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Dnr 2017BN1265

Dpl 214

Syfte
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, dvs. byggrätt, så att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus, centrumändamål kan byggas inom en del av fastigheten Växjö 10:35, tillhörande stadsdel Väster i Växjö. Stora delar av marken är planlagda och används som markparkering idag.

Filmstaden

Oxtorget

Polisen

Aktuellt område
för planändring

Bakgrund - Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties
AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö
kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a.
markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan.

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut (KS 2017-10-31 § 490) godkänt en avsiktsförklaring mellan Växjö kommun, Vöfab och APP Properties AB, om framtida markförsäljning
avseende del av fastigheten Växjö 10:35.
Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda
också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm). P-garaget planeras ägas av det kommunala bolaget Vöfab. Tredimensionell fastighetsbildning kommer att säkerställa olika delar av projektet.
Läget i staden - Det är gångavstånd, ca 200 m till Oxtorget och ca 500 m till Norra stationsområdet där bl.a. nytt resecentrum och kommunhus ska byggas. Arenastaden ligger
också inom gångavstånd från planområdet.
Oxtorget

Stortorget

Norra stationsområdet
Södra stationsområdet

Planområde

Lasarettet

DETALJPLAN
Handläggs med s.k. ”utökat förfarande” (tidigare kallat normalt planförfarande).
Handlingar - Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser, behovsbedömning, MKB samt denna planbeskrivning inklusive redovisning av fastighetsrättsliga konsekvenser av planens genomförande.
Utredningar
Miljöteknisk markundersökning, Sweco, mars 2018
Geotekniskt utlåtande, Sweco, mars 2018
Riskbedömning för detaljplan (transport av farligt gods på järnväg), WSP juli 2018
Bullerutredning – WSP 2018 10 19
Kartläggning av träd, Växjö kommun, maj 2018
VA-/dagvattenutredning – Sweco 2018 11 13
MKB – Sweco 2018 11 29
Plandata
Areal – planområdet omfattar en yta på ca 13 400 m2. I planområdet ingår del av fastigheten Växjö 10:35 samt del av Växjö 14:1 (gamla smalspåret).
Markägare inom planområdet: Växjö kommun
Gällande planer inom planområdet
0780K -P01/12 Detaljplan för kv. Fabriken mm, fastställd 2001-03-19
0780K-1 Stadsplan för Växjö, fastställd 1914 07 17
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige KF 2012-02-28) redovisar den aktuella marken som ”Den blandade stadsbygden – Omvandlingsområden
längs järnvägen”.
Grönstrukturprogram för Växjö stad (antaget av KS 2013-04-09) redovisar delar av den
aktuella marken som grönt stråk med inventerat naturvärde på 5 av 10 (bild nedan). Södra
delen är dock idag en asfalterad yta med bl.a. återvinningsstation (se flygbild på sidan 1).
Den aktuella gröningen vid
Askelövsgatan ges inget större
värde för rekreation, samvaro,
artrikedom m.m. enligt grönstrukturprogrammet.
Marken är före detta järnvägsområdet och miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde följande
bedömning vad gäller att iordningställa området som parkmark på en förfrågan från tekniska förvaltningen 2010 (citat):
"Vi bedömer att med förslagna
åtgärder är det acceptabelt att
iordningställa området som
parkmark, då utan lekplats och
odlingar beroende på att föroreningshalten bitvis är över de generella riktvärdena för känslig
markanvändning”.
Befintliga träd - Växjö kommun har gjort en kartläggning av träd inom området. I den redovisas bl.a. att de flesta träd är yngre än 30 år. Det finns dock äldre träd mot kvarteret
Förrådet (längs det gamla smalspåret) men de berörs inte av byggnation. Länsstyrelsen
beslutar formellt om träd omfattas av biotopskydd.
Riksintresse kommunikation - järnväg
Planområdet gränsar till riksintresset för kommunikation - järnväg. Planförslaget har utformats så att riksintresset inte ska påverkas negativt, bl.a. genom att bebyggelse placeras
med respektavstånd från spårområdet. Bostadsbebyggelse ska också utformas så att gällande bullervärden kan uppfyllas. Riskerna med transporter med farligt gods belyses i
framtagen riskanalys, MKB samt byggnadstekniska riskreducerande åtgärder redovisas
också i planhandlingar. Hänsyn är tagen också till framtida dubbelspår mot Alvesta.
Geologi
Jordarter - Jorden utgörs huvudsakligen av ca 1,5 – 2,7 meter fyllning som följs av sand
eller siltig sand. Fyllningens sammansättning varierar men vanligtvis består den av grusig
sand men även mulljord och tegel har noterats. Ställvis förekommer även sandblandad
torv efter fyllningen. Efter sandlagren sker en övergång till siltig sandmorän ca 4,5 till 6,5
meter under markytan. Sandlagrens mäktighet varierar mellan ca 1,5 till 4 meter.
Grundläggning
Grundläggningsförutsättningarna för byggnader inom området försvåras av den befintliga
inhomogena fyllningen samt sandlager på några meters djup med låga fasthet. Då
utskiftning av fyllning och underliggande organisk jord ner mot ca 4–5 meter skulle
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behövas rekommenderas pålning av kommande byggnader som förstärkningsmetod.
Grundvattennivån styr huruvida vattentät gjutning av betong krävs för ett underjordiskt
garage. Vid tiden för upprättandet av denna rapport och med information från historiska
data är bedömningen att konstruktioner bör ligga på nivåer över +162,7.
Bedömt pålstopp varierar mellan nivå ca +153 till +159 motsvarande 5–11 meter under
markytan. Då grundvattennivån sannolikt kan ha stor betydelse för val av framtida
grundläggningsnivåer rekommenderas fortsatta avläsningar inom området.
I bygglovsskedet rekommenderas en mer detaljerad utredning för projektet.
Markföroreningar
Planområdet var tidigare en del av järnvägsområdet och tidigare gjorda utredningar visar
på att området bitvis är utfyllt med diverse fyllnadsmassor och det är punktvis förorenat med
metaller, PAH er och alifatiska kolväten. I flera punkter är flera parametrar klart över naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. I en provtagningspunkt har det påträffats arsenik klart över riktvärdet för mindre känslig markanvändning.
Ny byggnation kräver sanering av marken inom planområdet till kategorin ”känslig markanvändning” (KM).
Teknisk försörjning
Befintliga ledningar - Det finns en del ledningar inom planområdet (bild nedan); en del
av dem kommer att ligga kvar i sitt nuvarande läge och de måste säkras med ledningsrätt.
En del måste flyttas/läggas om.
Dagvatten – Stora delar av planområdet är hårdgjorda/täckta med asfalt idag. Även om
det inte blir större flöde till dagvattensystemet efter byggnation finns det behov av att
fördröja dagvattnet lokalt på plats eftersom dagvattenledningarna är överbelastade och
området ligger långt ner i systemet. Framtagen dagvatten-/ och VA utredning redovisar
hur frågan kan lösas.

Ledningar som måste läggas om

Dagvattenledningar inom nuvarande
parkering måste flyttas

VA - Ledningar för spill och vatten finns inom området (i befintlig kvartersgata). Delar
av dem måste flyttas och dess läge måste säkras med ledningsrätt (inom kvartersmarken).
Kommunen måste göra en kapacitetsberäkning för spillvatten om denna detaljplan blir
genomförd innan planerad pumpstation (vid korsningen Liedbergsgatan/Södra Järnvägsgatan) blir byggd. Befintliga vattenledningar bedöms klarar behovet.
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Översvämningskartering med 100-års regn visar var det kan bli vattensamlingar vid kraftiga skyfall (bild nedan) med nuvarande marknivåer. Projektering av bebyggelsen och
dess närmiljö måste ta hänsyn till problematiken så att bebyggelse inte ska drabbas av
översvämningar i framtiden.

Lågpunkt i
området

Karta (Växjö kommun): Översvämningsrisk med 100 års regn

Energi/Fjärrvärme
Växjö kommuns energiplan förordar fjärrvärme/fjärrkyla för nybyggnation.
Återvinningsstation – inom området finns flera containrar placerade för sophantering. Ny
plats/lösning måste hittas för denna funktion.
PLANFÖRSLAG
Bebyggelse - Detaljplanen medger byggrätt som innehåller parkering i flera plan (under
och ovan mark), bostadshus med varierad byggnadshöjd samt centrumändamål. Planbestämmelser reglerar också byggnadshöjd (4-6 våningar närmast befintlig bebyggelse
längs med Storängsgatan), upp till 10 våningar mot gamla smalspåret och som max. 20
våningar mot järnvägen. Detaljplanen säkerställer också angöring till området med lokalgata och vändplats samt cykelstråk (g/c vägar) som knyter planområdet mot centrum och
så småningom mot Bäckaslövsområdet, läns med järnvägen. Just denna g/c-förbindelse,
längs med järnvägen, måste kompletteras i framtiden med sträckan som saknas (via trafikverkets mark).
Byggrätten avgränsas också med hänsyn till järnvägen där respektavstånd till närmsta
spår har styrt dess utbredning. Planhandlingar redovisar vilka krav ska ställas på
byggnation så att bl.a. säkerhetsaspekterna med hänsyn till järnväg och transporter med
farligt gods ska kunna beaktas.
Planillustration
Skissförslag framtagna av byggherrar som ska genomföra planen (Vöfab och APP) illustrerar hur området kan bebyggas för att kunna tillföra både p-platser (för allmänhet och
framtida boende/verksamma inom kvarteret), bostäder och verksamheter (arbetsplatser).
Bilder och skisser illustrerar ett P-hus med plats för ca 800 bilplatser, ca 800 cykelplatser,
ca 350 bostäder i flera olika huskroppar samt ca 450 m2 verksamhetsyta.
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Upplåtelseform till bostäder bestäms inte med detaljplan utan det är en senare fråga vad
som byggs. Det är fullt möjligt att bygga alla typer av boende med hyres-/bostads-/ eller
äganderätt.

Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö
Förslag på ytor i markplan för bilar (vit), cyklar (blå), bostäder (gult), verksamheter (rosa), förråd (grå)

Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö
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Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö

Parkering
Inom planområdet ges förutsättningar för byggnation av ca 800 p-platser för bilar som
ska anläggas i ett garage under och ovan mark. Fördelning mellan allmän-/bostads/verksamhetsparkering styrs inte genom detaljplanen, men syftet är att det ska skapas
både allmänna p-platser samt p-platser för kvarterens behov. Exploateringsavtal mellan
berörda parter (Växjö kommun/Vöfab och APP) reglerar bl.a. denna fråga. Genom 3D
fastighetsbildning kan säkerställas olika ägare för olika våningar/markanvändning.
Eventuella p-platser för bilar i markplan (i mån av plats) inom planområdet ska gestaltas
med stor omsorg. Markbeläggningen ska ta hänsyn till bl.a. fördröjningen av dagvatten.
Plantering och grönska, som ger ett mjukt och vackert intryck, ska finnas med.

Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö
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Cykelparkering
Planillustrationer redovisar olika lösningar för cykelparkering (ca 800 platser). De finns
fördelade på flera ställen. Allmänna cykelparkeringar planeras anläggas framförallt i
markplan samt delvis i P-hus (bilder nedan).

Cykelgarage

Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö

Ambitionen från byggherrar är att täcka cykelgarage-/och parkeringar med gröna tak samt
anlägga solceller inom området. Det är inget krav som ställs i detaljplanen, utan frågan
prövas i bygglovsskedet.

Illustration: LBE Arkitekt AB Växjö
Förslag på cykelparkeringar inom området (finns fördelade på fler ställen i markplan samt i ett garage)
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Trafik
Angöring med bil till P-huset sker via allmänna gator runt om planområdet. Bild nedan
redovisar möjliga anslutningar och kopplingar till stadens gatunät. Angöring till P-hus är
möjlig via Askelövsgatan, Storängsgatan och Krukmakaregatan.

Tegnérkyrkogården

Kust till Kustbana

Angöring: Biltrafik (blå linje); cykeltrafik (grön linje)

Transport av farligt gods på järnväg
En riskanalys tillhörande planhandlingar (Detaljerad riskbedömning för detaljplan, WSP
juli 2018), redovisar risker och riskreducerande åtgärder, förknippade med planerad markanvändning och byggnation, med hänsyn till transporter med farligt gods.
Plankarta reglerar byggrättens användning och avstånd till järnvägen, dvs:
- bostäder får inte byggas närmare än 30 meter från närmsta spårmitt
- förråd/teknikutrymmen på markplan får inte byggas närmare än 15 meter från
närmsta spårmitt
Utöver detta redovisas riskreducerande åtgärder i planhandlingar, bl.a. under rubriken
BYGGLOV, som krävs för att planerad utformning av planområdet ska vara genomförbar
ur risksynpunkt, dvs:
- Eftergivande konstruktion
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Placering av friskluftsintag
Kollektivtrafik/service - Planområdet ligger nära Storgatan som är välförsörjd med kollektivtrafiken. Många arbetsplatser, handel, naturområden mm finns inom gång-/ och cykelavstånd.
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Utemiljö – Innegårdar - Allt tätare stadskvarter kräver stor omsorg om utemiljön och
”gårdsrummens” utformning. Innegårdar ska i första hand användas som uteplatser för
boende inom kvarteret. Gröna gårdar utgör en viktig och skyddad miljö för människor i
den täta staden. Viktigt är också att i nära anslutning till entréerna placera cykelparkeringar.
Utemiljön ska inte bara vara grön, trevlig
och tillgänglig för alla utan också genom
sin utformning och materialval fördröja
dagvatten inom kvarteret - så långt det går!

Referensbilder ovan (Malmö/Stockholm) – möjliga lösningar för gröna innegårdar

Referensbilder ovan (Växjö) - ny bebyggelse och innegårdar på södra sidan av järnvägen

Tillgänglighet - Utemiljön och byggnader ska uppfylla tillgänglighetskrav för bl.a. rörelsehindrade, synskadade. I kommande bygglov granskas tillgänglighetskrav.
Avfall – Växjö kommun vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall etc.
ska följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Växjö kommun”.
Båda dokumenten finns på www.ssam.se.
Barnperspektiv - Det finns flera skolor och förskolor i närheten med gång-/cykelavstånd
från planområdet. Avstånd till närmsta spontanidrottsyta eller allmän park ligger inom
800 meter från planområdet.
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Behov av lekytor/utemiljön för barn till framtida boende inom kvarteret kan beaktas under bygglovet. Det finns goda förutsättningar att skapa en bra och bullerskyddad utemiljö,
med bl.a. lek-/trädgårdsredskap. Framtida fastighetsägare och dess boende kan påverka
hur deras närmiljö och utemiljö ska utformas/förvaltas/underhållas.
Posthantering - Postfack alt. postlådesamling för flerbostadshus bör placeras vid byggnaders entréer, gärna i samråd med posten.
INVERKAN PÅ MILJÖN
Buller - Från och med den 2 januari 2015 gäller ändringar i plan- och bygglagen PBL
(SFS 2014:902 och SFS 2014:901) och i miljöbalken (MB) vad det gäller hanteringen av
buller i plan-/ och bygglovsärenden. Lagändringarna syftar till ett mer samordnat regelverk och tillämpning av bullerfrågor mellan PBL och MB. Avsikten är att tillämpningen
ska bli mer tydlig och förutsägbar samt att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan att riskera påverkan på människors hälsa.
Enligt 4 kap 33 a§ PBL ska planbeskrivningen till detaljplan innehålla en redovisning av
beräknade värden för omgivningsbuller (buller från flygplatser, industriell verksamhet,
spårtrafik och vägar):
- vid bostadsbyggnadens fasad och
- vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden
Trafikbullerförordningen
För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 2017:359, vilken trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av
riktvärdena:
 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning
till bostad
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter
Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids nattetid vid fasad. Om 70 dBA
maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger per
timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.
Underlag till bullerutredningen (WSP)
Spårtrafik, prognos 2040
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Vägtrafik, prognos 2030

Bild ovan: WSP bullerutredning
Ekvivalent ljudnivå, väg och järnväg; prognos 2030 (väg) och 2040 (järnväg)

12

Bullerskyddsåtgärder
För att skydda innergården mot ljudet från järnvägen (för illustrerad bebyggelse) måste
en bullerskyddsskärm sättas upp på västra sidan. Bullerskyddsskärmen måste vara minst
3,5 m hög. Positionen på skärmen redovisas nedan.
Detaljplanen styr dock inte kvarterens exakta utformning och vid eventuellt fler ”öppningar” i kvarteren kan även andra lösningar och bullerskyddsåtgärder krävas för att
kunna uppfylla gällande bullerkrav. Frågan följs upp och säkerställs i bygglovskedet.

Bild ovan: WSP bullerutredning. Förslag på åtgärder (läget för bullerskärm)

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Luft – Planens genomförande bedöms inte medföra att gällande MKN för luft överskrids
inom eller utanför planområdet. Miljö och hälsoskyddskontorets rapport om luftkvalité
2014 (samt mätningar som görs regelbundet) visar ingen risk för överskridande av MKN
för luft.
Vatten – Planförslagets genomförande äventyrar inte att MKN för vatten (bl.a. stadssjöarnas vattenkvalité) inte kan uppnås. Förutsättningar för omhändertagande av dagvatten
är bättre än i dagsläget, som är i stora delar en asfalterad yta. Primära recipient för planområdet är Växjösjön.
Info nedan från VISS (Vatteninformationssystem Sverige):
Växjösjöns nuvarande utlopp (Biskopshagen) färdigställdes i april 2007, vilket innebar
att Växjösjöns huvudutlopp flyttades från Valla kanal. Fosforhalterna i sjön har minskat
och sjön har de senaste åren, ansetts vara en väl fungerande badsjö med två anordnade
badplatser för allmänheten. Växjösjön bedöms dock fortfarande ha problem med övergödning, fosforhalterna i sjöns vatten behöver minska. Även växtplankton och andelen
blågröna alger, samt statusen för fisk tyder på att sjön är näringsämnespåverkad. Nätprovfisken 2012 har visat att mört dominerar i sjön följt av abborre, därefter kommer
braxen, gös, björkna, gers, sutare, gädda, benlöja och sarv. För mer information om statusbedömningar se nedan.
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Växjö kommun har under senare år arbetat intensivt med att förbättra vattenkvalitén i
Växjösjöarna och har tagit fram en åtgärdsstrategi för det fortsatta arbetet med att förbättra miljöförhållandena i sjöarna.
Uppgifter i tabellen nedan om sjöns status från VISS:
Sjö
Växjösjön

Statusklassning
Ekologisk status - otillfredsställande
Kemisk status – Uppnår ej god
Kemisk status utan överskridande ämnen –
God

MKN
God ekologisk status 2027
God kemisk ytvattenstatus

Senaste mätningar med siktdjupet (sept. 2018) visar att åtgärder som genomförts av
Växjö kommun har gett resultat och att Växjösjön tillfrisknar. Vanligtvis har det varit 1–2
m siktdjup under det senaste decenniet men nu har Växjösjön ett siktdjup som är över 5
meter.
MKB – Samlad bedömning:
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats i syfte att beskriva relevanta miljökonsekvenser av planförslaget. De viktigaste miljöaspekterna har bedömts vara trafikbuller från järnväg- och vägtrafik, förorenad mark och risker från järnväg.
”Under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande åtgärder genomförs bedöms planförslaget inte få några nämnvärda konsekvenser avseende miljöaspekterna trafikbuller, förorenad mark och risker från järnväg. Avseende aspekterna förorenad mark,
vattenkvalitet och sociala aspekter bedöms planförslaget medföra positiva effekter.
Den planerade nya bostadsbebyggelsen kommer att få höga kvaliteter för både boende
och besökare i området och är nödvändig för stadens utveckling. Det stads- och naturnära läget ger stora möjligheter till ett hållbart boende med mindre miljöpåverkan än bostadsområden längre från centrum.”
BYGGLOV
I samband med bygglovsprövningen samt start-/slutbesked skall följande särskilt beaktas:
Arkitektur/utformning av ny bebyggelse
Det centrala läget kräver stor omsorg om bebyggelsens utformning. Generellt för all ny
bebyggelse gäller att ytterligare skugg-/dagsljusstudie kan krävas i bygglovskedet för att
säkerställa bra ljusförhållande på innegårdar och i bostäderna.
Sanering av marken
Det rekommenderas uttag av kontrollprover i schaktväggar, schaktbotten samt i schaktmassorna i samband med markarbeten inom området. Detta för att säkerställa att området
uppfyller gällande krav för bostadsändamål dvs. uppfyller kategori för känslig markanvändning (KM). Omfattning av miljökontrollen bör samrådas med tillsynsmyndigheten
innan arbeten påbörjas.
Säkerhet/risk mot järnvägen
Säkerhetsaspekterna med hänsyn till närheten till järnväg och transporter med farligt gods
ska särskilt beaktas. Samtliga riskreducerande åtgärder är viktigt att uppfylla dvs:
- Eftergivande konstruktion - Yttervägg till förråd/teknikutrymmen närmast järnväg
på markplan (plan 1) utformas med eftergivande konstruktion som tar upp lasterna
vid påkörning av tågvagn så att ras av intilliggande våningsplan förhindras.
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Byggnadstekniskt brandskydd - Ytterväggar mot järnväg utförs i lägst brandteknisk klass EI 30 och fönster i lägst klass EW 30 under förutsättning att ytterväggarna utförs enligt gällande föreskrifter från Boverket vad gäller krav på att begränsa risken för brandspridning via fasad. Åtgärden avser endast ytterväggar till
bostäder som vetter mot järnväg.
Placering av friskluftsintag - Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad
som vetter bort från järnväg.

Se också utredningen Detaljerad riskbedömning för detaljplan WSP 2018-07-10
Krav på skyddsanordning mot järnvägen – mellan järnvägen och planområdet
(gång/cykelstråket) ska säkerhetshinder uppföras (staket och dyl.).
Byggnadskonstruktion-/teknik
Buller - För de byggnader som är utsatta för höga maximala ljudnivåer kommer det att
krävas en tung ytterväggskonstruktion och fönster med höga krav på ljudreduktion. Särskilt hänsyn måste tas till dimensionering av fasader för att klara Boverkets byggregler
för maximal ljudnivå inomhus. För lägenheter och rum med högst 70 dBA maximal ljudnivå utomhus räcker det generellt med standardkonstruktioner på både yttervägg och
fönster för att klara 45 dBA inomhus nattetid. För rum med högre maximal ljudnivå utomhus än 70 dBA krävs i regel fönster med förhöjt reduktionstal för att klara 45 dBA inomhus nattetid. Det krävs också att ytterväggen har minst 10 dB högre reduktionstal än
fönstren. Detaljerade beräkningar krävs i bygglovskedet för att optimera ljudreduktionskraven hos fönstren sedan konstruktionen för ytterväggen fastställts. Friskluftsventiler rekommenderas inte. Friskluftsförsörjningen sker istället med hjälp av mekanisk ventilation.
Grundläggning - Pålning rekommenderas för kommande bebyggelse. Bedömt pålstopp
varierar mellan nivå ca +153 till +159 motsvarande 5–11 meter under markytan. Då
grundvattennivån sannolikt kan ha stor betydelse för val av framtida grundläggningsnivåer rekommenderas fortsatta avläsningar inom området. I bygglovsskedet rekommenderas en mer detaljerad utredning för det aktuella projektet som ska genomföras.
PLANENS GENOMFÖRANDE
Plangenomförandet ska beskriva de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder
som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilka konsekvenser dessa
åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda ska också framgå av beskrivningen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan - Detaljplanen, som handläggs med utökat förfarande, planeras göras tillgänglig
för granskning bl.a. på kommunens hemsida under vintern 2019 för att kunna antas av
kommunfullmäktige (KF) under sommaren/hösten 2019.
Genomförandetid Enligt 4 kap. 4:21 § PBL (Plan och bygglagen) ”ska detaljplanen ange
en genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år.”
Genomförandetiden för den aktuella detaljplanen slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit
laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att bygga enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller
upphävs. Genomförandetiden är inte densamma som byggtid.
Avtal – Genomförande av planen säkerställs med avtal mellan berörda parter dvs. Växjö
kommun, Vöfab och APP Properties AB (KS beslut 2017-10-31 § 490)
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KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ
Inom planområdet
Fastighet: Del av Växjö 10:35
Ägare: Växjö kommun

Ekonomiska
Marken får en byggrätt som
inte finns idag vilket medför
större ekonomiskt värde.
Kostnader kopplade till planens genomförande (byggnation, fastighetsbildning/ ledningsrätt/ ändringar i servitut
mm) regleras med avtal mellan berörda parter dvs. Växjö
kommun, Vöfab och APP Properties AB (KS beslut 2017-1031 § 490)

Fastighetsrättsliga
Allmänna ledningar som ska ligga kvar
inom kvartersmarken bör säkerställas
med ledningsrätt. Markreservat (uområde) finns inom del av Växjö 10:35.
Ledningar inom 14:1 måste flyttas och
anläggs under allmän platsmark. Ledningshavare ansvarar för ansökan och
prövning hos KLM (kommunala lantmäterimyndigheten).
Mindre del av fastigheten föreslås bli allmän platsmark (G/C VÄG/ TORG/ GATA).
3D fastighetsbildning är aktuell inom
planområdet. Gemensamhetsanläggning
kan säkerställa gemensamma behov som
angöring, tillfart, parkering mm
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Tekniska
Delar av allmänna ledningar
måste flyttas. Flytt, finansiering mm säkerställs i avtal
mellan berörda parter.

Del av Växjö 14:1
Ägare: Växjö kommun

Rester av gällande plan från 1914, där del av fastigheten Växjö 14:1 ingår, släcks. En del av fastigheten föreslås ingå i kommande kvarter med beteckning BC och en del, som avser TORG och G/C väg, föreslås ingå i
lämplig ”gatufastighet”.

Ledningsrätt 0780K 00/86.1 påverkas inte.
Ledningsrätt 0780K-06/98.1 ligger utanför planområdet.
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Del av Växjö 14:1
Ägare: Växjö kommun

Servitut 0780K-09/36.1

Befintligt servitut 0780K-8929.2 (gamla smalspåret) måste ses över och ev. upphävas alt. ändras i berörd del
Befintligt servitut 0780K-09/36.1 (längs järnvägen) måste också ses över. Delar av ytan föreslås bli allmän
platsmark (G/C väg).

STADSBYGGNADSKONTORET
2018-12-03

Djana Micanovic
Planchef
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Behovsbedömning - Detaljplan för del av VÄXJÖ 10:35, Väster i Växjö, Växjö kommun
Vid upprättande av en detaljplan ska en bedömning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan
(BMP), en så kallad behovsbedömning. Om så är fallet avgränsar behovsbedömningen de frågor som behöver tas upp i
efterföljande miljöbedömning (MKB). Behovsbedömningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera
miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen omfattar effekter både inom och utanför detaljplanens planområde och
sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Dnr: 2017BN1265
Kommentarer:

1. Aspekter som kan ge upphov till
BMP utan beaktande av kriterierna i
MKB-förordningen, bilaga 4.
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000område så att tillstånd krävs enligt 7
kap. 28 och 28 a § miljöbalken?
1.2. Kommer planen att innehålla
verksamheter eller åtgärder som finns
redovisade i MKB-förordningen
(1998:905) 3 § eller bilaga 3?

1.1. Nej

1.2. Inga tillståndspliktiga verksamheter planeras inom området

Kommentarer:

2. Platsen
2.1. Markanvändning/ nuläget
2.2. Markförhållanden, vatten och
andra resurser
2.3. Sårbarhet pga. överskridna
miljökvalitetsnormer (MKN)
2.4. Sårbarhet pga. kulturarv

2.1. Asfalterad markparkering; återvinningsstation

2.2. Marken, som delvis är förorenad, kommer att saneras i samband med
byggnation inom området. Omvandlingen ligger i linje med stadens utveckling
och översiktsplan
2.3. MKN påverkas inte negativt
2.4. Påverkas inte

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen

2.5. Påverkas inte negativt

2.6. Riksintressen och andra skyddade
områden

2.6. Byggnation inom området anpassas så att riksintresset för kommunikation
(järnväg) inte ska påverkas negativt.

3. Planen
3.1. Förutsättningar för verksamheter
och åtgärder

3.1. Planens bestämmelser styr markens användning. Förutsättningar ges både
till byggnation av p-platser (bilar och cyklar) samt bostäder. Allmänna
intressen säkerställs med allmän platsmark (gata/gång/cykel/torg). Upp till 350
bostäder kan byggas inom området.
Planen medger mer effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark, centralt
belägen i staden.

3.2. Andra planers miljöpåverkan

3.2. Ingen

3.3. Miljöintegration- hållbar
utveckling och miljömål

3.3. Planförslaget hindrar inte att nationella eller lokala miljömål inte kan
uppfyllas

3.4. Miljöproblem

3.4. Planerad byggnation planeras inte skapa miljöproblem; befintliga
miljöproblem (föroreningar) åtgärdas

3.5. EG:s miljölagstiftning

3.5. Påverkas inte
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4. Påverkan
4.1. Storlek och fysisk omfattning
4.2. Gränsöverskridande art och
förening med andra planer
4.3. Risker för människors hälsa och
miljön

4.4. Påverkans sannolikhet,
varaktighet, frekvens (hur ofta),
totaleffekt och möjlighet att avhjälpa
den

4.1. Omfattningen av byggnation kommer inte att ge större påverkan på mark,
vatten och andra resurser
4.2. Planerad byggnation ligger i linje med intentioner (nationella/lokala) att
lösa bostadsbrist genom ny bostadsbebyggelse. Ett stort antal p-platser för
bilar och cyklar är också av allmänt intresse.
4.3. Byggnadstekniskt och utformningsmässigt går det att bygga bostäder så
att hälsan inte ska påverkas negativt, pga. bullerstörningar från trafiken.
LS redogjorde i ett tidigt samråd (febr. 2018) vilka frågor bör utredas i en MKB.
Denna MKB finns framtaget nu där bl.a. bullerpåverkan på bostadsbebyggelse,
säkerhet med hänsyn till farligt gods som fraktas på järnväg, förorenad mark,
hantering av dagvatten redovisas.
Planhandlingar redovisar också hur frågorna ska hanteras/lösas.

4.4. Ej relevant/troligt (se 4.1.)

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande:

5. Kommunens sammanvägda
bedömning
5.1. Finns risk för betydande
miljöpåverkan (BMP)?

5.1. Nej.
Planhandlingar inkl. MKB redovisar hur frågor ska hanteras så att det inte blir
en betydande miljöpåverkan

5.2. Behövs MKB?

5.2. Ja
Finns framtagen

Handläggare: Djana Micanovic, Stadsbyggnadskontoret
Datum: 2018-12-03
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