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1. Inledning 

Bakgrund och arbetsprocess 
Centralt i planområdet låg tidigare Växjös vattenverk. Vattenverket revs 
2013 vilket öppnade upp för en ny möjlig utveckling av området. Kommun-
styrelsen har beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att arbeta fram ett 
planprogram för området Sjöudden, som grund för detaljplaneläggning av 
området (Dnr KS/2008:567). Som utgångspunkt ligger bl.a. LBE Arkitekters 
(2008) samt Planeringskontorets och Arken arkitekters (2011-12) tidigare 
skissarbete och workshops tillsammans med boende och andra intresserade i 
området.    

Planeringskontoret informerade i mars 2013 om arbetet med plan-
programmet för Sjöudden för föreningen Sjöuddens vänner. Ett beslut om 
bildandet av en referensgrupp för Sjöuddens planprogram togs på detta 
möte. Ett informationsmöte för referensgruppen hölls i augusti 2013 som 
även innehöll en kortare workshop. Löpande informationsmöten med har 
hållits inför, under och efter samråd.  

Syfte 
Syftet med planläggningen av Sjöudden är att utveckla området till en 
integrerad del av Växjö stad. Planprogrammet prövar förutsättningarna för 
en blandad stadsbebyggelse (d.v.s. en blandning av bostäder och icke 
störande verksamheter som t.ex. kontor, service, kafé och restaurang, 
förskola, och småskaligt gruppboende) i en skala, omfattning och karaktär 
som samtidigt ger förutsättningar att bevara områdets värdefulla natur-, 
kultur- och rekreationsvärden. Planprogrammet ska lägga fast en 
övergripande fysisk struktur för områdets framtida utveckling, ge en vision 
för områdets övergripande karaktär, identifiera områden lämpliga för 
exploatering, beskriva delområdenas innehåll och funktion samt identifiera 
områdets olika kvaliteter, värden och funktion. Planprogrammet är 
vägledande och utgör underlag för de detaljplaner som utarbetas i nästa steg.

2. Plandata 

Läge och avgränsning 
Sjöudden är beläget intill Helgasjöns östra strand i västra delen av Växjö, ca 
2,8 km från centrum. Planområdet är i princip rektangulärt, med en längd av 
ca 1100 m, och en genomsnittlig bredd av ca 300 m. Planområdet har en 
tydlig avgränsning till sin närmaste omgivning. I söder sträcker sig väg 25 
och Norrleden. I öster ligger Sjöuddens industriområde och Araby golfbana. 
Norr- och västerut möter området Helgasjön.  
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Under tidiga skisskeden har ett område som även omfattade delar av 
Sjöuddens industriområde varit föremål för idéer om en omfattande planerad 
stadsförnyelse. Under planarbetet har det dock tydligt framgått att Sjöuddens 
industriområde är ett mycket aktivt utnyttjat verksamhetsområde, varför 
viljeinriktningen är att avgränsa planområdet enligt den vision som 
Översiktsplanen för Växjö stad 2012 angett. Planprogrammet föreslår dock 
att ett helhetsgrepp tas avseende Ljungadalsgatans nuvarande karaktär för att 
skapa en attraktiv entré till Sjöudden och ett starkare visuellt samband med 
centrala Växjö.  

Markägoförhållanden
Växjö kommun äger huvuddelen av planområdet. I övrigt finns ett tiotal 
privata fastigheter, främst permanentbostäder i form av enfamiljshushåll. Ett 
mindre område i nordväst utgör kolonilotter som kommunen arrenderar ut 
till en koloniförening. Kommunen har även haft flera arrendetomter inom 
planområdet vilka samtliga sagts upp under 2012 på grund av den pågående 
planläggningen av området.    

3. Förutsättningar 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan för Växjö stad 2012 
Den centrala delen av Sjöudden pekas ut  som ett stadsomvandlingsområde 
för blandad stadsbebyggelse med tonvikt på bostäder i den fördjupade 
översiktsplanen för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige 2012). I 
begreppet blandad stadsbebyggelse ingår inslag av icke störande 
verksamheter, trafik- och parkeringsytor, fritidsanläggningar och 
stadsdelsparker. Översiktsplanen pekar ut markområdena söder och norr om 

Avgränsning av planområdet Sjöudden.  
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den planerade stadsbebyggelsen längs Helgasjöns strand, som grönområden, 
tillgängliga för det rörliga friluftslivet och som viktiga resurser för biologisk 
mångfald.

Översiktsplanen anger ett antal riktlinjer för stadsbebyggelse. Några 
riktlinjer att eftersträva är: 
- en blandning av bostäder, service, kontor och andra icke störande 
verksamheter. 
- en blandning av boendeformer. 
- en tät bebyggelse och målpunkter nära kollektivtrafikstråken. 
- många träd. 
- attraktiva mötesplatser, offentliga rum och gröna rum. 
- placera och utforma bostäder så att de boende får en god ljudmiljö, god 
luftkvalitet och ingen påverkan från markradon. 
- varumärket Europas grönaste stad genomsyrar byggprojektet. 
- föra en tidig dialog med boende och verksamma. 

Grönstrukturprogram
I grönstrukturprogram 2013 föreslås utvecklingsprinciper för den gröna 
strukturen. Några viktiga principer som berör området är: 

- Spridningskorridorer ska långsiktigt bevaras och  utvecklas avseende 
biologiska värden. Sjöuddens grönområden och framförallt strandzon är del 
av en viktig spridningskorridor för landlevande arter. 
 - I grönstråk ska vi kunna röra oss genom stadsbebyggelsen till våra gröna 
kilar. Idag leder Växjö runt genom planområdet som del av ett viktigt grönt 
stråk.
- Grönområden med en variation av upplevelsevärden ska skapas inom 
området så att man som boende har möjlighet att nå ett område större än 1 
ha (kvarterspark) inom 300 m från sin bostad.  
- Möjlighet till utevistelse i grön miljö ska eftersträvas inom 50 m från 

T.v. karta ur Översiktsplan del Växjö Stad 2012. T.h. förstoring av kartan för det aktuella  
planområdet Sjöudden. Det gula området, planerad blandad stadsbebyggelse enl.  
ÖP 2012, omfattar ca 23,3 ha och utgör den centrala delen av Sjöudden. 
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bostaden. 
- Eventuell förskola inom området föreslås placeras i direkt anslutning till 
park- eller naturområde. Är inte det möjligt bör det vara max 300 m till 
närmsta grönområde större än 1 ha. 
- Hänsyn ska tas till områdets kulturhistoriska värden och där det är 
intressant ska de tas till vara för att tillföra området mervärden.  
- Möjlighet för odling ska kunna skapas i eller i nära anslutning till 
bostadsområden.  

Detaljplaner
Endast ett mindre område längst ner i söder mot Norrleden omfattas av 
detaljplan idag (Dp 07-ÖJB-740). Området är avsatt för gatu- och 
trafikändamål.

Riksintressen
Växjö flygplats, som fågelvägen ligger 3,5 km väster om Sjöudden, utgör 
riksintresse för kommunikation, liksom anslutande trafikleder. Mörrumsåns 
avrinningsområde utgör riksintresse enligt 4 kap 6§ miljöbalken.

Strandskydd 
En stor del av Sjöudden ligger inom strandskydd då Helgasjön omfattas av 
ett 200 m brett strandskydd (se karta s. 16). Strandskyddet syftar till att 
skydda strandens funktion för allmänhetens rekreation och friluftsliv, samt 
säkerställa livsmiljöer för land- och vattenlevande flora och fauna. Båda 
dessa intressen föreslås tryggas långsiktigt i det föreslagna planprogrammet. 
Vid ett upphävande av strandskyddet måste en zon för fri passage lämnas. 

Naturreservat
Delar av Araby golfbana, norr om planområdet, utgör naturreservat och 
skyddas enligt miljöbalken. Närheten till golfbanan och naturreservatet 
stärker vikten av att långsiktigt tillgodose gröna länkar mellan Sjöudden och 
Araby naturreservat för djur- och växtarters spridning.  

Huvudvattenledning
Området genomkorsas av huvudvattenledningen för Växjö stad som 
omfattas av restriktioner mot bebyggelse inom denna zon. 

Arkeologi och kulturhistoria 
Fornlämningar
Fornlämningsbilden i Sjöuddens närområde är varierad och i stora drag 
typisk för centrala Värend och området kring Helgasjön. Längs med 
Helgasjöns strandzon strax norr om planområdet finns flera mindre 
stenåldersboplatser registrerade. Inom Sjöuddens industriområde finns  flera 
stensättningar, gravrösen samt röjningsrösen, även om området genomgått 
en exploatering under senare år. 

Inom Sjöuddens planområde finns idag fyra fasta registrerade forn-
lämningar. Dessa utgörs av ett röse med en hällkista (RAÄ 158:1), som 
troligen härrör från sen bronsålder, samt delar av ett fossilt åkermarks-
område (RAÄ 326:4) inom vilket det ligger två stensättningar/gravar (RAÄ 



Programhandling Sjöudden 

 8   

155:1 och RAÄ 155:2).  Den förstnämnda stensättningen är ca 12 meter i 
diameter. Det fossila åkermarksområdet ligger på ett höjdparti i den nord-
östra delen av området. Från detta område hade man under förhistorisk tid 
troligen utsikt över Sjöudden. Det fossila åkermarksområdet och sten-
sättningarna kan grovt dateras till brons-järnålder.  I direkt anslutning till det 
aktuella området finns även ett gravfält (RAÄ 156:1) samt ytterligare två 
fossila åkermarksområden (RAÄ 326:4 samt RAÄ 191:1). Samtliga nämnda 
fornlämningar är fasta fornlämningar och omfattas av skydd enligt kultur-
minneslagen. De skall således skyddas, eller bör undersökas, vid en 
eventuell exploatering av området.  

I anslutning till den nämnda fossila åkermarken, men utanför själva plan-
området, påträffades vid en mindre förundersökning år 2008 ytterligare en 
stensättning (RAÄ 391). Denna stensättning, som var ca 7 meter i diameter, 
ligger ca 15 meter sydöst om planområdet och ligger dold under mark. 
Påträffandet av stensättningen indikerar att det kan finnas flera dolda 
stensättningar inom 356:3. Sannolikheten att ytterligare arkeologiska fynd 
kan komma att påträffas i planområdet styrks av man vid en förunder-
sökning av Västra Industriområdet under 1960-talet upptäckte ett helt 
gravfält med bland annat ett tio-tal låga och flacka stensättningar samt 2 
skeppsliknande stensättningar (Ambrosini 1972, Åstrand 2009). 
Kulturparken har indikerat två områden inom planområdet som uppvisar stor 
risk för tillkommande  fynd, dels söder om Sjöuddens entré, väster om 
dagvattendammen, samt strax norr och nordost om Vattenverket som 
inkluderar ett plant höjdparti samt hällkistan RAÄ 158:1.  

Kulturhistoria 
Sjöudden har en intressant och mångfacetterad historia och uppvisar 
intressanta exempel på människans påverkan på området under en mycket 
lång tidshorisont; från enstaka brons- och järnåldersbosättningar, ett 
kontinuerligt brukande av delar av området för jordbruk sedan sen medeltid 
fram till 1950-talets slut, industrialismens historia från 1880-talets slut med 
anläggandet av stadens vattenverk, samt kolonirörelsens framväxt i mitten 
på förra seklet. Vidare finns flera exempel på tidiga sommarvillor från 
början av förra seklet, samt fritidsboendets uppsving under senare hälften av 
1900-talet.   Områdets historia hänger starkt samman  med Araby gårds 
historia. I Arabyområdet låg tidigt tre hemman, eller gårdar, som delvis 
ägdes av biskopen respektive var knutna till S:a Katarina kloster i Växjö. 
Under Gustav Vasatiden indrogs de tre hemmanen Sjö-, Gummen- och 
Södregård till kronan, och tillhörde därefter Kronobergs slott fram till år 
1700. Under reduktionen utgjorde gårdarna tillsammans ett rusthåll, d.v.s. de 
skulle tillhandahålla ryttare och häst åt Smålands kavalleriregemente. De tre 
gårdarna köptes under 1700-talet av landssekreteraren Malmén och bildade 
en större, gemensam egendom, varefter Araby herrgård erhöll sin storslagna 
mangårdsbyggnad. Efter bildandet av herrgården nybildades ett tiotal torp 
samt även backstugor. Bastanäs utgör ett av de tio torp som tillhörde Araby 
gård. Torpet Sjöudden tillkom under 1800-talets förra hälft. Först 1909 
genomfördes laga skifte för Araby Sjögård, Araby Gummesgård och Araby 
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Södergård. I skiftesprotokollet från 1909 framgår att Växjö stad exproprierat 
ett område intill Helgasjöns strand, samt ett fyra meter brett markområde 
genom ägorna. Detta område var avsett för stadens vattenförsörjning.   

Under 1900-talets första hälft bedrevs jordbruk på Bastanäs och Sjöudden, 
ett område som en gång utgjort hemmanet Araby  Gummesgård. På 
Bastanäs sker en större omläggning 1910-11, då en tomt avyttras längst ut på 
udden och en ny mangårdsbyggnad uppfördes strax intill vattenbrynet, 
troligen för att huvudsakligen nyttjas under sommarhalvåret. En arrende-
bostad anlades samtidigt. I början av 1930-talet uppfördes en klassicistisk 
trävilla på Bastanäs, denna gång uppe på en höjdplatå, med magnifik utsikt 
över Helgasjön. Byggnaden, en av områdets mest kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, ritades 1932 av Växjöarkitekten Paul Boberg. Byggnaden, som 
tidigare utgjorde tjänstebostad för Södra Skogsägarna, och numera är privat-
ägd, har inte ändrats väsentligt, utan har bevarat sin stilrena karaktär, 
ursprungliga material och detaljer. Den äldre mangårdsbyggnaden utgjorde 
under lång tid trädgårdsmästarbostad, men är numera riven. Anna Svanbeck, 
en av systrarna som lät uppföra den nuvarande mangårdsbyggnaden, var 
bl.a. engagerade i trädgårdsodling.  

Jordbruk bedrevs på Sjöudden ända fram till 1950-talet, då det lades ner i 
takt med tidens strukturrationalisering. En handelsträdgård etablerades då 
istället på platsen. Odlingstraditionen har förts vidare och på Sjöuddens 
nordvästra del finns idag två större koloniområden som brukas aktivt idag av 
en koloniförening. 

På Sjöudden finns flera andra intressanta permanentbostäder, som har 
karaktären av sekelskiftets sommarvillor. Samtliga är uppförda i trä, är en 
och en halv våning höga och ligger placerade med sjöutsikt på större tomter. 
Flera av dessa byggnader är utsmyckade med intressanta detaljer och 
mycket snickarglädje, vilket ger en behaglig, lätt karaktär väl anpassat för 
Sjöudden, sedan länge ett populärt och naturskönt utflyktsmål. 

Ytterligare en påkostad mangårdsbyggnad som framgår av 1909 års 
skifteskarta, som anlades med välordnad trädgårdsanläggning, springbrunn 
och tennisbana som privatbostad, utgör det som är känt som Bastanäs 
värdshus. Byggnaden brukades under viss tid som sjukhem, och därefter 
som fritidshem, och blev senare ett mycket populärt och välkänt utflyktsmål 
under namnet Bastanäs Värdshus. Många Växjöbor har minnen från glada 
middagar, fester, bröllop och födelsekalas i denna byggnad. Värdshuset 
utgjorde även samlingslokal för spelarna inför Östers hemmamatcher. 
Brudpar angjorde ibland Sjöudden med båt som lade till vid ångbåtsbryggan, 
och vandrade sedan upp till värdshuset för festligheter. I anslutning till 
värdshuset anlades även ett minizoo, som var mycket uppskattat. Trots att 
värdshuset endast existerade i drygt 10 år är det starkt förankrat hos 
Växjöborna. Fastigheten utgör nu privatbostad.  

Strax söder om vattenverket låg jordbruket Sjötorpet, även kallat Fiskar-
torpet. Mangårdsbyggnaden, uppförd 1910, är idag klädd med rosafärgade 
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eternitskivor men utgör med sitt strategiska läge, fina proportioner och 
smäckra snickeridetaljer ett positivt inslag i landskapsbilden och förstärker 
karaktären av sommaridyll. Ett flertal sommarstugor uppfördes senare strax 
söder om gården. Inslaget av åker och hagmark framskymtar även idag, även 
om marken inte brukas aktivt.    

På Sjöudden har byggnader och anläggningar för Växjös vattenförsörjning 
funnits sedan år 1887 och framåt. Det senaste vattenverket togs i drift 1952 
och de byggnader som revs 2013 var huvudsakligen uppförda på 1950-talet. 
En större tillbyggnad gjordes 1966-1971 då det befintliga verket komplet-
terades med bl.a. avsättningsbassänger för slam, pulsatorbassänger, låg-
vattenreservoarer och ytterligare snabbfilter. Inom området fanns även en 
villa från 1920-talet och utanför själva vattenverksområdet två maskinist-
bostäder vilka revs 2013.  

Med vattenverkets tillkomst förbättrades kommunikationerna till Sjöudden 
starkt då en rak och välordnad vägförbindelse anlades till vattentornet på 
Solberget. Denna rationella färdväg framgår tydligt framförallt på flygbilder, 
även om vissa delar bebyggts. Stadsfullmäktige beslutade i juni 1959 att 
köpa Araby gård. Därmed kom stora markarealer kring bl.a. Sjöudden i 
kommunal ägo. 

I södra delen av området utgörs bebyggelsen av fritidshus tillkomna strax 
efter 1900-talets mitt. Byggnaderna ligger på s.k. arrendetomter, är av 
varierande ålder och skick, men markerar den framväxande fritidsrörelsen 
som uppstod som ett led efter lagstadgandet om semester. Söder om vatten-
verket återfinns ett antal större villor, och i området norr därom återfinns en 
blandning av fritidshus och villabebyggelse.  

Inom planområdet finns fem särskilt kulturhistoriskt byggnader eller 
byggnadsverk med hänsyn till dess arkitektoniska värden, oförvanskade 
exteriöra karaktär samt socialhistoriska värden, dessa är: 
-Sjötorpet (1). Mangårdsbyggnad från 1910 med tydliga stildrag av jugend. 
Tidstypisk glasveranda. Strategiskt läge, utgör blickfång.   
- Mangårdsbyggnad från sekelskiftet, känd som tidigare Bastasjö Värdshus 
(2). Kulturhistoriskt värde. Stort socialhistoriskt värde för Växjös invånare 
genom sin tidigare användning och starkt förknippad med Sjöuddens 
identitet.
- Äldre bostadshus (3) med brant takvinkel och välbevarad exteriör, 
inklusive originalfönster, uppfört 1910, med direkt koppling till den tidigare 
jordbruksnäring som bedrivits på Bastanäs. Belägen intill bigården. 
-Mangårdsbyggnad i utpräglad nyklassistisk stil (4)  uppfört efter ritningar 
av den välkände Växjöarkitekten Paul Boberg. Välbevarad exteriör med 
flertalet typiska byggnadsdetaljer. Utgör tillsammans med omgivande 
trädgård och fria placering i omgivande öppna landskap längst ut på udden 
en värdefull helhetsmiljö med starka kulturhistoriska värden. Utmärks även 
av ett tydligt landskapligt sammanhang mot det angränsande naturreservatet 
Araby golfbana omedelbart norr om Sjöudden. Starkt upplevelsevärde vid 
ankomsten till norra Sjöudden där det öppna, flacka kulturlandskapet breder 
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ut sig med Bobergska villan i fonden, som kontrast till tillfartsvägens täta 
lövskogsområde söder därom.    
 -Den stensatta pir- och angöringsbryggan (5) i huggen granit vilken 
sannolikt tillkommit i anslutning till att vattenverket anlades under 1880-
talets slut. Piren skall enligt uppgift ha fungerat som angöring för ångbåtar 
vilka ursprungligen försedde vattenverket med bränsle, men senare kom att 
medförda passagerare, bl.a. bröllopsföljen till Bastanäs värdshus.
- Inom området har också tre mindre stenmurar påträffats. En av dem är 
relativt välbevarad (6), är karaktärsskapande och föreslås bevaras.  

Slutsatser arkeologi och kulturhistoria
- Sjöudden har en lång tradition som odlingsplats och utflyktsmål vilket bör 
vara en del också av områdets framtida identitet och karaktär.  
- Risken för under mark dolda och bevarade fornlämningar bedöms hög, i 
synnerhet de befintliga skogsområdena norr och söder om entrégatan samt 
inom den s.k. vattenverkstomten.  
- Synliga fornlämningar bör ses som en kvalitet i området och om möjligt 
lyftas fram i den nya bebyggelsen.  
- Hänsyn ska tas till kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar 
så att de kan fortsätta ge karaktär och identitet till området.  

Kartan visar särskilt kulturhistoriskt värdefulla objekt som byggnader, stenmur, forn-
lämningar och ångbåtsbrygga.   
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Naturförutsättningar 
Landskapsbild 
Sjöudden uppvisar en rik variation då det gäller naturförhållanden. En grov 
indelning kan göras där blandskog dominerar i den norra delen, partier med 
lövskog och barrskog i den mellersta delen och i söder finns det framförallt 

biotoper med stor vattenpåverkan (se karta nedan).  

Spridd bostadsbebyggelse finns i den norra och mellersta delen, medan den 
södra delen närmast väg 25 är obebyggd. Den norra delen sluttar svagt mot 
Helgasjön med en variation i höjdled mellan ca + 169 och + 165 m. Den 
mellersta delen är mer flack men med en del relativt branta kullformationer 
med höjdskillnader på några meter. I den södra delen av området är 
terrängen flack.   

Södra delen: Längs med väg 25 och Norrleden sträcker sig ett område av 
lövsumpskog dominerad av björk. Höjdskillnaden upp mot vägen förstärker 
vägens barriärverkan. Mot Helgasjön breder en öppen myrmark ut sig där ett 
fåtal mindre öar med skog framträder. 

Mellersta delen: I gränszonen mot verksamhetsområdet finns ett område 
med barrskog. I söder utgörs barrskogen av äldre granskog med ett glest 
fältskikt. Området är platt med undantag för en höjd centralt i området. 
Norrut ökar inslaget av lövträd och marken blir mer kuperad. Mitt i området 
finns en öppen blomrik gräsmark som tidigare varit åker. Runtom den öppna 
ängen finns flera äldre (värdefulla) björkar. Här var det tidigare hagmark. 
Mindre höjdskillnader finns i området men en större oval höjd norr om 
ängsmarken utmärker sig. Nordväst ut mot vattnet ligger även där en höjd 
med gles lövskog och fin utsikt mot vattnet. Mellan höjden och den tidigare 
hagmarken ligger ett lägre parti tätare björksumpskog. Genom området 

Karta från landskapsanalysen som visar områdets övergripande landskapsbild och 
 naturförutsättningar.   
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sträcker sig en fin grusväg som enligt grönstrukturprogrammet ingår i ett 
större grönstråk 

Norra delen: I den norra delen består vegetationen framför allt av tät 
varierad lövskog. Undantaget gäller den s.k. vattenverkstomten som utgörs 
av öppen gräsmark med flera fina ädellövträd så som lind, skogsalm, klibbal 
och bok. Trots att det finns flera träd längs delar av strandkanten har 
området en tydlig vattenkontakt. Norr om vattenverkstomten finns ett 
område med varierad flerskiktad lövskog med inslag av grova tallar.  
Sydväst om koloniområdet växer en tät varierad lövskog med träd i olika 
åldrar dominerad av lönn och klibbal. Öster om koloniområdet i anslutning 
till golfbanan ned till Ljungadalsgatan finns även där ett område av tät 
varierad lövskog. Här finns även ett antal äldre träd så som tall, asp och 
björk men det är fem grova ekar som utmärker sig mest. I anslutning till 
områdets entré längs med Ljungadalsgatan finns en dagvattendamm med ett 
mycket rikt djur-och växtliv. Runt dammen växer det mestadels björk. Öster 
om dammen, i anslutning till golfbanan och industriområdet ligger ett 
område med gles äldre tallskog, som fortsätter utmed industriområdet norrut. 

Sjöar och diken: Helgasjön gränsar till området i väster och norr. På andra 
sidan skymtas bebyggelsen i Öjaby. Strax utanför stranden i planområdets 
södra del finns två öar som är bebyggda med fritidshus. Flera diken finns i 
programområdet. Bl.a. ett utmed golfbanan och ett vid dagvattendammen. 
Därutöver finns ett dike i det låglänta området ut mot myrmarken i söder. 

Naturvärden
Sjöudden är strategiskt beläget utmed Helgasjöns strand mellan två av 
stadens kärnområden för biologisk mångfald; Araby naturreservat i norr, 
samt Bäckaslöv-Bokhultet i söder. Området är avskuret från det värdefulla 
biologiska kärnområdet i söder genom starkt trafikerade trafikleder. Stadens 
många sjöar utgör fysiska spridningshinder för landlevande djurarter. Därför 
är befintliga grönområden inom strand- och landområden mellan Helgasjön 
och Norra Bergundasjön strategiskt viktiga för att möjliggöra spridning och 
på så sätt kunna säkerställa stadens biologiska mångfald. De viktigaste 
naturtyperna inom denna spridningskorridor är äldre ädellövträd, 
triviallövskog, äldre barrskog samt rinnande vatten. Myrmarken samt 
lövskogsområden inom planområdet utgör s.k. värdekärnor för två av 
Växjös prioriterade naturtyper.  

Naturinventeringen som gjordes 2013 (Ivarsson) visar att de viktigaste 
naturtyperna i området är (se karta nedan): 
- äldre ädellövträd, delområde 3,4, 9 13 och 14 (till ädla lövträd hör ask, 
alm, ek, bok, avenbok, lind, lönn och fågelbär) 
- blomrika marker, dvs. ängs- och hagmark, delområde 3och 10 
- äldre barrskog, där tall och äldre gran anses vara de viktigaste barrträden 
för den biologiska mångfalden, delområde 2 
- triviallövskog, (dvs. vanlig lövskog som björk, al, sälg och asp) delområde 
4, 6, 8, 9, 12 och 14. 
- dammar, delområde 1. Dagvattendammen är en av stadens viktigaste 
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dammar p.g.a. häckande rörhöna samt citronfläckad kärrtrollslända som 
skyddas av Habitatdirektivet 
- myrmarker, delområde 5. Myrmarken är en av stadens största 
sammanhållna och värdefullaste myrmarker. Här finns en artrik flora, 
förekomst av intressanta insekter, t ex myrpärlemorfjäril, och fåglar, som 
enkelbeckasin.

Geologi och hydrologi 
Under vintern 2014 gjordes en översiktlig geologisk undersökning som visar 
att jordlagren huvudsakligen utgörs av sandmorän. Inom dessa delar bedöms 
markförhållandena som goda för bebyggelse. Moränen är oftast grusig och 
stenig. Undersökning av de kullformationer som finns i området visar på att 
de är bergfria och uppbyggda av morän.  Inom den f.d. vattenverkstomten 
finns ställvis ytlig fyllning med en tjocklek upp till 1 m. Fyllningen utgörs 
av mulljord, sand, grus och även byggmaterial. Naturligt lagrad jord utgörs 
av sandmorän.  

I den sydvästra delen mot Helgasjön liksom direkt söder om ängen utgörs de 
övre jordlagren av torv eller andra organiska jordarter. Mäktigheten på 
jordlagren är relativt små, upp till drygt 1 meter.  

Fritt vatten påträffades vid undersökningstillfället i de öppna borrhålen ca 
1,0 till 1,8 m under markytan. De lägre nivåerna påträffades i den västra 
delen av området nära Helgasjön. Längst i söder inom planområdet finns 
stora områden myrmark. Likaså finns ett mindre område myrmark norr om 
den befintliga dagvattendammen, där även isälvsavlagringar påträffats. När 

Kartan visar resultat av naturinventeringen. Siffror hänvisar till delområden beskrivna i 
texten ovan. Ju mer orange/rött ett område är desto högre naturvärde.    
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byggnaders läge och laster har slagits fast krävs en detaljerad geoteknisk 
undersökning.  

Slutsatser Naturförutsättningar 
- Grönområden inom Sjöudden utgör del av en värdefull spridningskorridor 
för biologisk mångfald.  
- De viktigaste naturtyperna utgörs av äldre ädellövträd, triviallövskog, äldre 
barrskog samt rinnande vatten. För att gynna dessa bör särskilt tall och löv-
träd sparas och gynnas. Särskilt viktiga är äldre ädellövträd.  
- Dagvattendammen och myrmarken bör sparas i sin helhet.  
- Strandzonen är värdefull och bör i stort undantas bebyggelse.    
- Bevara blomrika marker och skapa nya. 
- Vid förändring av markanvändningen generellt men framförallt i lövskogs-
områdena, bör påverkan minimeras. T.ex. genom terränganpassat byggande, 
koncentrering av bebyggelsen samt att bebyggelsen placeras med stor 
hänsyn till särskilt stora, värdefulla ädla lövträd. 
- Planområdet bedöms i stort ha goda geotekniska förutsättningar för 
bebyggelse. Vanliga byggnader kan grundläggas på befintliga oorganiska 
jordlager efter att vegetation och mulljord tagits bort. Undantag är 
strandzonen väster om ängen samt söder om ängen.  
- Vid höjdsättning av områden nära Helgasjön är det av stor vikt att hänsyn 
tas till högsta beräknade flöde för sjön. 

Rekreation och friluftsliv
Sjöudden är ett populärt rekreationsområde med tradition för generationer av 
Växjöbor relativt nära stadskärnan. Området utmärks av rymd, frihetskänsla 
och en känsla av sommaridyll, Några områden inom Sjöudden utmärker sig 
vad gäller befintliga upplevelsevärden men även gällande potential till 
framtida utveckling för rekreation och friluftsliv. Dessa är: 

Vattenverkstomten. När Vattenverket revs ändrade området karaktär och 
idag kännetecknas det av  öppna ytor som bildar en öppen vy ned mot 
Helgasjön. Siktlinjen är betydelsefull som entré till planområdet. I området 
finns flera lövträd, däribland vissa ädellövträd, som har fått växa fritt och 
utvecklats till stora, vackra solitärer. Stenbryggan vid vattenbrynet har 
tidigare varit angöringsplats för Ångbåten och visar idag på platsens viktiga 
funktion som målpunkt i området under tidigare epoker. Från bryggan har 
man en fantastisk utsikt över Helgasjön och närliggande öar. Det centrala 
läget i planområdet, platsens intressanta historia som angöringsplats till 
området sjöledes, och dess kvaliteter, ger denna plats unika förutsättningar 
att utvecklas till Sjöuddens nav. 
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Koloniområdet och biodlingen. Koloniområdet har en mycket hög 
upplevelsefaktor och utgör tillsammans med biodlingen en stor tillgång i 
området och är den idag mest besökta delen av Sjöudden. Området har en 
tydlig entré genom den skarpa gränsen mellan den slutna, täta lövskogen och 
det öppna koloniområdet. Vid övergången till uddens norra del öppnar sig 
en siktlinje norrut ned till Helgasjön. Landskapsrummet avgränsas även av 
det lövskogsbälte som inramar området i öster som en tät, grön ridå.  Även 
mot väster finns en vacker bred siktlinje ned till vattnet, där vattenkontakten 
är ännu starkare. Nordväst om bigården finns ett område med äldre, stora 
ekar som idag står något undanskymda bland lägre vegetation. Dessa utgör 
en stor tillgång i området.   

Dagvattendammen. Vegetationen runtom bildar en tydlig rumslighet och 
skapar en stark platskänsla. Läget vid Sjöuddens entré är strategiskt och 
bidrar till en grön karaktär i kontrast till verksamhetsområdet.  

Ängen. Kontrasten mellan den öppna ängen och den omgivande skogs-
vegetationen bildar en distinkt rumslighet som skapar karaktär och identitet i 
området. Ängen vänder sig till viss del ned mot myrmarken/Helgasjön via 
gläntan runt en av arrendetomterna som skapar en visuell öppning. 
Potentialen ligger i dess öppna, cirkulära form, en framtida samlingsplats för 
rekreation och samvaro. 

Karta ur landskapsanaslys som visar särskilt viktiga upplevelsevärden och områden för rekreation och 
friluftsliv i området. 
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Gammelskogen. Skogen imponerar med 
de äldre granarnas stora stamomfång och 
höga kronor. Gammelskogen kantas till 
stor del av täta vegetationsskikt som gör 
den svår-tillgänglig från gångstigen. 
Dock tar man sig lätt fram inne i troll-
skogen. Längre in i området finns en 
höjd med starkt identitet. Denna har stor 
framtida potential att utvecklas som en 
viktig målpunkt. Från höjden kan sikt-
linjer skapas ut mot Helgasjön, som idag 
endast skymtas genom den täta trädridå 
som bildar avgränsning mot myrmarken 
och Helgasjön.  

Kullen vid sjön. En befintlig stig till  
och runt kullen tyder på att höjden redan  
idag är en välbesökt plats. Utmed strandkanten finns flera mindre bryggor 
eller ”nedgångar” ner till vattnet som kan vara en del av förklaringen.  

Grusvägen. En grusväg leder genom området, från entrévägen i området 
och söderut, förbi en del bebyggelse, kullen vid sjön, ängen och delar av 
gammelskogen. Grusvägen har ett stort upplevelsevärde. Karaktären 
kännetecknas av en slingrande sträckning som följer den befintliga terrängen 
med en flytande, mjuk övergång till angränsande befintliga tomter, och en 
variation i tomtavgränsning (häckar etc.). Grusvägen är del av grönstråket 
genom Sjöudden som pekas ut i grönstrukturprogrammet.  

Trädridåer. Utmed gränsen mot verksamhetsområdet finns idag kraftiga 
trädridåer. De har stor betydelse för upplevelsen av planområdet då 
vegetationens placering och skala utgör en visuell skärm mot industrin och 
bidrar till en sammanhållen grön karaktär inom Sjöudden.  Den höga 
vegetationen tar även ned skalan på den storskaliga industribebyggelsen. 

Slutsatser rekreation och friluftsliv 
- Koloniområdet och biodlingen är områdets viktigaste målpunkter idag och 
har ett stort upplevelsevärde. Båda bör ges möjlighet att vara kvar.    
- Vattenverkstomten med sitt centrala läge, kontakt med sjön och ångbåts-
bryggan bör utvecklas som områdets nav och utvecklas som plats för 
samvaro och rekreation.  
- Ängen, gammelskogen, kullen vid sjön är platser som har särskilt stora 
rekreationsvärden och bör om möjligt sparas och utvecklas som platser.  
- Grusvägen har ett stort upplevelsevärde. Dess karaktär bör därför bevaras 
vad gäller sträckning, skala, material och avgränsning.  
- Strandzonen bör så långt möjligt hållas fri från bebyggelse och 
privatisering till förmån för rekreation och friluftsliv. Siktlinjer mot sjön kan 
stärkas och tillgängligheten bitvis öka.   
- Trädridåerna i gränsen till Sjöuddens industriområde är värdefulla att 
behålla.

Gammelskogen på Sjöudden har 
stora rekreations- och landskaps-
bildsvärden. 
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Bebyggelse, anläggningar och service 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns tio privatägda fastigheter. Flertalet utgörs av 
enfamiljshus för permanentboende. Det finns också någon sommarvilla samt 
några mindre komplementbyggnader, som t.ex. båthus. Inom området finns 
en bigård, som är klassad som kommersiell verksamhet. På Sjöudden finns 
det idag 44 folkbokförda personer. 

Andra befintliga anläggningar 
Inom området finns flera båtplatser och mindre båtbryggor för boende i 
området samt för tillfart till öarna i Helgasjön. För några av dess finns 
löpande nyttjanderättsavtal med kommunen för ett år i taget. En större 
brygga, med granitgrund, finns vid Vattenverkstomten intill ångbåtspiren. 
En liknande brygga finns områdets södra del. I området finns även en del 
stenmurar som minner om tidigare jordbruk i området och bidrar med 
karaktär till området. 

Ideella föreningar 
I området finns en koloniodlarförening. Föreningen har ett 50-tal aktiva 
odlare som odlar inom i huvudsak två större områden i Sjöuddens norra del.  

Intill koloniområdet finns en bigård som drivs av Växjöortens biodlar-
förening. Föreningen är Sveriges största biodlarförening med över hundra 
medlemmar och har sitt ”högkvarter” på Bastanäs. Där bedrivs  bl.a. studie-
cirklar i biodling för nybörjare, drottningodling samt förädling av bin och 
bisamhällen. Försäljning av bin och honung sker också. Föreningen är 
mycket aktiv med veckovisa möten under sommarhalvåret. Under vinter-
halvåret har snickerikurser hållits. Man har även en demonstrationsbigård 
där bin kan studeras genom plexiglas. Anläggningen besöks ofta av skol-
klasser och andra grupper, även internationella, under sommaren. Sam-
bandet mellan de prunkande kolonilotterna och biodlarnas pollenbärande bin 
är tydligt.  

I området finns även ett aktivt byalag, Sjöuddens Vänner, som har ett 100-
tal medlemmar. ”Föreningens syfte är att värna områdets betydande natur- 
och kulturvärden samt arbeta för att största möjliga hänsyn tas till miljön”. 

Offentlig och kommersiell service 
Närmaste dagligvaruhandel finns på köpcentrat Grand Samarkand med ett 
stort utbud av butiker och försäljningsställen inklusive livsmedel och apotek. 
Avståndet dit är 1,4 km bilvägen. Närmaste gym finns på I11-området, samt 
i Arenastaden. Närmaste postkontor finns i korsningen Ljungsdalsgatan/ 
Mörners väg. Omedelbart norr om planområdet ligger flera populära 
utflyktsmål som t.ex. Araby golfbana, Arabybadet och Ryttartorpet. 
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Skola och förskola 
Sjöudden tillhör stadsdelsområdet Hovshaga. Närmaste grundskola är 
Hovshagaskolan, som ligger inom ett cykelavstånd på 2,5 km. Där finns 
också fritidshem. För att barnen ska kunna ta sig till Hovshagaskolan krävs 
en bra och trygg skolväg. Detta fordrar planering och investering i framför 
allt kompletterande cykelförbindelser, då goda cykelförbindelser mellan 
Sjöudden och Hovshagaskolan saknas idag.  

Enligt gällande prognoser behöver en ny förskola för 3-4 avdelningar 
byggas i Sjöudden-området. Den ska ligga med god tillgänglighet längs det 
centrala stråket. Befolkningsprognosen visar en folkökning på 90 personer i 
åldrarna 1-15 år from till år 2020, och en ökning med 123 personer fram till 
år 2021 i samma åldersgrupp.  

Slutsatser bebyggelse, anläggningar och service 
- En ny förskola för 3-4 avdelningar behövs inom planområdet. 
- Cykelförbindelser till Hovshagaskolan behöver förbättras för att skapa en 
bra och trygg skolväg. 

Kommunikationer

Gång- och cykelvägar  
Sjöudden utgör en målpunkt inom det sammanhängande cykelstråket Växjö 
runt vilket sträcker sig genom delar av planområdet och också leder vidare 
mot såväl Hovshaga som Öjaby. Ett större, rakt gång- och cykelstråk går 
längs områdets östra gräns. Cykelförbindelserna in till Växjö centrum går 
igenom Sjöuddens industriområde, vilket är frekventerat av såväl 
personbilar som lastfordon. Inga separata cykelbanor finns idag längs 
Ljungadalsgatan, och sträckan har flera smala passager där cyklister färdas i 
omedelbar närhet till bil- och lastbilstrafik. En befintlig grusväg parallellt 
med Helgasjöns strand utgör ett mera varierat gång- och cykelstråk inom 
planområdet, även om vattenkontakten i dagsläget från denna intressanta 
väg är sporadisk. Golfbanan i norr utgör av säkerhetsskäl en begränsande 
faktor för ett strandnära cykelstråk från planområdets norra gräns och vidare 
ut mot Araby.  

Vägar och gator 
Området ansluts idag till Ljungadalsgatan, vilken fungerar som matargata 
till Sjöudden. Årsdygnstrafiken (ÅDT) i anslutningspunkten till området 
uppgår idag till endast 160 fordon, varav 2 % är tung trafik. I korsningen 
Ljungadalsgatan/Stinavägen är ÅDT i nuläget 3124 fordon, varav 17 % 
utgörs av tung trafik. Prognosen för 2030 för motsvarande punkter är 1100-
2000 ÅVDT vid områdets entré, varav 2 % tung trafik, respektive 4200 
ÅVDT vid Stinavägen, varav fortfarande 17% är tung trafik.  
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Kollektivtrafik
Från Sjöudden är det 300-600 m till närmaste befintliga busshållplats som 
ligger i korsningen Ljungadalsgatan-Systratorpsvägen. Den trafikeras idag 
av linje 12 mot centrum, men endast i rusningstid och bara i ena riktningen. 
Hållplatsen är inte väderskyddad, tillgänglighets- eller trafiksäkerhets-
anpassad. De mer välfrekventerade linje 8 (Sandsbro-Hovshaga – Araby-
Samarkand) och linje 4 (Högstorp-Centrum-Samarkand-Öjaby) går idag från 
hållplatser på Mörners väg-Ljungadalsgatan, ca 1500 m från området.  

Slutsatser kommunikationer 
- Cykelstråket Växjö Runt leder genom planområdet.  
- Nya säkra gång- och cykelförbindelser från och till området behöver 
skapas, mot Hovshaga samt genom Sjöuddens industriområde.  
- Kollektivtrafiken behöver ledas in i området och utökas. 

Teknisk försörjning

Energi, el, fjärrvärme och fjärrkyla 
Med anledning av Gunnebos flytt till Sjöuddens industriområde byggs såväl 
el som fjärrvärme och fjärrkyla ut till det närbelägna verksamhetsområdet. 
Förutsättningarna för att ansluta även planområdet till samma punkt är goda 
men en viss anslutningsvolym måste då uppnås. I södra delen av plan-
området ligger en 0,4 kV lågspänning markkabel. Det finns också mark- och 
sjöförlagd lågspänningsledning ut till en av öarna utanför Sjöudden. En 
signalkabel finns centralt i området, till vilken även en 10 kV mellan-
spänningsledning ansluter från industriområdet. 

Vatten och avlopp 

VA-förutsättningar, inom vattenverkstomten 
Inom den s.k. vattenverkstomten pågår viss verksamhet även efter att 
bassängerna rivits. Dels finns en pumpstation kvar som är belägen nere vid 
stranden. Denna tidigare inloppspumpstation för vattenverket används nu för 
att pumpa sjövatten tvärs genom Växjö till Växjösjön för att upprätthålla 
dess kvalitet. Det finns också en enkel nedgrävd avloppspumpstation 
bredvid den nu igenfyllda sedimentationsbassängen. Avloppspumpstationen 
betjänar i dagsläget fyra fastigheter samt sjövattenpumpstationen och kan 
inte byggas ut för en framtida exploatering. Från avloppspumpstationen 
finns en tryckavloppsledning som mynnar i självfallsledning på Sjöuddens 
industriområde. I samband med exploatering av området måste ett nytt 
avloppssystem anläggas förslagsvis genom ett självfallsystem till en eller 
flera pumpstationer som sedan pumpar upp avloppet till självfallsledning 
uppe på Sjöuddens industriområde.  

Inom vattenverkstomten finns även inkommande dricksvattenledningar från 
Kvälleberg som ligger i ett reserverat område med ledningsrätt från sjön och 
upp till inkoppling till vattenledningsnät strax öster om kvarvarande 
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lågreservoar. Huvudvattenledningar, ledningar för sjövattenpumpning och 
tryckavloppsledning från avloppspumpstationen är samlade och ligger 
förlagda i infartsvägen till området.  Inom vattenverksområdet finns mycket 
ledningar (kända och okända) kvar i marken från de över 100 år som 
verksamheten pågått. Ytterligare anläggningar t.ex. brunnar kan påträffas. 

Söder om infartsvägen mot det gamla vattenverksområdet finns den största 
lågvattenreservoaren bevarad. Den ligger nergrävd i marken och har måtten 
H x B x L=3,6 x 25,6 x 40,6 m. En förstudie har gjorts som visar att det 
utrymmesmässigt finns möjligheter att bygga om den till parkeringsgarage. 
Även en dräneringsledning från denna lågreservoar finns bevarad.

VA, utanför vattenverkstomten
Utanför den s.k. vattenverkstomten består ledningsnätet i huvudsak av 
vatten- och avloppsledningar till permanentboende söder om vattenverks-
området, dagvattenledningar i anslutning till Sjöuddens industriområde samt 
ett privat dricksvattennät med sommarvatten för bebyggelse norr om vatten-
verksområdet.  

Framtida vattenförsörjning 
I och med att de nya huvudvattenledningarna från vattentäkten i Bergaåsen 
via vattenverket och högreservoarerna i Kvälleberg ansluter till de tidigare 
utmatningsledningarna från Sjöuddens vattenverk strömmar hela Växjö 
stads vattenförsörjning bokstavligt talat rakt igenom planområdet. Idag finns 
en avsättning på huvudvattenledningen som dels försörjer stadsdelen Öjaby 
med dricksvatten via en ledning tillbaka genom Helgasjön och dels försörjer 
de fastigheter inom området som idag har kommunalt vatten. I och med att 
huvudvattenledningarna går genom området är vattentillgången i princip 
obegränsad.

Sjövattenpumpning
Förslagsvis byggs en ny sjöpumpstation i anslutning till den nya nödvändiga 
spillvattenpumpstationen. På så sätt kan byggnad och kringinstallationer för 
el och styrning samordnas. Pumpstationen måste av naturliga orsaker ligga 
nära Helgasjön och placeras förslagsvis i anslutning till det skyddsområde 
för huvudvattenledningarna som redan finns. Här är även korta avstånd för 
att ansluta till de ledningar som används för att leda sjövattnet genom Växjö. 
Hänsyn bör tas till gällande vattendom för Helgasjön vid flytt av sjövatten-
ledningen.   

Dagvatten
Området har en naturlig avrinning till Helgasjön, dels genom att dagens 
markyta till stora delar sluttar mot sjön och dels genom att övriga delar 
avvattnas via diken ut i sjön. När området exploateras och de hårdgjorda 
ytorna ökar bedöms möjligheterna till att anordna reningsanläggningar för 
dagvatten vara goda i gatu- och bostadsmiljön eller i anslutning till de 
lågpunkter som finns i terrängen. 
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Slutsatser teknisk försörjning 
- Möjlighet finns att ansluta området till fjärrvärme men då krävs en viss 
anslutningsvolym. Kan inte den uppnås krävs andra lösningar för energi-
försörjning.   
- En ny kombinerad avloppspumpstation och sjövattenpumpstation föreslås 
inom området där stadens huvudvattenledningar ligger. Vid flytt av 
sjövattenledningen bör hänsyn tas till gällande vattendom för Helgasjön.    
- Ett nytt avloppssystem föreslås genom ett självfallssystem till en eller flera 
pumpstationer som sedan pumpar upp avloppet till självfallsledning uppe på 
Sjöuddens industriområde. 
- Möjlighet finns att anordna reningsanläggningar för dagvatten integrerat i 
gatu- och bostadsmiljön eller i anslutning till lågpunkter i terrängen. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningsrisk 
De södra och strandnära delarna av planområdet ligger inom riskområde för 
översvämning enligt Översiktsplan för Växjö stad. Hänsyn till högsta 
dimensionerande flöde ska tas vid planering av bebyggelse.    

Buller
Tyréns akustik har på kommunens uppdrag utrett bullersituationen inför en 
exploatering i området Sjöudden under sommaren 2013. Uppdraget 
omfattade utredning av befintlig bullerpåverkan från trafikkällor respektive 
från närbelägna verksamhetsområden; Sjöuddens industriområde samt 
Araby golfbana. 

Bakgrundsljudnivå trafikbuller 
Bakgrundsnivån från fordonstrafik på allmänna vägar har beräknats på en 
höjd av 2, 5 och 8 meter över mark inom planområdet, vilket motsvarar 
första, andra och tredje våningsplanet. I utredningen konstateras att rikt-
värdet för såväl ekvivalent som maximal ljudnivå inte överskrids i området, 
med undantag av ett mindre område längst i söder, i kilen ner mot trafik-
leden, där ekvivalenta ljudnivåer beräknas uppgå till 60 dBA, dvs. överstiger 
riktvärdet med 5 dBA. Några planer på exploatering inom den del där 
riktvärdet överskrids finns ej.

Buller från befintliga verksamhetsområden
För bullerbegränsningsvärden gäller sedan den 1 juni 2013 en ny övergångs-
vägledning i avvaktan på ett beslut om framtida bullervärden. Frågan utreds 
för närvarande på riksnivå. Utomhusriktvärdena för bostäder och 
rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader är 50dBA under 
dagtid kl 07-18, 45 dBA kl 18-22 samt lördag, sön- och helgdag kl 07-18, 40 
dBA nattetid, kl 22-07. Det högsta tillåtna momentana ljudnivån nattetid är 
55 dBA.
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Närmätning och beräkning av ljudbidraget från Sjöuddens industriområde 
samt Araby golfbana utfördes under sommaren 2013 av Tyréns konsult i 
syfte att utreda verksamheternas påverkan på framtida blandad stads-
bebyggelse på Sjöudden. Mätningarna föregicks av kartläggning och 
intervjuer av näringsidkarna inom Sjöuddens industriområde. Därefter 
beräknades ljudnivåer på tre representativa kontrollpunkter. Riktvärdet för 
höga momentanljud Lmax 55dBA innehålls i hela planområdet. Under tiden 
kl. 05-07 överskrids nattriktvärdet Leq 40 dBA i den del av planområdet 
som ligger närmast företaget AD Trä, medan riktvärdet innehålls i resten av 
planområdet. Under kl 07-09 överskrids dagriktvärdet i planområdet närmast 
golfbanan inom en zon på ca 50 m avstånd. Bullret uppstår till följd av att 
denna del av golfbanorna klipps under denna tidpunkt. 

Undersökningen kompletterades med immisionsmätningar för företaget 
Gunnar Karlssons Spedition AB för att studera ljudbidraget från lossning 
och lastning på söndagar. Ljudbidraget från denna verksamhet understiger 
den ekvivalenta ljudnivån Leq 45 dBA, som gäller helger och kvällar, men 
överskrider högsta momentana ljudnivån 55 dBA nattetid. Ordinarie verk-
samhet ska dock inte ske nattetid. 

Flyg
Flygplatsens bullernivåer avseende uppstigning och landning har beräknats i 
en bullerutredning utförd av WSP Akustik 2012. Influensområdet enligt 
riksintressepreciseringen går vid 70 dBA. Den planerade bostads-
bebyggelsen inom Sjöuddens planområde ligger utanför influensområdet. 
Flygplatsens markverksamhet har utretts i en bullerutredning av Ramböll 
Sverige AB (2013). Nya riktlinjer för Flygbuller utreds för närvarande på 
nationell nivå. 

Luftburna utsläpp
Inom Sjöuddens verksamhetsområde finns flera verksamheter som bedriver 
aktiviteter som ger utsläpp till luft, t.ex. åkerier som reparationslackerar bilar 
och rengöring av plåtar inför pulverlackering. Sammantaget rör det sig om 
små mängder och ojämnt förekommande händelser. Under vintern 2014 
gjorde Tyréns konsult en utredning för att undersöka utsläppens karaktär och 
omfattning, samt ge en bedömning av eventuell påverkan på luft och hälsa i 
det framtida bostadsområdet inom Sjöudden. Det är främst lösningsmedel 
som hanteras och en kartläggning av utsläppens omfattning och karaktär 
ligger till grund för spridningsberäkningar av utsläpp av VOC (lättflyktiga 
organiska ämnen). Resultatet visar att de olika ämnen som ingår i kända 
proportioner i utsläppen av VOC alla orsakar halter i omgivningsluft som 
ligger lägre än antagna lågrisknivåer. Samma slutsats gäller för lukt, det är 
inte troligt att någon människa kommer att kunna känna lukten av något av 
de undersökta ämnen som avges från verksamheterna. Vid en fördubbling av 
dagens utsläpp kommer man fram till samma slutsats, det är först vid en 
tiodubbling som man kan förvänta sig att överskrida antagna lågrisknivåer 
och tröskelvärden.
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Luftkvalitet
I övrigt finns inga indikationer på undermåliga värden på luftens kvalitet i 
planområdet.  

Miljöfarlig verksamhet 
På fastigheterna Klockbojen och Sjömärket inom Sjöuddens verksamhets-
område finns fem befintliga anmälningspliktiga verksamheter (s.k. 
miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken). Även på Krysspricken 2 finns 
en anmälningspliktig verksamhet men den är inte i direkt anslutning till 
planområdet.  

Farligt gods 
Norrleden, precis söder om planområdet, utgör transportled för farligt gods. 
Räddningstjänsten rekommenderar att skyddsavstånd bör hållas enligt 
RIKTSAM. Det innebär ett minsta skyddsavstånd på 70 meter till bl.a. 
småhusbebyggelse respektive ett minsta skyddsavstånd på 150 meter till 
bl.a. flerfamiljshus, samlingslokaler, skola och vårdbostäder.

Brand och andra olyckor 
Risken för brand i Sjöuddens industriområde kräver särskild hänsyn då 
tillfarten till och från Sjöuddens planområde kan komma att begränsas och 
evakuering försvåras landvägen. Andra situationer som kan uppstå och ge 
upphov till olyckor är utsläpp i samband med lastning, lossning och 
transport av farliga ämnen, brand och explosion vid hantering av brand-
farliga varor samt explosion vid hantering av explosiva ämnen. Skogen 
mellan industriområdet och ny bebyggelse inom planområdet bör behållas 
för att utgöra skyddszon vid ev. utsläpp eller explosioner. Riskerna för 
olyckor bör utredas vidare i samband med detaljplan. Man bör då studera 
riskscenarier, förebyggande åtgärder samt åtgärdsstrategier i fråga om 
eventuella händelser under såväl bygg- som förvaltningsskedet. 

Förorenade områden 
Klorerade alifater 
På fastigheten Fyren 1 i det intilliggande verksamhetsområdet har det 
tidigare bedrivits verksamhet där det använts klorerade alifater som 
avfettningsmedel i produktionen. För att undersöka om djupare marklager 
och grundvatten förorenats har provtagning gjorts av grundvattnet i gränsen 
mellan planområdet och verksamhetsområdet. Undersökningen visade att 
det inte förekommer någon förorening i form av klorerade alifater inom det 
undersökta området och planområdets lämplighet för bostäder påverkas 
därmed inte. 
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Återanvändning av rivningsmaterial som fyllnadsmaterial
Inom den s.k. vattenverkstomten har rivningsmaterial av tegel och betong 
använts som fyllnadsmaterial i enlighet med Naturvårdsverkets handbok för 
återanvändning avfall i anläggningsarbeten. Materialet härrör från rivningen 
av byggnader och anläggningar i anslutning till vattenverkets verksamhet. 
Källardelar, bassänger etc. har rivits ner till två meter under markytan, 
bottenplattor har punkterats för att förhindra uppflytning och krossad betong 
har använts som fyllandsmaterial inom kvarvarande väggar. Allt återvunnet 
material har använts för återuppfyllnad inom befintliga grundkonstruktioner 
och lägena är dokumenterade. Tegelkross ligger avskilt på separat ställe 
inom f.d. Vattenverkstomten. Inom detta begränsade markområde bör 
bostadsbebyggelse ej uppföras. 

Slutsatser hälsa och säkerhet 
- Hänsyn till högsta dimensionerande flöde för Helgasjön ska tas vid 
planering av bebyggelse.    
- Med hänsyn till buller från intilliggande verksamheter och trafikleder är 
det inte lämpligt med bostadsbebyggelse i planområdets södra del 
motsvarande en zon på ca 240 m från Norrleden samt i en zon på ca 50 m 
längs gränsen mot Araby golfbana.  
- Ett minsta skyddsavstånd på 70 meter från Norrleden bör hållas till bl.a. 
småhusbebyggelse respektive ett minsta skyddsavstånd på 150 meter till 
bl.a. flerfamiljshus, samlingslokaler, skola och vårdbostäder.
- Skogen mellan industriområdet och ny bebyggelse inom planområdet bör 
behållas för att utgöra skyddszon vid ev. utsläpp eller explosioner. 

Ställningstagande inför planförslag
- Vattenverkstomten – föreslagen blandad stadsbebyggelse samt rekreation 
längs sjöstranden
- Bryggor – funktionen behålls och integreras ev. i ny utformning 
- Ångbåtspir – behålls och rustas upp 
- Dagvattendamm – behålls  
- Myrmarken behålls 
- Koloniområde – behålls 
- Bigård – behålls 
- Rekreation & friluftsliv – behålls och utvecklas 
- Minibadstrand – behålls och utvecklas 
- Permanentbebyggelse – behålls utan åtgärd 
- Gammelskogen – behålls så långt möjligt  
- Strandzonen – behålls och utvecklas för rekreation och friluftsliv samt 
biologisk mångfald 
- Arrendetomter  - uppsagda 2012, rörligt friluftsliv prioriteras längs 
Helgasjöns strand
- Sjöuddens industriområde - nytt helhetsgrepp tas för att skapa en tydlig, 
grön entré som omfattar nuvarande Ljungadalsgatan och skapar en tydlig 
förbindelse med centrum 
- Riksväg 23 – ingen åtgärd 
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PROGRAMFÖRSLAG
Vision
Sjöudden ska utvecklas till en attraktiv, långsiktigt hållbar blandad stadsdel 
med grön karaktär och goda boendemiljöer. Området ska bli ett intressant 
besöksmål för Växjöbor, besökare och turister på grund av sina kvaliteter 
och goda möjligheter till rekreation, kultur och friluftsliv. Naturmiljöer, 
kulturspår och karaktärsdrag som utmärker området idag och ger det dess 
speciella karaktär ska tas tillvara och utvecklas. Till det läggs nya kvaliteter, 
aktiviteter och verksamheter som kan stärka området som boendemiljö men 
också som besöksmål för Växjö som helhet. Framtidens Sjöudden föreslås 
erbjuda en ny nod för publika verksamheter med inriktning på rekreation, 
kultur och företagande/konferens samlade runt Sjötorget vid Helgasjöns 
strand. Det kan t.ex. vara hamnkrog,  kafé med sjöutsikt samt galleri- och 
utställningslokal med konferensmöjligheter. Nytt kallbadhus med spa får sin 
plats norr om Sjötorget och en mindre sandstrand utvecklas vid 
koloniområdet. Sjöudden ska även erbjuda möjligheter till lokaler för 
mindre företag som t.ex. mindre kontor eller ateljé. Dessutom ska Sjöudden 
rymma en ny förskola med 4-5 avdelningar, och en ny hållplats för 
kollektivtrafik.  

Sjöudden ska visa goda exempel på innovativa, klimatvänliga miljö- och 
energilösningar, nytänkande för trähusarkitektur i större och mindre skala, 
samt vara en förebild för klimat- och terränganpassat byggande.

Koncept 

Vattenkontakt
Direktkontakten till Helgasjön och strandzonens allemansrättsliga värde, 
betydelse för land- och vattenlevande växt- och djurarter samt utsikten mot 
väster med fina solnedgångar utgör några av planområdets största kvaliteter. 
Dessa tillgångar skall behållas och utvecklas. På vattenverkstomten föreslås 
viss ny bebyggelse runt en attraktiv plats- eller torgbildning med direkt-
kontakt med Helgasjön så att vattenkontakten och allmänhetens upplevelse 
av sjön förstärks. Här finns plats för en blandning av bostäder och verk-
samheter som t.ex. kafé och hamnkrog med uteplatser i fint västerläge och 
nya båtplatser. Vatten i form av stilla kanaler eller livliga kaskader  kan 
förstärka närvaron av vatten .  En satsning på ett kallbadhus, med en lång 
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brygga ut i Helgasjön, norr om Vattentorget, kan stärka vattenkontakten 
ytterligare.  

Naturens närvaro 
Grönområden söder och norr om Vattenverkstomten ska bevaras. Genom 
terräng- och naturanpassat byggande bevaras vegetation i stor utsträckning 
också inom de bostadsmiljöer som föreslås i befintlig skogsmiljö. Träd- och 
buskvegetation ska sparas så långt möjligt och ett naturligt fältskikt ska 
återetableras. Parkeringsplatser kan anläggas med genomsläppliga material 
som t.ex. armerat gräs och kross i stället för med traditionell asfalt. 

Odling
Sjöuddens karaktär av plats för odling ska tas tillvara och utvecklas vidare. 
Koloniområdet ska bevaras och brukas på lång sikt och nya möjligheter till 
odling ska integreras i bostadsbebyggelsen. Även bigården ska bevaras och 
fortsatt tjäna en viktig funktion för pollinering men också som 
identitetsskapare och intressant besöksmål.

God helhetsmiljö 
Sjöudden ska präglas av ett helhetskoncept där markanvändning, byggnader, 
gaturum och offentliga platser samverkar till en attraktiv och ändamålsenlig 
god miljö för boende och besökare. Stor vikt ska läggas vid byggnaders, 
platsers, gaturums och park- och naturområdens kvalitet och arkitektoniska 
utformning. En blandad bebyggelse ska prägla området med såväl bostäder 
av olika slag som publika och icke störande verksamheter.

Innovativt trähusbyggande 
Den nya bebyggelsen ska utmärkas av nyskapande träbyggande. Stor vikt 
ska läggas vid den arkitektoniska utformningen av samtliga byggnader inom 
området. Gemensamt är naturliga material, omsorgsfulla detaljer och ny-
tänkande i färgskala och energilösningar. Flera olika typer av trähus-
bebyggelse föreslås inom området, från låga och tätt liggande radhus till 
högre punkthus.  

Trafikstruktur
Vägstrukturen utvecklas från befintliga stråk och dess karaktär. Den tydliga 
siktaxeln mot vattnet från områdets entré bibehålls och förstärks genom en 
tydlig entrégata som leder till Sjötorget vid Helgasjöns strand. Kvartersgator 
leder från entrégatan mot söder respektive norr och knyts ihop med 
befintliga vägar. Säkra cykel- och gångbanor anläggs i området. 
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Bebyggelse – tydliga karaktärsområden 

Sjöudden föreslås utvecklas till en stadsdel med blandad stadsbebyggelse, 
d.v.s. bostäder med inslag av icke störande verksamheter. Området beräknas 
rymma ca 230 bostäder, varav ca 79 småhus och 151 lägenheter. 
Bebyggelsen föreslås utvecklas som sex tydliga karaktärsområden; 
entrégatan, sjötorget, gränden, skogen, ängen och utsikten.  

Entrégatan 
Entrégatans siktlinje ner mot Helgasjön förstärks genom bebyggelsens 
tydliga, längsgående placering och alléplantering. Breda trottoarer kantar 
entrégatan med plats för entréer och liten förgårdsmark. Åt andra hållet 
vetter byggnaderna mot gröna gårdar. Utmed entrégatan löper separata 
gång- och cykelbanor. En höjd på tre våningar föreslås längs entrégatan.

Skogen
Terränganpassad småhusbebyggelse i en till två våningar utmärker området 
direkt söder om entrégatan. Byggnaderna placeras i befintliga skogspartier 
utan tydlig gräns mellan tomt och naturmark.  

Utsikten
Längs vägen mot koloniområdet föreslås högre hus placeras in i lövskogen. 
Träden matchar skalan av de 5-7 våningar höga byggnaderna. De övre 
våningarna erbjuder en fantastisk utsikt mot Helgasjön i väster och Araby 
golfbana i nordöst. Parkering kan prövas i bottenvåningen för att minska 

Entrégatans utformning markerar siktlinjen mot sjön och dess breda trottoarer och förgårds-
mark  ger möjlighet till vistelse och avtryck. Gröna lugna gårdar är kontrast till den 
offentliga gatan. 

Terränganpassade radhus i Hestra Parkstad t.v. och trähusbebyggelse från Vaggeryd t.h. kan 
vara förebilder för bostadsområdet Skogen.  
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påverkan på skogsmiljön. Direkt söder om de höga husen, intill entrégatan 
föreslås ett torg omgivet av förskola och lokaler för mindre företag. Torget 
ger också möjlighet till busshållplats och gröna inslag som odling eller 
trädplantering.  

Gränden 
Norr om entrégatan föreslås radhusbebyggelse i 2 våningar med gröna 
förträdgårdar och egna trädgårdar.  

Ängen
Kring ängen föreslås småhus i 1-2 våningar samt två mindre flerfamiljshus i 
3-4 våningar. Utgångspunkten för bebyggelsens placering är den befintliga 
grusvägen och ängens form. Genom placeringen kan siktlinjer mot sjön 
öppnas upp och förstärkas. Genom småhusens och flerfamiljshusens 
placering kan ändå en del av ängen behållas öppen för möjlighet till t.ex. 
odling.   

Inspiration till Utsikten kan fås från Sandåkern i Umeå, Limnologen i Växjö, och Smedbyns 
förskola i Jönköping samt Trehörningen i Nynäshamn.  

Exempel på radhusbebyggelse från Kristineberg i Stockholm, Laholm och Kristina Nilssons 
väg i Växjö som är förebilder för Gränden.  

Inspiration till småhus på Ängen kan fås från Köpenhamn och Östra Lugnet i Växjö .  
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Sjötorget
Sjötorget ligger i direktkontakt med Helgasjön i entrégatans förlängning och 
utvecklas till Sjöuddens nya besöksmål och samlingspunkt. På så sätt kan 
ångbåtspiren och utsiktsbryggan få leva upp igen och bli en kvalitet i den 
nya stadsdelen. Sjötorget är en fantastisk plats att vistas på, där man njuter 
av solnedgången, äter lunch, minglar under utställningar och konferenser. 
Vyn mot Helgasjön hålls öppen och vattnets närvaro förstärks genom att dra 
in vatten också på torget i form av stilla kanaler och livliga kaskader. 
Sjötorget ger plats till uteservering och förgårdar och omges av bebyggelse i 
2-4 våningar med bostäder inåt land och verksamheter som kafé, restaurang 
och konferenslokaler närmast vattnet. 

Direkt norr om Sjötorget föreslås ett kallbadhus med möjlighet till spa som 
en ny attraktionspunkt på Sjöudden för åretruntbruk. En lång brygga leder ut 
till anläggningen. Ett mindre antal parkeringsplatser kan göras i anslutning 
till bryggan norr om Sjötorget.    

Befintlig bebyggelse
För att bevara den värdefulla karaktären som utmärker Sjöudden samt 
områdets historiska kontinuitet bör kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
inom området omfattas av bestämmelser som reglerar dess förändring i 
framtiden. 

Sjötorget blir Sjöuddens nya nav, en attraktiv samlingsplats och vistelsemiljö i  
västerläge med tyngdpunkt på rekreation, kultur och konferens. 

Båstad kallbadhus – en förebild.
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Grönstruktur  
Strandzonen 
Grönområdena utmed Helgasjöns strand bevaras i stort såväl norr som söder 
om vattenverkstomten, och får en starkare betoning på friluftsliv och 
rekreation genom att allmänhetens tillträde förstärks, såväl till strandzonen 
som till Helgasjöns vatten. Bl.a. genom en ny båtbrygga vid Sjötorget och 
ett nytt kallbadhus norr om Sjötorget. Själva strandzonen med undantag av 
Sjötorget behåller i stort sin naturkaraktär men med möjlighet till utveckling 
av sittplatser, utblickar, gångstigar etc. Direkt söder om Sjötorget, vid den 
igenfyllda vattenreservoaren finns möjlighet till en aktivitetsyta för t.ex. lek 
eller bollspel. Den befintliga lilla sandstranden vid koloniområdet föreslås 
förbättras och utvidgas.  

Illustration av planförslaget för Sjöudden sett från sydöst respektive nordväst. 
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Gröna målpunkter 
Koloniområdet och bigården är viktiga gröna målpunkter i området som ska 
leva vidare. Även strandzonen är en målpunkt som kan utvecklas vidare som 
sådan med tydlig vattenkontakt men också med platser för lek, vila och 
avkoppling. De föreslagna torgen, Sjötorget och Entrétorget, är också 
målpunkter integrerade i områdets grönstruktur. Planteringar och träd men 
också lösningar för dagvatten är värdefulla element på de i övrigt öppna 
torgen.

Grön entrégata 
Trädplanteringar förslås längs Ljungadalsgatans hela sträckning, även i 
verksamhetsområdet, anpassat till tillgängliga ytor. Genom Sjöudden 
fortsätter trädplanteringen som en central axel ut till Sjötorget vid Helga-
sjöns strand. Det tillför grönska och träd även inom industriområdet som 
idag domineras av hårdgjorda ytor. Det bidrar till en trevligare stadsbild som 
entré till Sjöudden och som inramning till gång- och cykelvägar genom 
industriområden men också till att utjämna lokalklimatet. Trädplanteringen 
kan förstärkas med vertikal grönska i form av gröna skärmar och gatukonst 
som avgränsar gaturummet mot industriområdet. 

Natur- och trädmiljöer 
Gammelskogen, våtmarken, strandzonen och åsen föreslås bevaras i stort 
och blir inramning till den nya bebyggelsen och bidrar till att området 
behåller en del av sin karaktär. Stigar kan göra områdena lättare tillgängliga 
och det finns också platser som kan utvecklas som lekplats med tydlig 
naturkaraktär. Det är också värdefullt att bevara mer orörda zoner.  Inom 
planområdet finns flera äldre och välvuxna träd som är värdefulla att bevara 
integrerat i det föreslagna bostadsområdet.     

Strandskydd  
För att förslaget ska kunna genomföras krävs att strandskyddet upphävs 
inom delar av planområdet. Kommunens bedömning är att bostads-
bebyggelse på Sjöudden är ett starkt allmänt intresse för stadsutveckling. 
Strandskyddet föreslås därför upphävas med hänvisning till 7 kap 18 § 
miljöbalken och det särskilda skälet ”behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.  Ett 
upphävande av strandskyddet bedöms kunna ske utan att skada allmänhetens 
tillgänglighet till strandzonen eller höga biologiska värden. Snarare innebär 
planförslaget att tillgängligheten till stranden ökas jämfört idag. Bl.a. har 
kommunens arrendetomter sagts upp för att stärka strandzonens allemans-
rättsliga värden. Strandzonen föreslås i stort utvecklas som grönområde 
med naturkaraktär, en ökad tillgänglighet med stigar samt 
anläggningar som t.ex. bryggor och kallbadhus för att ge ökad möjlig-
het till rekreation och friluftsliv. Vid utveckling av området ska stor 
hänsyn tas till befintliga naturvärden och en zon för fri passage lämnas. 
Exakt avgränsning samt ansökan om upphävande av strandskyddet görs i 
kommande detaljplaner. 
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Service och verksamheter 

I området skapas en ny förskola för 75 barn i åldrarna 1-5 år. Äldre barn 
måste ta sig till Hovshagaskolan. I området ges också plats för ett mindre 
gruppboende för ca 10 personer. Vidare anläggs en ny busshållplats och 
möjlighet ges till verksamheter som restaurang, café, galleri, konferens-
lokaler och kallbadhus. Möjlighet ges också till lokaler för småföretag t.ex. i 
bottenvåningen i centrala lägen inom bostadsbebyggelsen eller vid de båda 
torgen.

Kommunikationer

Vägstruktur 
Förslagets trafikplanering utgår från en utbyggnad på ca 250 hushåll i 
området. Hänsyn har också tagits till nytt kallbadhus, båtbryggor, 
restaurang, kafé, galleri och utställningslokal i strandnära läge etc. 

Dagens entré till området via Ljungadalsgatan behålls som tillfart till 
området. I dess förlängning skapas en ny huvudgata, Entrégatan, med 
parallellt gång- och cykelstråk som leder ner till Sjötorget. Den befintliga 
vägen norrut, mot Bigården, behålls och utvidgas, och knyts ihop till en 
förbindelse västerut och söderut mot Entrégatan och Sjötorget genom 
kompletterande gator i en tydlig kvartersstruktur. En ny lokalgata skapas 
söderut från Entrégatan, genom skogen, ner till ängen i söder. Vägen rundar 
sedan ängen och knyts ihop med den befintliga slingrande grusvägen norrut 
mot Vattenverkstomten. Den befintliga grusvägen norrut behålls till sin 
sträckning och skala, betjänar befintliga fastigheter samt blir ett viktigt 
gång- och cykelstråk i området med länkar söderut till Öjaby och 
Samarkand, och norrut via Sjötorget till Araby golfbana.  

Kollektivtrafik
Planens utgångspunkt är att linje 12 förlängs från Systratorpsvägen i 
verksamhetsområdet in till Sjöuddens entré, åtminstone kvällar och helger. 
Därför skapas möjlighet för bussar att vända vid första tvärgatan i området, 
vid ett nytt entrétorg. Områdets exploatering bedöms för litet för att 
motivera en hög turtäthet och linjen bedöms få en lägre kostnads-
täckningsgrad än målet för stadsbusstrafiken som helhet samt ett lägre antal 
resor per invånare än stadsbusstrafiken som helhet.  

Några olika alternativ som fortsatt behöver diskuteras är: 
Alternativ 1: Turtätheten beräknad till 30 minuter i högtrafik och 60 minuter 
i lågtrafik. Turerna anpassas i högtrafik som idag, efter ankomst respektive 
avgång för regionbussarna på Resecentrum. Bytesmöjlighet för resenärer till 
t.ex. linje 4 och 8 finns vid hållplats Lagergatan på kväll och helg då 
körvägen är ändrad. Alternativet kräver inget extra fordon i trafik.  
Alternativ 2: Innebär att en ny linje med ett nytt fordon i trafik skapas till 
Sjöudden. Körvägen går via ”baksidan” på Grand Samarkand och 
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Arenastaden norra och vidare till Resecentrum. Turtätheten är på 40-
minuterstrafik måndag till söndag. Bytesmöjlighet för resenärer till linje 8 
och 4 finns vid hållplats Lagergatan samt med gångavstånd från hållplats 
Verkstadsgatan till hållplats Ljungadalsgatan för resor med regionlinjer t.ex. 
144/145, 123, 114 och 111.  
Alternativ 3: Innebär att en ny linje med ett nytt fordon i trafik skapas till 
Sjöudden. Körvägen går via ”baksidan” på Grand Samarkand och 
Arenastaden norra vidare till I11 och till Resecentrum. Det krävs en ny 
vändplan i området men inga nya hållplatslägen. Turtätheten är på 40-
minuterstrafik måndag till söndag. Bytesmöjlighet för resenärer till linje 8 
och 4 finns vid hållplats Lagergatan samt med gångavstånd från hållplats 
Verkstadsgatan till hållplats Ljungadalsgatan för resor med regionlinjer t.ex. 
144/145, 123, 114 och 111. Från Arenastaden södra kan man byta till linje 
845. Alternativet har längre restid än alternativ 2. Dock avlastas stomlinje 3 
med linjesträckning Universitetet-Resecentrum-Samarkand som nu ej 
behöver trafikera området I11. Linjen får en kortare körväg och sparar tid i 
högtrafik.  

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelförbindelserna mot Hovshaga med bl.a. Hovshagaskolan
och Hovshaga centrum föreslås förbättras genom att det befintliga stråket 
breddas och utökas, asfalteras, får belysning samt vinterunderhåll. På så sätt 
skapas en god skolväg från Sjöudden till Hovshaga.  

En ny gång- och cykelbana föreslås längs Ljungadalsgatan för att knyta 
området till huvudcykelvägnätet, Arenastaden och Samarkand. På längre 
sikt föreslås även ett nytt, snabbt, diagonalt cykelstråk in mot Växjö centrum 
längs gamla vattenledningen. I denna långsiktiga planering föreslås en ny 
planskild korsning över Norrleden enligt Grönstrukturprogram för Växjö 
stad (2013). 

Teknisk försörjning 

Dagvatten
Dagvattnet ska omhändertas lokalt och 
integreras i bostadsmiljön. Möjlighet 
finns att anordna reningsanläggningar 
för dagvatten i anslutning till låg-
punkter i terrängen. En annan 
möjlighet är t.ex. svackdiken eller 
infiltrationsstråk. Gestaltning av 
dagvattenlösningar ska vara av hög 
kvalitet och bidra till mervärden i 
stadsdelen. Exempel på hur dagvatten kan tas om hand i 

öppna system och integreras väl t.ex. på 
Sjötorget.
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Vatten och avlopp 
Vid en exploatering ansluts Sjöudden till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Utgångspunkten är att också befintliga fastigheter ansluts till 
kommunalt vatten och avlopp. Anslutningspunkterna för vatten och avlopp 
har kapacitet att klara utbyggnaden enligt planprogrammet men ett nytt 
avloppssystem måste anläggas. Eftersom området till största delen sluttar 
ner mot Helgasjön är det möjligt med ett självfallssystem till en eller flera 
pumpstationer som sedan pumpar upp avloppet till en självfallsledning uppe 
på Sjöuddens industriområde. En yta i närheten av nuvarande avlopps-
pumpstation och i anslutning till skyddsområdet för huvudvattenledningarna 
reserveras för en kombinerad avlopps- och sjövattenpumpstation. I så fall 
behövs inte någon ytterligare pumpstation för att klara den föreslagna 
bebyggelsen i områdets södra del. För bebyggelsen i norr bör det fungera 
med självfallsystem alternativt LPS-system för enstaka mer utspridda 
fastigheter. Om det ändå skulle behövas en extra pumpstation i norra delen 
finns möjlighet att låta pumpstationen lyfta avloppsvattnet direkt upp till 
spillvattennätet i Systratorpsvägen istället för att pumpa avloppet två gånger. 

Ledningsdragning samlas och förläggs till gatunätet för att undvika intrång i 
känsliga naturområden. I övrigt ska ledningsdragning samlas och förläggas 
till gemensamma entréområden till olika bebyggelseenheter så att träd till-
hörande närmiljön i anslutning till den planerade bebyggelsen ej påverkas.

Övriga ledningar 
Gamla el- och telenät ersätts av nya nät vid behov. Utbyggnad av låg-
spänningsnätet krävs samt eventuellt en ny transformatorstation i södra 
delen av planområdet. I samband med exploatering markförläggs befintliga 
lågspänningsledningar. Utbyggnad av bredband sker till området. 

Återvinningsstation
En återvinningsstation ska anläggas inom planområdet och anpassas väl till 
miljön.

Energi
Inom Sjöudden föreslås en satsning på olika typer av lågenergihus, t.ex. 
någon form av passivhus. Dessa typhus är tänkt som ett led i det pågående 
utvecklingsarbetet i Växjö kommun på temat Trähus, som även inkluderar 
Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Umeå kommun. Sjöudden är tänkt 
som ett område där Växjö visar upp goda exempel på klimatanpassat 
stadsbyggande.  

Möjligheten finns att ansluta planområdet till fjärrvärme men exploaterings-
graden bedöms i dagsläget som för låg. 
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5. Genomförandefrågor 

Huvudman
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark i området. 

Avtal
Exploateringsavtal skall tecknas mellan Växjö kommun och respektive 
exploatör innan exploatering påbörjas. Vid behov ska ledningar tryggas med 
servitutsavtal eller ledningsrätt. 

Befintliga nyttjanderättsavtal för tillgång till brygga, båtplats och nerfart till 
dessa kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Fortsatt tillgång till 
brygga eller båtplats bör då lösas.   

Ekonomi
Respektive exploatör står för kostnader i samband med områdets fortsatta 
exploatering, som t.ex. utbyggnad och flyttning av ledningar samt ytterligare 
nödvändiga utredningar, vilket regleras i ovan nämnda exploateringsavtal.   

Etappindelning och utbyggnadsordning  
Området kan komma att delas in i flera, separata detaljplaner. Utifrån 
tekniska, organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska förutsättningar 
föreslås en etappindelning på fyra till fem etapper. Beroende på yttre 
faktorer som t ex konjunkturläget kan etappindelningen av såväl detaljplaner 
som utbyggnadsordningen av olika delområden ändras. En avgörande faktor 
för etappindelningen av områdets utbyggnad är anslutningspunkterna för 
vatten- och avloppsnätet samt vägnätet. Dessa anslutningspunkter ligger 
båda i Entrégatan/Vattenverkstomten.  

Sjötorget och Entrégatan bör därmed utgöra etapp 1. Därefter föreslås 
Utsikten utgöra etapp 2, kallbadhuset och  Gränden etapp 3 samt Skogen och 
Ängen etapp 4.  

Tidplan
Godkännande av planprogram juni 2014 
Gestaltningsprogram   tidigast hösten 2014 -  
Detaljplan (1, 2, 3…)  tidigast hösten 2014 -  

6. Kommande utredningar och diskussioner

Fornlämningar
- Markarbeten ska föregås av en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § i 
kulturmiljölagen. Ytterligare arkeologiska undersökningar (förundersökning 
och undersökning enligt 2 kap 13 § kulturmiljölagen) kan vara aktuellt efter 
resultatet av den arkeologiska utredningen. 

Natur 
- Skötselplan för naturområden inom detaljplanen 
- Inmätning av värdefulla träd.
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- En kompletterande naturinventering för skyddade arter enligt förordningen 
ska övervägas. 

Geoteknik / hydro 
- Detaljerad geoteknisk undersökning inför byggnation 
- Geoteknisk undersökning av Helgasjöns vattenförhållanden 

Trafik
- Utredning av verksamhetsområdets trafiksituation och hur den kan 
förbättras för en kombination av tung trafik, privatbilism och gång- och 
cykeltrafik  
- Fortsatt diskussion kring kollektivtrafik rimligt linjealternativ. 

Miljö
- Utredning av Helgasjöns bottenförhållanden avseende ev. slambankar med 
aluminiumsulfat från tidigare vattenverksverksamhet. 
- Kompletterande utredningar av verksamhetsbuller i samband med exakta 
placeringar för bostäder.

Gestaltning
- Gestaltningsprogram för utformningsprinciper för byggnader, offentliga 
platser, gatu- och parkrum.  
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7. Behovsbedömning 

Konsekvensbedömning
En behovsbedömning görs för att klargöra om planprogrammets 
genomförande kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. 
Planprogrammet kommer att ligga till grund för efterföljande detaljplaner, 
som på grund av en högre detaljeringsgrad kommer att utvärderas vad gäller 
planens miljöpåverkan. Bedöms den detaljplan som utarbetas i nästa skede 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan kommer en miljökonsekvens-
beskrivning att genomföras med avseende på miljömässiga, sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska konsekvenser. 

Genom att göra en övergripande konsekvensbedömning i ett tidigt skede i 
planprocessen kan miljö- och hållbarhetsaspekter integreras i planen från 
början, så att en långsiktigt hållbar utveckling främjas. Denna konsekvens-
bedömning, som utgör en del av planprogrammet, tar sin utgångspunkt i ett 
brett hållbarhetsperspektiv och tar även upp sociala, kulturella och samhälls-
ekonomiska aspekter.

Integrering av olika funktioner 
Inom planområdet finns möjlighet att utveckla bostadsbebyggelse sida vid 
sida om icke störande verksamheter för rekreation, kultur och service, som 
restaurang, kafé, utställnings- och konferensfaciliteter, galleri och social 
service. Utbyggnaden av Sjöudden kan även medföra att integreringen av 
olika typer av funktioner i den här delen av staden ökar totalt sett. En 
blandning av olika markanvändning, funktioner, bebyggelsetyper och 
upplåtelseformer är positiv av flera olika skäl, bl.a. ur tillgänglighets-, och 
miljösynpunkt då avstånden till service, handel och arbetsplatser blir korta. 
Förutsättningarna för att skapa en socialt integrerad stad är större genom en 
blandad stadsstruktur. Planens genomförande bedöms därmed ge upphov till 
positiva konsekvenser ur social, ekonomisk och miljömässig synvikel. 

Offentliga platser 
Planförslaget kommer att leda till att tillgängligheten till Sjöudden förbättras 
avsevärt, att kopplingen mellan Sjöudden och omgivande stadsdelar för-
stärks, att ett nätverk av nya, offentliga platser skapas på Sjöudden samt att 
fler människor kommer att röra sig i området, vilket sammantaget bedöms
ge positiva konsekvenser ur social och rekreativ synpunkt. Då området 
utvecklas mot en större andel permanentboende, ökar även tryggheten och 
säkerheten i området.

Hälsa
Sjöudden erbjuder goda möjligheter till olika typer av ute-vistelse, som den 
stora, gröna lunga området utgör. Planprogrammet säkerställer dessa 
kvaliteter i form av en sammanhängande grönstruktur med t.ex. 
gammelskogen som är en attraktiv rekreationsmiljö samt utveckling av 
strandzonen söder om vattenverkstomten. Dessa förutsättningar skapar 
mycket god tillgänglig för utevistelse, sport och spontan lek. Området har 
idag goda förutsättningar för orientering, jogging, promenader samt 
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frilandsodling av frukt och grönsaker. Samtliga dessa kvaliteter bevaras och 
förstärks, samt kompletteras. Den sammanhängande grönstrukturen och 
förbättrade cykelförbindelser till centrum samt Hovshaga gynnar fysisk 
aktivitet och bidrar därmed också till bättre folkhälsa.   

Tegelkross från rivningen av ett par mindre tegelbyggnader inom området 
finns utfyllt på en plats inom vattenverkstomten. Inom utfyllnadsområdet 
bör bostadsbebyggelse ej uppföras. I övrigt finns inga kända ämnen med 
miljöpåverkan inom planens markområde.  

Planförslaget bedöms sammantaget skapa positiva effekter för folkhälsan.

Tillgänglighet
Strandlinjen är idag endast bitvis tillgänglig genom förekomsten av ett 
flertal fritidhus som uppförts på kommunens arrendetomter inom 
strandskyddsområdet. Vidare är den visuella kontakten med Helgasjön från 
kommunens markområden endast sporadisk. Den befintliga vegetationen i 
strandnära lägen är mycket värdefull, inte endast ur biologisk synvinkel utan 
även ur landskapsbildssynpunkt, varför även mycket ringa ingrepp i 
befintlig vegetation kan komma att få stora, långsiktiga negativa 
konsekvenser. Den högre vegetationen utmed strandlinjen bör därmed 
bevaras principiellt. Enstaka, smalare siktlinjer kan dock med fördel 
genomföras med stor försiktighet. Planförslaget syftar till att säkerställa det 
rörliga friluftslivets intressen längs strandlinjen inom planområdet som 
helhet, även området närmast stranden inom vattenverkstomten. 
Planområdet sluttar svagt inom vissa partier, men förslagen bebyggelse 
ligger i huvudsak inom plan mark. De enstaka höjder som finns i området 
föreslås bli utsiktspunkter mot sjön. Bryggor, alternativt trädäck, avses 
anläggas ned mot Helgasjön vid vattenverkstomten, vilket ökar 
tillgängligheten för personer med rörelsehinder. Sjötorgets nav med nya 
verksamheter är en möjlighet att tillgängliggöra Helgasjön för alla. 

Trygghet 
Tryggheten på Sjöudden kommer att öka i takt med att ny permanent 
bebyggelse tillkommer. Eftersom planen föreslås innehålla både bostäder, 
icke störande verksamheter, förskola och viss handel kommer människor att 
vistas här större delen av dygnet. Detta bidrar till att den naturliga 
bevakningen av området ökar därmed även tryggheten. Säkerheten i 
anslutning till den befintliga cykelvägen Växjö runt ökar då bebyggelse 
föreslås i anslutning därtill, och en ny, aktiv framsida skapas ut mot 
cykelleden, som idag upplevs som undanskymd och dold. Delar av området i 
anslutning till industriområdet kan upplevas otryggt, särskilt kvällstid, då 
området ligger separerat från staden samt innehåller stora skogspartier och i 
flera delar saknar belysning. 

Barnperspektiv  
Sjöudden erbjuder goda förutsättningar för mindre barn och barn i 
skolåldern för utevistelse, fantasilek, rörelselek och motion. Stora 
naturmarksområden bevaras och ett naturanpassat byggande ger god tillgång 
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till ytor för spontan lek och utevistelse i trygga miljöer. Odlingsområdena på 
Sjöudden samt bigården ger intressanta möjligheter för praktisk 
miljöundervisning på olika stadier. Möjligheter till en kvarterslekplats finns 
också t.ex. sidoordnat i det stora, nya grönområde som föreslås söder om 
vattenverkstomten.

Förutsättningarna för barn kommer att förbättras i området genom att en ny 
förskola planeras på Sjöudden. Förskolan ligger relativt nära verksamhets-
området. Utifrån dagens verksamheter och förutsättningar överskrids inte 
några riktvärden för buller eller luft men för att undvika framtida konflikter 
och påverkan på barns hälsa och säkerhet är det viktigt befintliga 
verksamheter inte utökas så pass att risk finns att riktvärden överskrids.   

Det är relativt långt till Hovshagaskolan vilket är en nackdel men 
cykelvägen dit kommer att förbättras för en trygg och säker skolväg. 

Flera verksamhetslokaler planeras i området, dels vid entrétorget, dels vid 
Hamntorget, vilka kan erbjuda aktiviteter som gymnastik, musik och andra 
skapande verksamheter för olika åldrar. Möjlighet till spontanidrottsplats 
kan också finnas i anslutning till grönområdet söder om vattenverkstomten 
eller vid infarten till området. Sjöuddens utveckling med en större 
befolkning och nya verksamheter skapar bättre sociala förutsättningar, 
särskilt för större barn och tonåringar, samtidigt som transportbehovet in till 
centrum kan komma att minska, då aktiviteterna och servicen i området 
ökar.

Översiktligt bedöms planprogrammet, med utgångspunkt i dagens 
verksamheter, skapa goda miljöer för barn på Sjöudden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Bostäder
Växjö kommun är en av få kommuner i landet som haft en positiv 
befolkningsförändring i över 40 år. De senaste tio åren har dessutom 
ökningen i befolkningen varit avsevärt hög, ett genomsnitt på drygt 1000 
nya invånare om året. Denna ökning har varit stabil under de senaste 10 
åren, och kan härledas till bland annat Växjös attraktivitet i regionen.  

Denna stabila befolkningsökning ställer krav på att kommunen bemöter 
efterfrågan på bostäder, och i synnerhet bostäder belägna i eller nära 
centralorten. En utveckling av Sjöudden ger möjlighet till närhet både till 
stadens centrum, intilliggande verksamhetsområden, Växjö flygplats och till 
närliggande arbetsplatser i Sjöuddens industriområde och Västra 
industriområdet vilka kan nås med kollektivtrafik samt ett utbyggt gång- och 
cykelvägsnät. En utbyggnad av bostäder på Sjöudden bidrar även till att 
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servicen i stadsdelsområdet Hovshaga stärks, och ges förutsättningar för 
fortsatt utveckling. 

Näringslivet
Satsningen på ett nytt nav vid Helgasjöns strand, med restaurang, konferens-
faciliteter, utställningslokaler, galleri och ett utbud av kompletterande 
service, t.ex. kallbadhus och spa i en attraktiv vattennära miljö skapar 
förutsättningar för att stärka och utveckla såväl Växjös som regionens 
näringsliv. Intilliggande verksamhetsområden präglas idag av aktiva företag 
som kan ha finna kompletterande kvaliteter och utbud inom Sjöudden som 
t.ex. möjlighet till kontor och konferens.  Sjöudden kan med sitt läge på ett 
kort avstånd från centrum samt närhet till riksvägar och flygplats, 
komplettera Växjös utbud av goda, attraktiva mötesplatser för näringslivet, 
och bli en intressant plattform för entreprenörer. 

Nya bostäder inom planområde bedöms inte påverka dagens företag på 
Sjöuddens verksamhetsområde utifrån deras befintliga verksamheter. 
Genomförda utredningar visar också att det finns viss marginal när det gäller 
rikt- och tröskelvärden. Dock innebär nya bostäder i planområdet, placerade 
närmare verksamhetsområdet än redan befintliga bostäder, en faktisk 
begränsning av företagens möjlighet till utveckling för att inte riktvärden för 
buller och luft ska överskridas på samma sätt som viss nyetablering av vissa 
störande verksamheter begränsas.  

En ökad funktionsblandning bidrar till ett bättre underlag för kollektivtrafik i 
staden stärks, och likaså serviceunderlaget. Möjligheter till service, kontor 
och viss handel inom området minskar även beroendet av stadens centrum, 
och bidrar till en flerkärning tätortsstruktur.

Kulturella konsekvenser 
Det föreslagna planprogrammet tar stor hänsyn till befintliga kulturvärden, 
och syftar till att bevara kulturhistoriskt intressant bebyggelse och historiska 
spår i landskapet, t.ex. i form av äldre vägar och stigar, stenmurar, 
ångbåtsbrygga samt arkeologiska lämningar. Planförslaget tydliggör, 
integrerar och lyfter fram dessa kvaliteter då området utvecklas.  

Miljökonsekvenser
Utbyggnaden av Sjöudden bedöms kunna bidra till att flera nationella och 
lokala miljömål uppnås. Områdets framtida bebyggelse, med stark 
integrering av olika funktioner, samt närheten till befintliga verksamheter 
och Växjös centrum ger goda förutsättningar för utbyggnaden av 
kollektivtrafik och befintliga gång- och cykelförbindelser.  

Landskapsbilden kommer att påverkas väsentligt, särskilt från sjösidan. Ett 
naturanpassat byggande där befintlig topografi och vegetation bevaras och 
exploateringens skala anpassas efter de landskapsliga förutsättningarna 
kommer att mildra bebyggelsens påverkan på stadsbilden. Påverkan på 
befintliga naturvärden kan uppstå vid anläggandet av ytterligare båtplatser i 
Helgasjön. Byggandet av sittbryggor, trädäck samt ett nytt kallbadhus med 
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långbrygga förutses ej ge upphov till några större konsekvenser för 
naturmiljön. Nya konstruktioner i Helgasjön koncentreras till området runt 
vattenverkstomten, där verksamheter pågått sedan 1800-talets slut. 

Friluftslivets tillgänglighet till området ökar med den föreslagna 
användningen av området. I synnerhet ökas tillgängligheten till Helgasjön, 
såväl fysiskt, som visuellt, särskilt som den privatisering som befintliga 
fritidshus inom strandskyddsområdet gett upphov till upphör.  

Det föreslagna planförslaget för Sjöudden bedöms förstärka områdets 
tillgänglighet för friluftsliv, och förstärka områdets koppling till 
intilliggande områden och Växjö centrum.   

Riksintresse enligt 4 kap. 6§ miljöbalken 
Mörrumsåns avrinningsområde i Kronobergs län, som utgör riksintresse, 
omfattar även Helgasjön. Planprogrammet för Sjöudden bedöms ej få någon 
avsevärd negativ påverkan på detta riksintresse, då förslagna åtgärder ej 
omfattar vattenreglering eller vattenöverledning.

Nationella miljömål 
God bebyggd miljö – Förslaget bidrar till en mer hållbar och sammanhållen 
stad genom ökad förtätning och integrering av olika funktioner i stadsdelen 
Hovshaga, vilket även stärker förutsättningarna för kollektiva färdmedel, 
samt att människor lättare kan nå viktig service. Planförslaget bidrar till att 
rekreationsintressena på Sjöudden tillvaratas och förstärks, samt att 
områdets kulturhistoria tillvaratas och synliggörs.  

Levande sjöar och vattendrag – Lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) förslås tillämpas som princip i området som helhet för att fördröja 
och rena dagvatten, som ett led i målet om klimatutjämning, undvikandet av 
översvämning och för att minska föroreningsbelastningen långsiktigt och 
tillförsäkra god vattenkvalitet i Helgasjön.   

Miljökvalitetsnormer för vatten
Genom att tillämpa LOD med fördröjning och rening i området med 
Helgasjön som slutrecipient, bedöms den befintliga dagvattendammen i 
området ej belastas ytterligare. Genom effektiv LOD-teknik bedöms 
tillkommande bebyggelse i området inte påverka Helgasjöns vattenstatus 
negativt.

Miljökvalitetsnormen för sjöar, vattendrag och grundvatten berör Helgasjön 
och motsvarar en god ekologisk och kemisk status som ska vara uppnådd 
senast 2015.  Den sammanvägda ekologiska statusen för Helgasjön bedöms 
idag som måttlig med avseende på växtplankton och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer. Det finns risk att god status och därmed miljökvalitets-
normen inte nås till 2015. Däremot bedöms chansen att uppnå god status till 
2021 som möjlig. Den kemiska statusen exklusive kvicksilver för Helgasjön 
bedöms vara god.  
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Badvattenkvaliteten i Helgasjön är idag tillfredsställande. Tillskapande av 
badbryggor, flytbryggor eller trädäck vid delar av vattenverkstomtens strand 
bedöms ej påverka Helgasjöns kemiska eller ekologiska vattenstatus. 
Uppförandet av ett nytt kallbadhus med en lång brygga bedöms inte heller 
påverka Helgasjöns vattenkvalitet negativt. En behovsbedömning av 
anläggandet av nya båtplatser görs lämpligen efter att en geoteknisk 
undersökning av Helgasjön genomförts och analyserats, och eventuella 
tillkommande miljöanalyser av Helgasjön utförts, som underlag för 
detaljplaneläggning av området.      

Miljökvalitetsnormer för luft 
Planförslaget bedöms ej försvåra möjligheterna att uppnå kraven i gällande 
bestämmelserna för miljökvalitetsnormer för luft. 

Växjö kommuns miljöprogram 
Växjö kommuns miljöprogram innehåller tre prioriterade profilområden: 
Leva Livet, Vår Natur och Fossilbränslefritt Växjö. Programmet tar avstamp 
från de 16 nationella och regionala miljömålen, vars huvudsakliga 
målsättningar finns integrerade i profilområdena. 

Leva livet, innebär att Växjö ska bidra till en hållbar utveckling, där 
konsumtionen och produktionen är resurseffektiv och giftfri. Utbyggnaden 
av Sjöudden ses som ett stadsutvecklingsprojekt för att etablera en mera 
stabil stadsstruktur, och öka integreringen av olika funktioner i stadsdelen. 
Denna förtätning ses som ett led i en mera resurseffektiv markanvändning 
och en mera funktionsintegrerad, robust tätortsstruktur. Vidare erbjuder 
Sjöudden områden för lokal produktion av grönsaker.  

Vår natur, innebär bland annat att rent vatten, frisk luft och varierade natur- 
och kulturmiljöer prioriteras i staden. Växjö vill värna om befintlig natur 
och utveckla grönstrukturen i takt med att befolkningen och byggandet ökar. 
Sjöudden bedöms kunna bebyggas utan att natur- och kulturmiljön i området 
påverkas negativt. Områdets natur- och kulturvärden har identifierats, 
analyserats och integrerats i planprogramsarbetet. Utgångspunkten är att 
dessa värden bevaras på det sätt som planprogrammet föreslår. I 
planprogrammet skapas även möjligheter till lokalt omhändertagande av 
dagvatten i området, vilket bidrar till fördröjning samt rening av dagvattnet 
och minskad påverkan på slutrecipienten Helgasjön.  

Målet Fossilbränslefritt Växjö, innebär en minskning av fossila 
koldioxidutsläpp med minst 70 % per invånare till år 2015, jämfört med 
1993 års siffror. Vidare innebär begreppet att elenergiförbrukningen skall 
minskas med 20 % per invånare, samt en ökning av användningen av cykel 
som transportmedel med 20 % fram till 2015. Under samma tidsperspektiv 
är det även ett viktigt mål att öka användningen av kollektivtrafik i tätorten 
med 20 %. Teknisk möjlighet finns att ansluta Sjöudden till fjärrvärmenätet, 
baserat på ett underlag på 300 bostäder. Delar av Sjöudden avses visa 
exempel på klimatanpassat, innovativt byggande. Uppvärmning med 
solenergi är också en intressant möjlighet i området.    
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Genom en strategisk och väl avvägd utbyggnad av Sjöudden för blandad 
stadsbebyggelse, med funktionsblandning som inslag av icke störande 
verksamheter, viss service och handel, bedöms området komplettera 
stadsdelen Hovshaga till en mera integrerad, robust samhällsstruktur med 
förbättrade möjligheter till utökade cykelförbindelser samt kollektivtrafik. 
På så sätt bedöms planprogrammet för Sjöudden även följa Växjö kommuns 
vision om utbyggnad av staden i stråk, samtidigt som planen möjliggör 
bevarandet av värdefulla och lättillgängliga natur- och rekreationsområden i 
stadsranden, en av Växjös största kvaliteter.

Planprogrammet bedöms även följa kommunens antagna miljömål avseende 
ett mera hållbart hushållningsmönster med olika resurser, bl. a. energi.  
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Bedömning av 
miljöpåverkan         Plan: Sjöudden 

Dnr KS⁄2008:567 Påverkan. Ingen  Berörs   
Stor Måttlig Liten påverkan ej Kommentar 

Miljö 

Miljökvalitetsnormer 
(MKN)     

x

    

Dagvatten ska fördröjas och 
infiltreras inom planområdet och 
påverkar därmed inte möjligheten 
att uppnå MKN för vatten. Hänsyn 
har tagits till utredningar för buller 
från trafik och verksamheter och 
MKN för buller bedöms inte 
påverkas. Hänsyn har tagits till 
spridningsberäkning från verksam-
heter och MKN för luft bedöms inte 
påverkas.   

Miljömål     x     

Förslaget bidrar till att uppnå de 
nationella miljömålen god bebyggd 
miljö, levande sjöar och vattendrag 
och hållbar hushållning. 

Hållbar utveckling     x     

Förslaget ligger i linje med ÖP 
2012 som eftersträvar att Växjö ska 
växa på ett hållbart sätt.

Riksintressen 
Naturvård         x   
Rörligt friluftsliv         x   
Kulturmiljö         x   
Kulturmiljö o 
landskapsbild 

Stads- och 
landskapsbild x         

Landskapsbilden, särskilt från 
sjösidan, kommer att förändras. 
Byggnation kommer att medföra en 
mer stadslik karaktär. Omsorg i 
utformningen av byggnader, gatu-
rum och offentliga platser föreslås 
vilket tillsammans med omvand-
lingen av den idag ”tomma” vatten-
verkstomten till blandad stads-
bebyggelse och offentlig plats är 
positivt för stadsbilden. 

Fornminnen     x     

Området är relativt rikt på forn-
lämningar. Markarbeten i området 
ska föregås av en arkeologisk 
utredning enligt 2 kap 11 § i 
kulturmiljölagen Redan kända 
fornlämningar sparas.  

Kulturmiljöprogram        X   

Kulturhistorisk miljö     x    

Stor hänsyn tas till de värden som 
pekas ut i den kulturhistoriska 
utredningen som gjorts. 

Naturvårdsintressen 

Naturreservat         x 

Delar av Araby golfbana utgör 
naturreservat. Reservatets värden 
bedöms ej påverkas av 
planförslaget. 

Natura 2000         x   
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Växt och djurliv   X     

Stor hänsyn tas till områdets natur-
värden och dess funktion som 
spridningskorridor. Naturvärden 
beaktas genom förslagets innehåll, 
struktur och avvägning samt genom 
att bygga terränganpassat.  

Biotopskydd     x  
Påverkan på vatten 

Strandskydd   X     

Byggnation för rekreation, kultur- 
och utställningsverksamhet föreslås 
inom den tidigare ianspråktagna 
vattenverkstomten inom strand-
skydd. En grön zon lämnas utmed 
Helgasjöns strand i sin helhet. 
Allmänhetens tillgänglighet till 
stranden förbättras genom att 
området längs strandlinjen avsätts 
och utvecklas för rekreation samt 
att tidigare privatisering genom 
enskilda fritidshus upphävs. På-
verkan på djur- och växtliv bedöms 
vara ringa.  

Dagvatten     x     

LOD föreslås i planområdet som 
helhet för att fördröja, infiltrera och 
rena dagvattnet innan det når 
Helgasjön. Befintlig dagvatten-
damm avlastas. 

Grundvatten       X     
Markförhållanden/föroreningar 

Förorenad mark       X   

Helgasjöns bottenförhållanden 
avseende ev. aluminiumslam från 
tidigare vattenverksverksamhet bör 
utredas inför detaljplanläggning. En 
begränsad deponi av krossat tegel 
är känd och kartlagd inom vatten-
verkstomten. Bostäder eller odling 
föreslås ej inom området för tegel-
deponin. En utredning har gjorts 
som visar att klorerade alifater inte 
förekommer. 

Grundläggning       X   

Inga extraordinära åtgärder vid 
grundläggning för ledningar och 
byggnader krävs. 

Hushållning med 
resurser 

Befintlig infrastruktur       X   
Befintlig infrastruktur används och 
integreras i förslaget.  

Vatten       X   

Mark     x     

Förslaget är relativt ytsnålt och 
hushållar med markresurserna 
samt bidrar till att staden utvecklas 
inom befintlig stadsgräns och att 
befintliga strukturer utnyttjas bättre.

Alstrande av avfall 
Under byggskedet     x     
Avfallssortering     x     
Hälsa
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Buller     X   

Norrleden orsakar trafikbuller men 
bedöms inte överskrida några 
riktvärden. Hänsyn har tagits till 
buller från befintliga verksamheter 
och inga riktvärden bedöms 
överskridas. Kompletterande 
bullerutredningar föreslås i den 
fortsatta planeringen.  

Luftkvalitet     X   MKN för luft bedöms innehållas.  

Lukt      X   
Enligt utredning bedöms inte några 
skadliga lukter förekomma.  

Radon         X 
Hitintills har inget visat på att risk 
för radonförekomst finns.    

Vatten         

Helgasjöns badvattenkvalitet 
bedöms vara tillfredsställande. 
Ytterligare utredning och analys av 
Helgasjöns miljöstatus bör dock 
göras före detaljplaneläggning. 

Strålning         X 
Risker och Säkerhet 

Trafik       X   

Utbyggnad av cykel- och gång-
vägsnätet föreslås mot centrum 
samt mot Hovshaga, för förbättrad 
trafiksäkerhet och ökad trygghet.  

Explosion      X 

Viss risk för explosionsolyckor inom 
Sjöuddens verksamhetsområde 
kan föreligga. Skyddsavstånd finns 
i form av ”gammelskogen”.   

Översvämning       X 

Inga bostäder föreslås inom 
område där det är risk för 
översvämning.  

Ras o skred        X 

Farligt gods      X   

Risk för farligt-godsolyckor på Norr-
leden finns. Risken för påverkan 
minimeras genom att rekom-
menderade skyddsavstånd hålls. 

Transportstrategimål 

Bilresor   x     

Bilresandet bedöms öka något per 
invånare i staden p.g.a. långa 
gångavstånd till närservice, relativt 
otrygga gång- och cykelvägar samt 
i dagsläget gles kollektivtrafik.  

Cykelresor   x     

Möjligheten till snabba, säkra 
cykeltransporter ökar i takt med att 
förslaget genomförs. 

Gångtrafik   X     

Förslaget innebär långa gång-
avstånd till närservice. Trafiksäker-
heten och tryggheten ökar för de 
som går genom nya belysta gång- 
och cykelbanor och genom att fler 
människor rör sig i området då nya 
bostäder etableras. 

Kollektivtrafik   X     

Området bedöms få ett lägre 
kollektivtrafikresande och en dyrare 
kollektivtrafik per invånare än 
staden som helhet. 

Planens influensområde 
ÖP       X 
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Gällande planer       X 
Ett mindre område längst i söder 
omfattas av detaljplan.  

Pågående 
planläggning       X 

Inga pågående planärenden 
föreligger.  

Mellankommunala 
intressen       X 

Kommunens bedömning      
Handläggare:  
Maria E Arvidsson 

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

              *
X    

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan   Datum: 2014-04-15 

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas       

MKB behövs inte x
MKB
behövs     

* bedömningen utgår från befintliga företags verksamheter. Ändras verksamheterna så att de 
miljöstörande faktorerna buller och utsläpp till luft ökar kan miljöpåverkan öka.  
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