
Naturvärden längs Ålabäcken och dess funktion för biologiska mångfald och dagvattenhantering.
Fornlämningar.

Lämplig markanvändning





Ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan
Transporter
Grönstruktur
Icke störande verksamheter

Området kommer främst avsättas för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan. Icke
störande verksamheter kan lokaliseras inom området om de inte är känsliga för bullerstörning.
Tunga transporter måste ha god framkomlighet inom området och ut till riksvägarna. Gång- och
cykeltrafikanter ska kunna rör sig genom och inom området men bör i första hand ske via separata stråk.
En cirka 20-50 meter bred zon med trädvegetation bör hållas i mötet med väg 30. Bredden kan variera,
liksom genomsiktligheten, genom en varierad skötsel. Tall och lövträd bör prioriteras.
Gröna element i form av sparad naturmark och/eller nyskapade trädgrupper, planteringar etcetera 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 %.
I norr och väster bör skogen behållas i mötet med det öppna landskapet för att undvika större påverkan
på omgivande öppna landskap. Byggnadshöjden bör begränsas och högre lagerbyggnader bör undvikas i
hela området. Detta för att undvika större visuell påverkan på de öppna landskapen i väster och norr men
också för att stora lagerbyggnader inte ska dominera området upplevt från väg 30.
Ytor för dagvattenhantering kommer att behöva avsättas.

Område 13
Verksamhetsmark och eventuellt nytt läge för flygplatsens terminalbyggnader.

Behov
Verksamheter i attraktiva lägen med god tillgänglighet.
Nytt läge för flygplatsens terminalbyggnad.

Läge
Mellan riksväg 30 och landningsbanan för Växjö flygplats.

Beskaffenhet
Relativt flack skogsmark med flertalet uppköra endurospår. Vissa spår av fornlämningar.
Området präglas av flygplatsens landningsbanor.

Konflikt
Vid en eventuell flytt så är detta ett bra strategiskt läge för en ny terminalbyggnad med närhet till riksväg
30. Samtidigt finns det stora behov av verksamhetsmark i sådana lägen.
Verksamheter kan få negativ påverkan på landskapet.
Området används idag som motorbana.

Lämplig markanvändning




Verksamheter
Transporter
Grönstruktur

En cirka 20-50 meter bred zon med trädvegetation bör hållas i mötet med väg 30 för att bryta ner skalan
och skapa en variation i upplevelsen från vägen. Bredden kan variera, liksom genomsiktligheten, genom en
varierad skötsel. Tall och lövträd bör prioriteras.

Område 14
Naturmark med kulturhistoriska spår.

Behov
Avvara mark för kulturhistoriska spår. Och biologisk mångfald och inslag av gröna miljöer.

Läge
Mellan riksväg 30 och landningsbanan för Växjö flygplats.

Beskaffenhet
Relativt flack skogsmark med flertalet uppköra endurospår. Stora mängder fornlämningar.

Konflikt
Intresset av att spara kulturhistoriska spår förhindrar ytterligare utbyggnad av verksamhetsmark.

Lämplig markanvändning


Grönstruktur

Området är så pass rikt på fornlämningar att det bör lämnas oexploaterat.

Område 15
Verksamhetsmark i anslutning till flygplatsens landningsbanor och terminalbyggnader.

Behov
Verksamhetsmark i tillgängliga lägen.

Läge
Marken är lokaliserad i direkt anslutning till flygplatsens landningsbanor och terminalbyggnader.

Beskaffenhet
Relativt flack skogsmark.

Konflikt
Flygintresset med expansion av nuvarande terminalbyggnad och hinderfria höjder kan begränsa eventuellt
utbyggnad av verksamhetsmark.

Lämplig markanvändning




Verksamheter
Transporter
Grönstruktur

Mark ska avsättas för flygets framtida intressen men bör i övrigt kunna byggas ut som verksamhetsmark
om hinderfriheten respekteras.
Befintlig verksamhet i form av ytor för uppkörning måste beaktas. Eventuella föroreningar inom området
måste undersökas.
Ut mot vägen bör ett grönt stråk sparas för att bryta ner verksamhetsområdets skala och minska den
visuella påverkan på det öppna landskapet i öster. Längs vägen bör det även finnas ett gång- och
cykelstråk som kopplar samman de olika delarna av området med varandra och resten av staden.

Område 16
Verksamhetsmark i riksintresse för kulturmiljö.

Behov
Verksamhetsmark i redan bullerstörda miljöer.

Läge
Ligger i stadsdelen Räppe i anslutning till befintliga verksamheter i form av lager och asfaltverk. Angränsar
även till ett friluftsområde och ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljö.

Beskaffenhet
En svag södersluttning som består av produktionsskog. Inom området finns flera fornlämningar. Området
har relativt stor negativ påverkan från tung trafik och asfaltverkets verksamhet.

Konflikt
En utbredning av verksamhetsmark i området kan få negativa konsekvenser på riksintresset och
tillgängligheten till området samt på friluftsområdet.
Fornlämningar.

Lämplig markanvändning



Verksamheter
Transporter

I anslutning till asfaltverket bör mark för ytkrävande verksamheter med stor omgivningspåverkan kunna
tillåtas utan att få en betydande negativ påverka på riksintressets värden. Tillgängligheten till området bör
förbättras.

Område 17
Verksamhetsmark i riksintresse för kulturmiljö.

Behov
Verksamheter med koppling till riksintresset alternativt verksamheter som inte har någon betydande
negativ påverkan på riksintresset. Ett respektavstånd mot riksintressets centrala delar.

Läge
Ligger beläget mitt i riksintresset för kulturmiljö och i anslutning till Bergkvara gård och de centrala
delarna av riksintresset. Angränsar till befintliga verksamheter i stadsdelen Räppe.

Beskaffenhet
En svag södersluttning som består av produktionsskog och våtmark. Inom området finns flera
fornlämningar.

Konflikt
Beroende på typ av verksamhet och utformning kan det uppstå en konflikt med riksintressets värden.
Fornlämningar.

Lämplig markanvändning



Icke störande verksamheter
Grönstruktur

Vilken typ av verksamhet som kommer att förläggas hit och hur den utformas måste anpassas efter
riksintressets värden så att dessa inte skadas. En buffertzon med grönstruktur används för att minimera
påverkan på riksintresset.

Område 18
Trafiklösning.

Behov
Området måste tillgängliggöras för samtliga trafikslag. Säkra trafiklösningar som dimensioneras för tung
trafik.

Läge
Strategiskt viktiga lägen utmed riksväg 30.

Beskaffenhet
Riksväg bestående av 2+1 körfält med mittvajer. Befintlig avfart till flygplatsen.

Konflikt
Få tillräckligt bra tillgänglighet till området och samtidigt ha kvar samma framkomlighet på riksvägen.

Lämplig markanvändning


Transport

Säker passage för oskyddade trafikanter måste åtminstone säkerställas i den nedre trafiklösningen.

