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1. INLEDNING
I översiktlig planering samordnas olika intressen för att skapa framförhållning och
beredskap för marken, vattnet och bebyggelsen i kommunen. I all fysisk planering
görs avvägningar mellan olika intressen; enskilda privatpersoners intressen, kommunala intressen, näringslivets intressen, allmänna intressen och statliga
intressen.

1.1 Översiktlig planering – för vem och varför?
Fysisk planering behövs för att:
•

•
•
•
•

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer.
pröva mark- och vattenanvändning,
skapa framförhållning och beredskap,
samordna olika allmänna intressen,
beakta den enskildes intressen,

Den fysiska planeringens olika nivåer styrs av nationell lagstiftning, framförallt av
miljöbalken (SFS 1998:808) och av plan- och bygglagen (SFS 1987:10).
Miljöbalken
Portalparagrafen i miljöbalken lyder:
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och
att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för
att förvalta naturen väl.
Miljöbalken (MB) skall tillämpas så att:
1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
3. Den biologiska mångfalden bevaras.
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning
tryggas.
5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagens (PBL) portalparagrafer:
1§

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.

2§

Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
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grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från
social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror
skall främjas. Hänsyn skall tas till förhållandena i angränsande kommuner.

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
1. De boendes och övrigas hälsa.
2. Jord-, berg- och vattenförhållanden.
3. Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice.
4. Möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
Den fysiska planeringen styrs också av lagstiftning som är inriktad på ett särskilt
område, exempelvis kulturminneslagen och väglagen.
Vad är en översiktsplan?
Det är plan- och bygglagens 4 kapitel som reglerar att alla kommuner ska ha en
aktuell översiktsplan. I den kommunala översiktsplanen presenteras de stora dragen
för hur kommunen i framtiden avser att använda mark och vatten inom kommunens
gränser. Tidsperspektivet är 10–15 år. Planen ska också visa hur kommunens riksintressen ska skyddas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Även
miljö- och riskfaktorer och miljökvalitetsnormer ska hanteras. Planens innebörd
och konsekvenser ska presenteras på ett begripligt och tydligt sätt. Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod pröva hur aktuell översiktsplanen är.
Eftersom vi är beroende av vår omvärld har många av frågorna i översiktsplanen en
regional koppling. Översiktsplanen är utgångspunkt för en diskussion om dessa så
kallade mellankommunala frågor. Samarbete och gemensamma argument ger större
påverkansmöjligheter. Allmänheten har rätt att ta del av och påverka översiktsplanen. Under samråds- och utställningstiden är kommunen skyldig att anordna
annonserade möten för allmänheten där de kan ta del av och ge synpunkter på förslaget. Under kapitlet 1.2 Arbetsmetod beskrivs processen för att ta fram Översiktsplan 2005.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för kommunens
strategiska planering. Om ett projekt eller en detaljplan inte stämmer med översiktsplanen, måste ärendet beslutas av kommunfullmäktige. Lagkraven är övergripande och kommunen har stor frihet att anpassa planen efter regionala och lokala förhållanden. Översiktsplanen är ingen åtgärdsplan utan ska istället förbereda
och möjliggöra en tänkbar framtida utveckling. Planen skapar möjligheter men kan
inte garantera ett genomförande.
Hur översiktsplanen används och av vem
Kommunen
Även om översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument är den ett stöd i
det dagliga planeringsarbetet. Den ger underlag, riktlinjer och stöd i arbetet med
bland annat bygglov, detaljplaner, fastighetsbildning samt översiktliga planeringsunderlag. Den ger också vägledning för hur olika planprojekt utformas, samt för
planering av markköp och investeringar. Ledstjärnor och riktlinjer påverkar planeringen och arbetssättet. Översiktsplanen är ett arbetsverktyg kanske främst för
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kommunledningskontorets planeringsenhet, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, tekniska förvaltningen och de kommunala bolagen.

Näringslivet
Översiktsplanen kan klarlägga för privata aktörer vilka möjligheter och begränsningar som gäller för olika projektidéer.

Allmänheten
Allmänheten kan genom översiktsplanen få information om möjliga förändringar i
det egna området och få kunskap om möjligheter och begränsningar för olika projektidéer. En väl genomarbetad plan utgör en grund för diskussioner och samtal
som kan uppkomma vid olika typer av förändringar i mark- och vattenanvändningen.
Myndigheter
Olika myndigheter, till exempel länsstyrelsen och Vägverket, använder översiktplanen som beslutsunderlag i olika planeringssammanhang. Det kan vara direkta
granskningsärenden men också som underlag i planeringen.
Kommunens översiktsplaner
Växjö kommuns första översiktsplan enligt plan- och bygglagen antogs av kommunfullmäktige 1991-06-30 (ÖP -91). En översiktsplan för Växjö stad antogs
1997-02-27 (ÖP -97) och ersatte stadskapitlet i ÖP -91. En fördjupad översiktsplan
- Bevara och förnya i Växjö centrum, antogs 1992-03-26 och behandlar riksintresset Östrabo och Biskopsgärdet samt rutnätsstaden i Växjö centrum. Översiktsplan 2005 ersätter Öp -91 och Öp-97. Den fördjupade översiktsplanen – Bevara
och förnya i Växjö centrum, gäller däremot fortfarande.

1.2 En kontinuerlig planeringsdialog och -process
Alla frågor kan inte lösas i översiktsplanen. Den översiktliga och strategiska planeringen slutar inte när en översiktsplan är antagen eller aktualitetsförklaringen är
klar. Arbetet måste hela tiden pågå i en bred dialog med samhällets olika aktörer.
Dialogen i olika regionala och lokala frågor med andra kommuner måste pågå kontinuerligt. Dialogen leder fram till projekt och idéer för den fysiska planeringen.
Den fysiska planeringen går vidare i form av visionsprogram, detaljplaneprogram
och/eller detaljplaner.
Sambanden mellan de olika förvaltningarnas verksamhet och den fysiska planeringen måste utvecklas. Det finns ofta ett glapp mellan den fysiska planeringen och
verksamheten inom skola, barn-, social-, äldre- och handikappomsorg där förändringar i befolknings- och elevantal ibland är svåra att förutse. Det är därför viktigt
att dessa verksamheter samordnas med fysisk planering redan i översiktsplanen
eller på visions- och programnivå och att initiativ kommer från båda håll.
Målet med en kontinuerlig planeringsdialog är:
- förbättrad helhetssyn och samordning av all sektorsplanering,
- ökad framförhållning och långsiktighet i kommunens utveckling,
- fortsatt positiv utveckling av kommunen och dess roll i ett regionalt
sammanhang,
- samordning och uppdatering av politiskt antagna policys program, visioner och översiktsplan,
- ökad delaktighet och effektivitet samt ett förbättrat beslutsunderlag.
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Geografiska informationssystem (GIS)
Underlaget för den översiktliga planeringen ändras hela tiden. Bebyggelse tillkommer, nya naturreservat och riksintressen bildas. Det finns också en hel del underlagsmaterial som av utrymmesskäl inte finns med på karta i planen. Därför är
det viktigt att parallellt med översiktsplanens papperskarta ha ett digitalt underlag
som kontinuerligt uppdateras i en databas. Det digitala underlaget görs tillgängligt
och överblickbart för förvaltningar och allmänheten via kommunens hemsida. En
Web-baserad karta med digitalt planeringsunderlag planeras att tas i bruk då kommunfullmäktige antar översiktplanen.
Framförhållning och beredskap
Det första steget mot en god strategisk planering tas med kommunens översiktsplan. Genom att analysera framtida utvecklingsriktningar för bebyggelse kan kommunen göra strategiska investeringar och skapa en god markberedskap.
En god markberedskap bäddar för en god planberedskap vilket i sin tur förbättrar
kommunens framförhållning i samordningen mellan tillgänglig mark och behovet
av mark för nya bostäder, verksamheter och naturreservat. På så sätt är det lättare
att tillgodose olika intressen och planera marken på ett sätt som bäst uppfyller
kommunala mål och riktlinjer.
Planberedskap ger förutsättningar för en god projektberedskap, det vill säga att ha
ett antal olika bygg- och trafikprojekt som löper samtidigt och som tidsmässigt avlöser och följer varandra. Plan- och projektberedskapen gör det möjligt att arbeta
både kort- och långsiktigt. Processen kan illustreras på följande sätt:

Bild: Den kontinuerliga arbetsprocessen från översiktsplanen till färdigt projekt

Planprocessen – från översiktsplan till bygglov
Planprocessen styr var och hur nya bebyggelseområden ska planeras och utformas
men även byggnationen av enstaka hus på landsbygden. Nedan beskrivs sambanden mellan översiktsplan, detaljplaner och bygglov.

Bild: Planprocessen från översiktsplan till bygglov
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1.3 Arbetsmetod
Kommunstyrelsen (KS) fick i maj 2002 i uppdrag från kommunfullmäktige (KF)
att påbörja arbetet med en ny översiktsplan för Växjö kommun. En ledningsgrupp
bestående av kommunchef, stadsbyggnadskontorets förvaltningschef, kommunledningskontorets planeringschef och projektledare har ansvarat för arbetet. En arbetsgrupp på sju tjänstemän, inklusive projektledaren, har samordnat arbetet tillsammans med en intern referensgrupp bestående av ett 20-tal tjänstemän från kommunala förvaltningar och bolag. Politiska nämnder, kommittéer, bolagsstyrelser, intresseorganisationer, närliggande kommuner, länsstyrelsen, föreningar och allmänheten har fått kontinuerlig information om arbetet. Figuren nedan illustrerar projektorganisationen.

Bild: Projektorganisation för Översiktsplan för Växjö kommun 2005

Miljöbedömning
Enligt plan- och bygglagens 4 kapitel ska översiktsplanen innehålla en redogörelse
av planens konsekvenser. I juli 2004 trädde EUs direktiv om miljöbedömning i
kraft. Direktivet har implementerats i svensk lagstiftning genom miljöbalken 6 kap.
Planarbetet påbörjades före den 21 juli 2004 och kommer att slutföras före den 21
juli 2006. Kommunen hanterar därför planen enligt övergångsreglerna. Växjö
kommun har valt att diskutera översiktsplanens konsekvenser på flera ställen dokumentet.
Kapitel 2
Utgångspunkten för planeringen är att nå en social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. I kapitel två beskrivs översiktligt vad en ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet betyder i konkret fysisk planering och vilka verktyg som finns
att tillgå.
Kapitel 3
Översiktplanens riktlinjer ska vägleda i det kontinuerliga planeringsarbetet i visionsprogram, områdesbestämmelser, detaljplaneprogram, detaljplaner och bygglov
och har valts med hållbar utveckling som utgångspunkt. Kapitel 3.6 fokuserar på
hur översiktplanens riktlinjer kopplas och bidrar till kommunala agenda 21-mål och
nationella miljökvalitetsmål. Kapitlet redovisar också kopplingen mellan översiktplanens riktlinjer om social hållbarhet med kommunala och nationella mål inom det
sociala området.
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Kapitel 4, 5 och 6
I all fysisk planering kan intresse- och målkonflikter uppstå. Då det inte är möjligt
att förutse alla typer av konflikter som kan uppstå innehåller översiktplanen istället
exempel på målkonflikter. Dessa presenteras sist i kapitel 4, 5 och 6 och kopplas då
till respektive kapitelrubrik; Regionen, Växjö stad och tätorterna och landsbygden.
I kapitel 5: Växjö stad görs en översiktlig strategisk bedömning av stadens fyra utbyggnadsresurser. Bedömningen grundar sig på ett antal kriterier med koppling till
de övergripande planeringsverktyg som anges i kapitel 2.
Hantering och bedömning av översiktsplanens konsekvenser kan således sammanfattas i följande:
- utgångspunkten är ekologisk hållbar utveckling,
- redovisning av hur planens riktlinjer kan bidra till hållbar utveckling genom att koppla dem till kommunala och nationella miljömål och mål inom
det sociala området,
- redovisning av exempel på målkonflikter som kan uppstå.
Processen
En aktualitetsförklaring genomfördes under våren 2002. Kommunfullmäktige gav i
maj uppdrag att påbörja revidering av ÖP91 och ÖP97 till en ny översiktsplan för
Växjö kommun. Under hösten samma år förankrades arbetet hos förtroendevalda,
förvaltningar och bolag. Under våren 2003 tog 25 utredningsgrupper fram underlagsmaterial till ett samrådsförslag.
Samrådsförslaget färdigställdes och förankrades under hösten 2003 för att skickas
på samråd i januari till maj 2004. Ett stort antal interna och externa möten hölls.
Inkomna yttranden sammanställdes i en samrådsredogörelse. Samrådsförslaget
omarbetades till ett utställningsförslag hösten 2004.
Det nya förslaget var utställt under februari-april 2005. Inkomna yttranden sammanställdes i ett utlåtande och förslaget justerades till en antagandehandling.
Kommunfullmäktige antog ny översiktsplan för Växjö 2005-10-20.

Bild: Arbetsprocessen som flödesschema

Intern och extern dialog
Dialog med allmänheten har skett vid allmänna möten, via kommunens hemsida
och via remiss av samråds- och utställningsförslag. Arbetsgruppen för översiktsplanen har bjudits in till möten med utvecklingsgrupper, intresseföreningar och
sockenråd. Politiska nämnder och bolag har informerats om och diskuterat översiktsplanen vid en mängd tillfällen. Totalt har information om översiktsplanen skett
vid 118 tillfällen under år 2003 till 2005.
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Växjö kommun påverkar och påverkas av vad som händer i södra Sverige och
omgivande länder. Samspelet mellan regioner och kommuner ökar samtidigt
som administrativa gränser får en allt mindre betydelse. Regionens utveckling
ur bland annat befolknings-, näringslivs- och pendlingssynpunkt har koppling
till Växjö kommuns planering av mark- och vattenanvändning och
bebyggelsens utveckling.

2.1 Befolkningsutveckling och -prognos
Befolkningsstatistik för Växjö kommun och kommunerna i länet är viktigt för
att förstå och analysera den framtida utvecklingen. Den senaste 10-årsperioden
har inneburit stora förändringar för den regionala befolkningsutvecklingen.

2.1.1 Sverige
Det tidiga nittiotalets flyttströmmar mot storstadsregionerna har under de
senaste åren tagit ordentlig fart vilket illustreras i figurerna nedan. Stora delar
av Sverige har ett negativt flyttnetto. Att flytta från hemkommunen på grund
av studier eller arbete är positivt. Problem uppstår när inte tillräckligt många
flyttar tillbaka.

Bild: Flyttnetto 1990–1994 respektive 1995–2000

Figuren nedan illustrerar differensen mellan antalet födda och döda, det vill
säga födelsenetto. Ju högre medelålder en kommun har desto lägre är födelsetalet och desto högre är dödstalet. En hög medelålder urholkar också
skatteunderlaget och det blir brist på arbetskraft och näringslivets
förutsättningar förändras.

19

Bild: Förändringar i befolkningsmängden beroende av nativitet och mortalitet 1990–1994
respektive 1995–2000

Nedanstående figur visar den samlade befolkningsförändringen, det vill säga
resultatet av flyttnetto och födelsenetto tillsammans under 1990-talet.

Bild: Befolkningsförändring 1990–1994 respektive 1995–2000

Av länen i södra Sverige är det bara Halland och Skåne som kan visa på
befolkningsökningar över riksgenomsnittet under 1990-talet och in på 2000talet. Om man däremot undantar storstadslänen från jämförelsen, uppvisar flera
sydlän, däribland Kronoberg, under flera år bättre siffror än genomsnittet. För
att den positiva utvecklingen ska fortsätta är det viktigt att hela regionen stärks.
Ett ökat samarbete inom länet och med kommuner i andra län är därför en
nödvändighet.
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Befolkningsförändringar i länen i södra Sverige år 2002–2004
Folkmängd 2004
LÄN

Män

Förändring 2002-2004

Kvinnor

Summa

Män

%

Kvinnor

%

Summa

%

Kronobergs län

89 444

88 841

178 285

688

0,8

619

0,7

1 307

0,7

Kalmar län

116 527

117 969

234 496

-30

0

-101

-0,1

-131

-0,1

Blekinge län

75 425

74 910

150 335

348

0,5

112

0,1

460

0,3

Jönköpings län

163 639

165 658

329 297

860

0,5

466

0,3

1 326

0,4

Hallands län

141 147

142 641

283 788

2 721

2

2 516

1,8

5 237

1,9

Skåne län

571 299

589 620

1 160 919

8 849

1,6

6 980

1,2

15 829

1,4

4 466 311

4 545 081

9 011 392

39 204

0,9

31 400

0,7

70 604

0,8

Riket

Befolkningsförändringarna för kommunerna i södra Sverige 2004 illustreras i
figuren nedan.

Bild: Befolkningsförändringar 2004

2.1.2 Kronobergs län
Kronobergs län är befolkningsmässigt ett av de minsta i landet. Länet är
ungefär lika glest befolkat som genomsnittet för riket. År 2000 (avgränsning
görs vart femte år) bodde 76 procent av befolkningen i tätorter, siffran för
riket är 84 procent. Sedan mitten av 1990-talet är det bara Växjö kommun i
Kronobergs län som har ökat sin befolkning varje år. Under 2004 ökade Växjö
kommun med drygt 900 personer, Ljungby med drygt 100 och Markaryd med
42. Övriga kommuner i länet tappade sammanlagt drygt 200.
Befolkningens medelålder i länet är 0,6 år högre än i riket, men både Kalmar
och Blekinge län har högre medelålder än Kronoberg. Andelen kvinnor i
barnafödande åldrar (14–49 år) i Kronobergs län var år 2004 44,3 procent,
vilket är en minskning med 1,8 procent på tio år. Motsvarande siffra i riket var
45,7 procent, en minskning med 0,9 procent. Andelen äldre (män och kvinnor
över 75 år) var år 2004 9,8 procent i länet och 8,8 procent i riket, vilket är en
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ökning med 0,8 procent respektive 0,4 procent på tio år. Trenden de senaste tio
åren har således varit att befolkningen i länet blir allt äldre samtidigt som
andelen kvinnor i barnafödande åldrar minskar. Efter 1990-talets kraftiga
nedgång har födelsetalen emellertid ökat sedan 2000-talets början, vilket ger ett
ökande födelsenetto.
Befolkningsförändringar för kommunerna i Kronobergs län mellan år 2002–2004
2002

2004

Förändring % 2002-2004

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Män

Kvinnor

Summa

Växjö

37 287

37 749

75 036

38 222

38 533

76 755

2,5

2,1

2,3

Ljungby

13 552

13 391

26 943

13 580

13 424

27 004

0,2

0,2

0,2

Alvesta

9 600

9 330

18 930

9 549

9 316

18 865

-0,5

-0,2

-0,3

Älmhult

7 788

7 656

15 444

7 755

7 666

15 421

-0,4

0,1

-0,1

Tingsryd

6 762

6 413

13 175

6 598

6 294

12 892

-2,4

-1,9

-2,1

Markaryd

4 770

4 845

9 615

4 816

4 820

9 636

1

-0,5

0,2

Uppvidinge

4 871

4 709

9 580

4 838

4 676

9 514

-0,7

-0,7

-0,7

Lessebo

4 126

4 129

8 255

4 086

4 112

8 198

-1

-0,4

-0,7

2.1.3 Kommunen
Sedan 1990 har befolkningen i kommunen ökat med i snitt 480 personer per
år. Den totala ökningen mellan åren 1990–2004 är 7 208 personer, eller 10,4
procent. Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt kraftig ökning
till cirka 83 000 invånare år 2010. En av de viktigaste faktorerna för att
befolkningsprognosen ska uppnås, är att nybyggnationen fortsätter i samma
takt som antas i kommunens bostadsprognos.
Växjö kommuns befolkning 2004-12-31 var 76 755 varav 55 500 var boende
i Växjö stad. Sedan 1990 har Växjö stad ökat med 8 000 invånare. Under
samma tid har övriga tätorter och landsbygden minskat med 1 000 invånare.
Enligt befolkningsprognosen kommer Växjö stad år 2010 att ha 62 000
invånare. I figuren nedan illustreras den faktiska befolkningsutvecklingen i
kommunen mellan 1990–2004 samt befolkningsprognosen för 2005–2014.
Befolkningsutveckling i Växjö kommun 1990-2014
Folkmängd
90 000
85 000
80 000
75 000
70 000
65 000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Folkmängd
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Prognos

Befolkningsutvecklingen i Växjö kommun 1990–2004
1990

2004

Förändring 90 - 04

Förändring 90 – 04 %

Män

34 346

38 222

3 876

11,3

Kvinnor

35 201

38 533

3 332

9,5

Summa

69 547

76 755

7 208

10,4

Inflyttningsöverskottet (inflyttning-utflyttning) har de senaste åren varit ca
600-700 personer per år. 2002 och 2003 var inflyttningsöverskottet störst från
övriga delar av riket, vilket till stor del kan förklaras av universitetets
expansion. Antalet utbildningsplatser har sedan dess minskats, och 2004 var
nettot från övriga län litet. Istället ökade inflyttningsöverskottet från andra
kommuner i länet
Fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn, men kvinnor verkar
vara något mer flyttningsbenägna. Den åldersrelaterade flyttstatistiken
(redovisas ej här) visar att det är gruppen 20–24 år som klart dominerar, följt
av gruppen 25–29 år.
Inflyttning år 2001–2004
2001

2002

2003
Kvinnor

Män

Totalt

Kronobergs län

883

956

939

488

488

976

Övriga riket

2635

2786

2837

1501

1388

2889

Utlandet

335

376

412

242

243

485

Totalt

3853

4118

4188

2231

2119

4350

2001

2002

2003
Kvinnor

Män

Totalt

Kronobergs län

752

664

768

316

337

653

Övriga riket

2733

2503

2648

1516

1334

2850

Utlandet

177

182

176

94

106

200

Totalt

3662

3349

3592

1926

1777

3703

Från

2004

Utflyttning år 2001–2004

Till
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2004

2.2 Arbetsmarknad och näringsliv
Regionförstoring eller vidgade arbetsmarknader är exempel på hur den
regionala utvecklingen kan stimuleras. En lokal arbetsmarknadsregion
definieras som en region där restiden mellan hem och arbete inte är längre än
att arbetspendling varje dag är möjlig. Enligt NUTEKs (Verket för
näringslivsutveckling) indelning består Kronobergs län av tre lokala
arbetsmarknadsregioner; Växjö, Älmhult och Ljungby. Arbetsmarknadsregionen Växjö är till ytan störst i länet och omfattar kommunerna Uppvidinge,
Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Växjö. Älmhultsregionen består av Älmhults
kommun i Kronobergs län och Osby kommun i Skåne län. Ljungby kommun
och Markaryds kommun bildar den tredje regionen.
Genom att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken kan större lokala
arbetsmarknadsregioner skapas, vilket leder till ökade möjligheter när det gäller
val av arbete och bostadsort. Företagens möjligheter att rekrytera förbättras och
arbetsmarknaden blir mer flexibel. Tillsammans ger det förutsättningar för
ekonomisk tillväxt.
Med sina närmare 80 000 invånare är Växjö en expanderande universitetsstad
med omkring 7000 små och medelstora företag inom en mängd olika
branscher. Ur den traditionella verkstadsindustrin har en högteknologisk och
kunskapsintensiv industri vuxit fram där flera företag är världsledande inom
sina respektive områden. Tyngdpunkten ligger på tjänsteproducerande företag,
men regionen är även centrum för skog, trä och verkstadsindustri, bioenergi,
IT och högteknologi. Entreprenörsanda kombineras med spetskunskap inom
flera områden som IT, skog & trä, bioenergi, aluminium, tunga fordon,
logistik, media och design.
Växjö regionen växer och det beror på flera faktorer. Här finns gott om nya
jobb, en jämn ström av nyetableringar, stadig befolkningsökning, låg
arbetslöshet, brett upplevelseutbud i form av kultur, idrott och handel, ett
expanderande universitet och ett bra samarbete mellan näringsliv, kommun och
universitet. Småföretagare verkar sida vid sida med stora internationella
företag. Starka nätverk, entreprenörsanda och samarbeten skapar nya
livskraftiga företag och verksamheter. Samarbetet mellan universitetet och
företagen i regionen utökas och näringslivet kännetecknas av variation och
innovation. För Växjö kommun är det en utmaning att hjälpa företagen att
våga växa samt att skapa en så attraktiv livsmiljö som möjligt så att företagen
kan locka till sig kvalificerad arbetskraft.
I egenskap av regionalt centrum attraherar Växjö redan boende i regionen att
söka sig till staden. Detta visar sig i inflyttningsstatistiken från de senaste åren
där antalet inflyttade från regionen utgör ca ¼ av det totala antalet. Samtidigt är
inflyttningen till övriga delar av regionen svag. Här finns risken att Växjö får
en dränerande effekt på omgivande kommuner. Den stora utmaningen består i
att utveckla det kommunövergripande samarbetet för att locka och uppmuntra
företag till etablering och expansion i hela regionen.

2.2.1 Pendling
Växjö kommun ligger centralt i en stor pendlingsregion. Södra stambanan,
Kust-till-kust-banan och flera riksvägar korsar genom regionen. I tabellen
nedan redovisas de tio största pendlingskommunerna för Växjö år 2003. Störst
är pendlingen mellan Växjö och Alvesta kommuner.
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Utpendling till
kommun

Inpendling från
kommun

Män

Kvinnor

Båda könen

Män

Kvinnor

Båda könen

Alvesta

809

573

1382

Alvesta

1283

1163

2446

Uppvidinge

243

175

418

Lessebo

494

403

897

Tingsryd

198

146

344

Tingsryd

455

304

759

Stockholm

195

103

298

Uppvidinge

253

172

425

Lessebo

167

125

292

Ljungby

168

132

300

Älmhult

153

64

217

Älmhult

138

87

225

Ljungby

120

75

195

Sävsjö

96

78

174

Malmö

109

46

155

Kalmar

126

41

167

Göteborg

102

46

148

Värnamo

87

51

138

Värnamo

78

53

131

Karlskrona

67

38

105

Tabellen nedan visar det totala antalet in- och utpendlare till/från Växjö
kommun år 1999–2003 fördelat på män och kvinnor.
Inpendling

Utpendling

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

2003

3 097

4 540

7 637

2002

2 955

4 537

7 492

2003

1 975

3 307

5 282

2002

1 949

3 288

2001

2 924

4 498

5 237

7 422

2001

1 923

3 232

5 155

2000

2 830

1999

2 784

4 451

7 281

2000

1 924

3 306

5 230

4 604

7 388

1999

1 831

3 156

1998

2 722

4 987

4 349

7 071

1998

1 893

3 112

5 005

Sedan 1998 har både in- och utpendlingen för Växjö kommun ökat.
Inpendlingen har ökat med 566 personer eller ca 7 procent, utpendlingen med
277 personer eller ca 5 procent. Andelen kvinnor som pendlar till kommunen
har ökat med ca 12 procent och andelen män som pendlar in har ökat med ca 4
procent. Andelen kvinnor som pendlar ut från kommunen har ökat med 4
procent och motsvarande andel män har ökat med knappt 6 procent. Observera
att pendlingsstatistiken avser förvärvsarbetande personer. Studerande ingår inte
i statistiken.
Pendling sker också inom kommunen, mellan våra tätorter. I tabellen nedan
redovisas in- och utpendlingen till/från Växjö stad år 2003.
Inpendling till Växjö stad från tätort

Utpendling från Växjö stad till tätort

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Braås

76

101

177

Gemla

177

159

336

Braås

16

26

42

Gemla

31

30

Ingelstad

207

199

61

406

Ingelstad

103

59

162

Lammhult

66

52

118

Lammhult

85

33

118

Rottne
Åryd

294

255

549

Rottne

47

46

93

109

110

219

Åryd

26

13

39

Inpendlingen till Växjö stad är större än utpendlingen. Störst nettopendling
(inpendling minus utpendling) är det från Rottne, minst från Lammhult. Om
man ser för varje ort är normalfallet att det är något fler manliga pendlare, med
undantag för Braås. Sammantaget för alla orterna ovan, är andelen män 60
procent av utpendlarna (från Växjö) och 51 procent av inpendlarna (till
Växjö).
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2.2.2 Sysselsättning
Växjö universitet är motorn för en expansiv näringslivsutveckling. Skog, trä,
IT, handel och bioenergi är några av näringslivets profiler. Entreprenörsandan
som råder i regionen är en stor tillgång och varje år nyregistreras cirka 400
företag i kommunen. Att förbättra infrastrukturen i länet, ge förutsättningar för
företagande samt erbjuda goda levnadsförhållanden är sätt att locka folk att
flytta till regionen.
Arbetskraftsförsörjningen blir en central fråga i framtiden. Enligt
Länsarbetsnämndens beräkningar 2003 kommer cirka 32 000 personer i länet
att lämna arbetsmarknaden av åldersskäl mellan 2003 och 2015. Samtidigt
kommer cirka 25 000 personer utifrån nuvarande befolkningsutveckling att
tillträda arbetsmarknaden. För att länet ska bibehålla den sysselsättningstillväxt
på 1 procent som gällt sedan 1993, måste 3 000 personer årligen tillträda
arbetsmarknaden. Befolkningsutvecklingen pekar emellertid på att endast 2
000 personer kommer att tillträda, vilket således ger ett årligt underskott på 1
000 personer. Utan kraftfulla åtgärder för att öka antalet yrkesutbildade
kommer särskilt stor arbetskraftsbrist att råda inom vård- och omsorgsyrken,
vissa lärarkategorier, tekniska tjänstemän, civilingenjörer, IT-specialister,
industriarbetare och byggnadsyrken. Samtliga dessa yrkeskategorier är viktiga
för länets näringsliv.
Flest åldersavgångar, och därmed risk för stora rekryteringsproblem, kommer
att ske inom personalintensiva verksamheter i den offentliga sektorn; vård,
omsorg, skola. Fram till 2015 kommer sammanlagt cirka 9 500 nyutbildade att
behövas bara inom vård och omsorg, och cirka 3 800 inom
utbildningsväsendet. För att minska belastningen på den grupp som är arbetsför
är det viktigt att tillväxten, antalet invånare och produktiviteten ökar.
Arbetskraften måste användas bättre och människor som är arbetslösa måste
omskolas till yrken där det är brist.

2.3 Styrande dokument
I kommunens styrande dokument (policys, program, strategier m m) finns en
mängd mål. Kommunens översiktsplan är ett sätt att nå dessa mål. Många av
dokumenten har koppling till olika fysiska åtgärder. Exempel på sådana
målprogram är Transportstrategi för ett hållbart Växjö och Energiplan för
Växjö kommun. Andra dokument har inte någon direkt fysisk koppling men
hanterar frågor som bidrar till att ett samhälle utvecklas på ett bra sätt. Exempel
är Integrationspolitiskt program för Växjö kommun, Jämställdhetsprogram för
Växjö kommun och Barnkonsekvensanalys i Växjö kommun.
Det finns också mål på regional och nationell nivå. Kommunen har ansvar för
att dessa mål tillämpas och arbetas in i den kommunala planeringen. Exempel
på sådana program är länsstyrelsens Program för tillväxt Kronoberg, 2004–
2007 och Regionala miljömål Kronobergs län, 2002.
Det är viktigt att diskutera sambanden mellan målen och den fysiska
planeringen och på så sätt identifiera och konkretisera åtgärder. I kapitel 3.6
redovisas kopplingen mellan översiktplanens mål och de kommunala och
nationella miljömål som finns samt mål inom det sociala området. Samtliga
styrande dokument på övergripande nivå återfinns i kapitel 7.3.
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2.4 Hållbar samhällsutveckling i översiktlig fysisk
planering
Den vanligast förekommande definitionen av hållbar samhällsutveckling är
Brundtlandkommissionens beskrivning från 1987.
”Hållbar utveckling är en utveckling, som tillgodoser våra behov på ett sådant
sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina.”
För att åstadkomma en hållbar utveckling och tillväxt krävs ett helhetstänkande
och balans mellan alla tre aspekterna av hållbar utveckling; ekologisk, social
och samhällsekonomisk hållbarhet. En hållbar utveckling ska ses som en
ständigt pågående förändringsprocess vars gränser bestäms av naturresurser,
miljöns förmåga att tåla effekterna av människans olika verksamheter,
tillgänglig teknologi, ekonomins bärkraft och samhällsorganisationen. Alla vill
vi ha en hållbar samhällsutveckling, men det kan vara svårt att konkret veta
vilka handlingar som i det enskilda fallet bidrar mest. Fysisk planering strävar
efter att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbar utveckling är en förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt.
Detta innebär en hushållning med resurser, att bevara den biologiska
mångfalden och minska den negativa påverkan på de förnyelsebara systemen.
Ekologisk hållbarhet kan i fysisk planering innebära att:
• Lokalisera. Genom att lokalisera bostäder och verksamheter rätt kan
resursanvändningen effektiviseras och också minimeras.
• Reglera. Utifrån regler och riktlinjer skyddas allmänna och enskilda
intressen mot negativ påverkan.
• Bevara och utveckla. I ett långsiktigt perspektiv behöver vi säkerställa
kommande generationers behov av förnyelsebara resurser. Detta innebär
hushållning av mark- och vattenresurser.
Social hållbarhet
I begreppet social hållbarhet ryms både materiell och immateriell välfärd. Det
är t ex hälsa, trygghet, säkerhet, möjlighet till utbildning och arbete samt
tillgång till information och delaktighet i samhällsutvecklingen oavsett ålder,
kön och etnisk bakgrund.
Den sociala hållbarheten kan i fysisk planering innebära:
• Blandade upplåtelseformer och funktioner. Nya och befintliga bostäder
och bostadsområden måste vara vackra och attraktiva, skapa stolthet och
trygghet. Områdena bör ha en blandning av boendeformer och
verksamheter.
• Mötesplatser. Fysiska rum och vackra offentliga platser inbjuder till
möten och lockar människor att använda staden och närmiljön. I
stadsdelscentra ska olika aktörers resurser tas till vara i syfte att gynna
social, kulturell och ekonomisk integration.
• Trygghet och säkerhet. Trygghet och säkerhet i den fysiska miljön kan till
exempel handla om bra bostadsmiljöer, ljussättning av den offentliga
miljön och att dra en cykelväg på rätt ställe. Alkohol- och drogfria
miljöer ska finnas, främst med tanke på barn och ungdomar. En hög
delaktighet i planprocessen bidrar till social hållbarhet.
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Kulturell hållbarhet
I ett kulturellt hållbart samhälle spelar kulturen en aktiv roll i stärkandet av
kommunens profil och attraktionskraft lokalt, regionalt och nationellt. Ett starkt
kulturellt utbud bidrar till ekonomisk tillväxt och social utveckling.
Kulturell hållbarhet i fysisk planering kan innebära:
• Utveckla attraktiviteten och bevara kulturvärden. Kunskap om stadens
utveckling och historiska miljöer bidrar till att skapa identitet och
tillhörighet. Exempel är att öka information om och skyltning till historiskt
intressanta platser i staden och kommunen.
• Eget skapande. Utomhus- och friluftscener är exempel på kulturella arenor
och mötesplatser vilket ger upphov till möten mellan människor oavsett
ålder, och etnisk tillhörighet.
• Kulturella arenor. Starka kluster av kulturella verksamheter ger förbättrar
livsmiljön och stärker förutsättningarna för ett varierat utbud av kulturella
institutioner. Ett bra exempel på kulturellt kluster är kulturstråket i Växjö
stad.
Ekonomisk hållbarhet
Den utveckling som sker och de förändringar som görs måste ske på ett
samhällsekonomiskt bra sätt. Investeringar i kommunal teknik och infrastruktur
måste nyttjas och den exploaterade marken användas så effektivt som möjligt.
Ekonomisk hållbarhet kan i fysisk planering innebära:
• Sammanhållen stad. Med sammanhållen stad hålls transportavstånden nere,
tillgängligheten förbättras, marken används effektivt och tidigare gjorda
investeringar i teknisk infrastruktur kan användas.
• Utveckla attraktiviteten. En bättre transportinfrastruktur ökar möjligheterna
för fler privatpersoner och företag att välja Växjö för studier, arbete
och/eller för att bo. Attraktiva miljöer så som campus och stadskärnan är
exempel på kreativa miljöer som är viktiga för konkurrenskraften.
• Samverka. Samverkan syftar till att utnyttja ekonomiska resurser effektivt,
till exempel internt i kommunen, och mellan kommuner, företag,
intresseorganisationer och allmänheten.

Bild: För att nå en hållbar samhällsutveckling
måste ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet samspela.
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3. ALLMÄNNA INTRESSEN
I kapitlet beskrivs ett stort antal ämnesområden.
Varje beskrivning har tre delar:
• Beskrivning av ämnet och sambanden med fysisk planering.
• Frågor att arbeta vidare med i form av utredningar och projekt när
översiktsplanen antagits.
• Riktlinjer att använda i planeringen.
Vad är ett allmänt intresse?
Med ett allmänt intresse menas ett intresse som inte är knutet till en privat fastighet eller verksamhet och som det finns ett allmänt intresse för kommunen och
dess invånare att bevara, skydda och/eller utveckla. Ett exempel på ett allmänt
intresse är att det i kommunen och regionen finns ett bra trafiknät. Det kan jämföras med den enskilde personens eller fastighetsägarens intresse att undvika trafik och buller i närheten av den egna fastigheten.
Målkonflikter
Planering handlar till stor del om att samordna olika perspektiv och ämnesområden. I många situationer kan det uppstå målkonflikter när vitt skilda intressen
ska samordnas. När de kommer i konflikt med varandra i den fortsatta planeringen får en avvägning göras. Att i översiktsplanens övergripande skede fullt
ut prioritera vilka intressen och perspektiv som ska vara överordnade är inte
lämpligt. Sammanvägning måste göras i senare skeden. Översiktsplanens riktlinjer anger förhållningssätt och vägval för den kommande planeringen.

3.1 Landskapet
Landskapet är ett resultat av årtusenden av förändring. Människan har präglat
landskapet genom sin förmåga att bruka jorden och bygga samhällen. Spår
från gångna tider samt naturföreteelser som berättar om hur landskapet förändrats från forntid till idag, är en stor kunskapskälla att ösa ur.

3.1.1 Sjöar och vattendrag
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vattnet ingår
i ett känsligt kretslopp och påverkas av miljöfarliga utsläpp till luft, mark och
vatten. Försurning, övergödning och direkta utsläpp hotar vattnets kvalitet.
Inom Växjö kommun finns över 200 sjöar och cirka 13 procent av kommunens yta är vatten. Det är en resurs och ett karaktärsdrag för hela kommunen.
Strandskydd
Stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. Syftet med
strandskyddsbestämmelserna är att stränderna idag och i framtiden ska vara
tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalkens 7 kap. 13–18§.
Strandskyddet gäller generellt 100 m från strandkanten och upp på land och
100 m ut i vattnet i samtliga sjöar och större vattendrag. För vissa sjöar (Åsnen,
Helgasjön, Örken, Furen, innaren, Asasjön, Tolgasjön, Stråken, Skärlen, Madkroken, Rottnen och Salen) är strandskyddet utökat till 200 m. Inom strandskyddszonen får enligt lagstiftningen byggnader eller andra anläggningar inte
uppföras.
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Grundprinciper för strandskydd
Strandskyddsbestämmelserna är utgångspunkten för den kommunala planeringen och ses som en stor tillgång.
Nedanstående principer bör tillämpas:
• Tillgänglighet och värnande om värdefulla biologiska miljöer ska alltid gälla.
• Strandskyddets omfattning ska kunna modifieras, ökas eller minskas, där det finns
motiv för detta. Landskapets naturliga gränser ska i möjligaste mån följas.
• Starka allmänna intressen ska kunna ligga till grund för att pröva upphävande av
strandskyddet.
• Strandskyddet ska bibehållas för alla öar.
• Ett upphävande av strandskyddet får inte medföra en privatisering av stranden
(undantag är dispens från strandskydd i bygglov, se nedan).
Dispens från strandskydd i samband med bygglov
Byggnadsnämnden kan medge undantag (dispens) från strandskyddsbestämmelserna, om särskilda skäl finns och åtgärden inte strider mot strandskyddets
syften. Frågan aktualiseras vanligen vid enstaka byggnadsprojekt på landsbygden. Dispensbeslut föregås av en utredning som väl beskriver de biologiska
värdena och tillgängligheten samt vilka konsekvenser dispensen får.
Följande skärskilda skäl anges i förarbetena till miljöbalken som möjliga för
dispens:
• Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
• Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden.
• Uppförande av ersättningsbyggnad.
• Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en väg eller
järnväg och saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.
• Lucktomt som förlorat sin betydelse för allmänheten.
• Anläggning som är avsedd för det rörliga friluftslivets behov, eller i varje fall
inte inskränker allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden. Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar m m bör inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde. Samlokalisering bör eftersträvas.
• Försvarsanläggningar och vägar som med hänsyn till sin funktion måste ligga
inom strandskyddsområdet.
Strandskydd i detaljplanering
När kommunen upprättar områdesbestämmelser eller detaljplan kan länsstyrelsen, efter kommunens ansökan, besluta om att strandskyddet skall upphävas
(alternativt utökas). En förutsättning är även här att det finns särskilda skäl.
Upphävande av strandskyddet måste föregås av en utredning som väl beskriver
de biologiska värdena och tillgängligheten samt vilka konsekvenser förändringen får. Ansökan prövas enligt miljöbalken.
Kommunen anser att stadens och tätorternas behov av utvidgning och nybyggnation är ett så starkt allmänt intresse att det ibland kan motivera upphävande
av strandskyddet. Närheten till sjöarna är en viktig del av attraktiviteten för
Växjö stad och övriga tätorter. Det finns här ett behov av att närma sig sjöarna
på ett mer planerat sätt än det som gäller för sjöar i allmänhet.
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Arbetsmetod

Inventering
En inventering görs för sjöarna runt Växjö stad och sjöarna i anslutning till de
sex största tätorterna. Om sjön är för stor, t ex Helgasjön, görs inventeringen
endast för relevanta delar. Den belyser de biologiska värdena och allmänhetens
tillgänglighet till vattnet. Inventeringen sker oberoende av exploateringsintressen och mynnar ut i en rapport med en översiktlig värdering av strandskyddat
område. Den kan ligga till grund för åtgärder som t ex förbättrad skötsel för
ökade naturvärden, bättre och fler cykelvägar samt rast- och grillplatser för
ökad tillgänglighet.
Utredning
Vid intresse för byggnation inom strandskyddsområdet ska en utredning med
fördjupad inventering och bedömning av det aktuella markområdets biologiska
kvaliteter och allmänhetens tillgänglighet genomföras av sakkunnig person.
Ansökan
Ansökan om upphävande av strandskyddet enligt Miljöbalken görs till länsstyrelsen. Utredningen, enligt steg 2, ingår i ansökan som underlag vid prövning
av strandskyddets upphävande.
Inventering av biologiska värden och tillgänglighet
En inventering har gjorts för Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och
Norra Bergundasjön med avseende på tillgänglighet och biologiska värden. Inventeringarna finns tillgängliga som planeringsunderlag. Nedan redovisas delar
av innehållet i inventeringen av Trummens stränder och strandskyddsområde.
Utgångspunkten för biologiska värden är knutna till biotoper som våtmarker,
strandvegetation, ängs- och hagmarker samt trädmiljöer. Tillgängligheten studeras utifrån befintliga gång- och cykelstråk och där det finns kompletteringsbehov. Även befintliga och nya grillplatser samt badplatser har inventerats. Behov av nya utblickar anges också i inventeringsmaterialet.
Trummen karaktäriseras av två delar, dels den norra delen som restaurerades i
början på 1970-talet, dels den grunda Skirviken som präglas av ymnig strandvegetation och rikt fågelliv. Det finns ingen bebyggelse som når ända ner till
sjön utan den ligger på ett respektfullt avstånd från strandkanten. Följande delområden kan urskiljas runt sjön: Slottsparken, Campusstranden, Sigfridsområdet, Brände udde och Skirviken.
Trummen är främst tillgänglig i sin norra del via befintliga gång- och cykelvägar. Ett sammanhängande gång- och cykelstråk runt sjön kan bli lika attraktivt
som det runt Växjösjön. Detta förutsätter att den planerade bron mellan Slottsparken och Brände udde kommer till stånd. Skirviken med sin igenväxta karaktär är naturligt svårtillgänglig utom via gångstigen och de två fågeltorn som
finns i naturreservatet längs Trummens västra strand.
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De största biologiska värdena finns främst längs Skirvikens stränder, sjöns utlopp vid Välle Broar samt vissa park- och trädmiljöer vid Teleborgs slott, Italienska Palatset och Brände Udde. Skirviken har betydande kvaliteter som fågelsjö med livsmiljöer för en rad ovanliga arter i sjön och i dess närhet. Här finns
en rad särpräglade biotoper som är ovanliga i Växjös närhet. Skirvikens västra
strand är fågelskyddsområde och skyddas enligt Miljöbalken 4 kap. 12 §.
På kartan redovisas områden som bedöms ha stora biologiska värden, befintliga gång- och cykelvägar, sträckor med kompletteringsbehov, befintliga grillplatser och platser för nya utblickar.

Bild: Exempel från Trummen på steg 1 enligt arbetsmodell för hantering av strandskyddet i
planeringen

Avrinningsområden
Inom Växjö kommun finns fyra avrinningsområden varav tre når södra Östersjön och ett
Kattegatt. Mörrumsåns avrinningsområde är
det största och täcker 86 procent av kommunens yta. Ett litet område i nordvästra delen
av kommunen avvattnas till Lagan och två
mindre områden i sydöst tillhör Bräkneåns
respektive Ronnebyåns avrinningsområde.
Mörrumsåns källflöde ligger i gränstrakten
mellan Jönköpings och Kronobergs län, där
sjön Vrången anses som källsjö. På sin väg
genom Växjö kommun flyter ån igenom ett
stort antal sjöar varav de största är Madkroken, Örken och Helgasjön.

Bild: Avrinningsområden inom Växjö kommun
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Från Helgasjön till Salen benämns Mörrumsån Helige å. I Bergkvarasjön tar
Helige å emot tillflödet från de samhällspåverkade Växjösjöarna. Läckage av
näringsämnen från samhällen och omgivande marker i avrinningsområdet bidrar till höga kväve- och fosforhalter i vattendrag och sjöar vilket bidrar till
havets övergödning. Olika åtgärder och insatser behövs av invånare, markägare, näringslivet och samhället för att komma tillrätta med problemet.

I kommunen finns tre vattenvårdsförbund; Mörrumsåns vattenvårdsförbund,
Lagans vattenvårdsförening och Bräkneåns vattenförbund. Förbunden
genomför omfattande provtagningar och kontroller av vattenkvaliteten i avrinningssystemen.
Vattenkraft och sjöreglering
I Mörrumsåns avrinningsområde finns många platser, både privat- och kommunägda, där vattenreglering sker. Det finns också ett antal vattenkraftverk.
Det totala antalet är inte känt. Växjö kommun har ansvar för 14 regleringsställen och driver fyra kraftverk; Böksholm, Lidekvarn, Åby och Hanefors. Enligt
Miljöbalken 4 kap. 6§ är Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden i sin
helhet av riksintresse. Det betyder att inom detta område får ingen ytterligare
vattenkraftsutbyggnad förekomma som innebär försämringar i form av vandringshinder och vattenhushållning. Däremot kan det vara möjligt att få byta ut
turbiner i befintliga kraftverk till högre verkningsgrad om man inte påtagligt
förändrar biologiska förutsättningar och vattenhushållning.
Växjö kommun samordnar delar av vattenregleringen i Mörrumsån. Målsättningen är att driva vattenkraftverken med största möjliga energiutvinning med
hänsyn till flora, fauna och det allmännas intresse. Denna övergripande målsättning gäller även andra huvudmän inom Mörrumsån och övriga avrinningsområden.
Fiskevård
De flesta sjöarna i Växjö kommun ingår i fiskevårdsområden. Fiskevårdsområdets syfte är att förbättra fisket och kan därför har sina bestämmelser. Fiskvandringsleder är viktiga och nödvändiga för att bibehålla olika fiskarter och gynna
det biologiska livet och mångfalden i sjöar och vattendrag. Insatser för att förbättra fiskvandringsleder har genomförts i delar av Mörrumsåns vattensystem.
Idag finns fem fiskvandringsleder mellan Örken och Helgasjön där fisk fritt
kan vandra förbi hinder som dammar, regleringsanordningar kraftstationer och
nå nya lekområden. Kommunen bör verka för att fiskvandringsleder skapas
även i andra delar av vattensystemen, även utanför kommunens gränser.

Bild: Fiskvandringsled i Böksholm

Bild: Fiskvandringsled i Böksholm

Sjötrafik
Kronobergs läns författning, 1989:21, anger hastighetsbestämmelser för sjötrafik i Helgasjön med anslutande farleder och Skavenässjön, samt i vilka sjöar det
finns förbud att framföra trafik med fartyg under vissa tider på året. I Växjö-
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sjön är motorbåtstrafik förbjuden. Enligt vattenskoterförordningen är det endast tillåtet att köra skoter i allmän farled och i områden som särskilt utpekats
av länsstyrelsen enligt förordningen för användning av vattenskoter (§ 3). I
Kronobergs län finns dock inga allmänna farleder eller i dagsläget särskilt utpekade områden.
En viktig attraktion för Växjö kommun är dess vattendrag och sjöar. Dessa miljöer är betydelsefulla för allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Viktiga kanotleder är Värendsleden som sträcker sig i nord–sydlig riktning genom hela Kronobergs län och mellan Växjö stad och Asa. Utmed leden finns
rastplatser som i vissa fall kan användas för övernattning.
Vattenkvalitet
Växjö stads sjöar utgörs av Trummen, Växjösjön, Barnsjön, Södra och Norra
Bergundasjön, Helgasjön samt Toftasjön. Begreppet ”Växjösjöarna” består av
de fem sjöarna Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön.
Under århundraden har stadsbebyggelsen brett ut sig och Trummen, Växjösjön
samt Södra och Norra Bergundasjön har alla utnyttjats som recipienter för avloppsvatten. Sjösänkningarna i början av 1800-talet bidrog också till en kraftig
övergödning av sjöarna. Sjöarnas biologiska kollaps blev följden.
Idag är vi på väg att återställa den
ekologiska balansen i Trummen,
Växjösjön och Södra Bergundasjön.
Åtgärder som nytt reningsverk, omfattande sjörestaureringar och åtgärder i dagvattenflödet har lett till att
sjöarna börjat återhämta sig. Idag
ökar siktdjupen även om det fortfarande är höga fosforhalter, särskilt i
Södra och Norra Bergundasjön.
Norra Bergundasjön är recipient för
avloppsreningsverket vilket innebär
en fortsatt hög näringsbelastning.

Bild: Flygbild över Växjösjöns lagun

Nedfall av svaveldioxider och kvävedioxider leder till försurning av
både mark och vatten, vilket påverkar förutsättningarna för växter och
djur. De största utsläppen av svaveldioxider kommer från svavelhaltiga
bränslen som eldningsolja och kol
medan utsläpp av kvävedioxider
kommer från fordonstrafiken. Försurningen motverkas genom kalkning men åtgärder vid källan är också nödvändiga.
Bild: Näset mellan Växjösjön och Trummen

Utsläpp av kväve- och fosforföreningar till sjöar och vattendrag leder till övergödning. Överproduktion av alger och annan vattenväxtlighet kan rubba den
ekologiska balansen. Övergödningen är ett problem i hela Mörrumsåns vattensystem. De största tillskotten kommer från jord- och skogsbruk. Grundvattnet
kan också påverkas negativt. Genom att anlägga våtmarker kan en stor del av
de övergödande ämnena tas om hand i det ekologiska systemet. Ett bra exempel är Bäckaslövs våtmark som tar emot dagvatten från stadens västra delar.
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Översvämning
Översvämningar kan vara av två typer. Den ena beror på begränsad kapacitet i
stadens och tätorternas ledningsnät och kan inträffa när det regnar häftigt under
kort tid. Den andra är effekten av stora nederbördsmängder eller extremt snabb
snösmältning med hög vattennivå i sjöar och vattendrag som följd. En av orsakerna till den andra typen av översvämningar är skogsbrukets kalavverkningar
som medför minskad fördröjning och ger en snabbare markavrinning. Detta
har i sin tur medfört större flödesvariationer i vattendragen och ökad risk för
översvämningar. Lägg därtill de senaste årens häftigare regn och därmed högre
vattenföring. Om vi framöver får klimatförändringar med stora variationer av
torka och nederbörd som följd, kommer risken för översvämningar att öka,
både i tätbebyggda områden och i sjöar och vattendrag. Konsekvenserna kan
bli stora, särskilt för bebyggelse i närheten av sjöar och vattendrag. Ökad hänsyn till översvämningsriskerna måste tas vid planering, bygglov och projektering.
EUs ramdirektiv för vatten
EUs ramdirektiv för vatten, som trädde i kraft 2000, har som syfte att främja en
ekologisk hållbar vattenanvändning genom ett långsiktigt skydd av tillgängliga
vattenresurser, med avseende på kvalitet och kvantitet. Direktivet som införlivas i Miljöbalken, omfattar både grundvatten och ytvatten. Utgångspunkten är
att vattenfrågor ska hanteras utifrån avrinningsområden. Vattendirektivets konsekvenser på den kommunala planeringen är svåra att förutse. Den analys och
karakterisering av vattendrag och grundvattenförekomster som skall genomföras i de olika avrinningsområdena kommer dock att leda till att vattenfrågornas
status i den kommunala planeringen stärks.
Att arbeta vidare med
En inventering av biologiska och rekreativa värden för de tätortsnära strandområdena i syfte att höja naturvärden och öka allmänhetens tillgänglighet till
vattnet.

3.1.2 Naturmiljö
Begreppet biologisk mångfald omfattar variationsrikedom på tre områden:
inom arter, ekosystem/livsmiljöer samt för olika organismer. Skälen till att bevara den biologiska mångfalden är många; ekologiska, ekonomiska, materiella,
estetiska, sociala och kulturella. Att skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden. Friluftslivets intressen kan
med god planering och anpassad skötsel samverka med naturhänsyn.
Skydd och utveckling av naturmiljöer
Vissa områden behöver mer långsiktigt skydd än andra, men att bilda naturreservat och biotopskydd kan inte trygga målet om biologisk mångfald. Det är
därför viktigt att hela landskapets livsmiljöer värnas i så stor utsträckning som
möjligt. Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Kronobergs natur, 1989, är ett värdefullt underlagsmaterial i planarbetet. Skogsvårdsstyrelsen har genomfört inventeringar som är användbara bl a hänsynen till nyckelbiotoper.
I det pågående regionala miljömålsarbetet har behovet av skyddad mark i länet
preciserats. Drygt sju procent av skogsmarken i länet bör undantas från skogsproduktion fram till år 2010. Merparten av den skogsmark som undantas från
skogsproduktion bör avsättas genom frivilliga åtgärder.
Marken kan formellt skyddas genom naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Andelen av Växjö kommuns egen skog- och jordbruksmark som är
formellt skyddad är cirka 20 procent. Markägare kan också avsätta skogsmark
för naturvårdshänsyn i gröna skogsbruksplaner. Kommunens ambition är att

37

andelen skyddad mark ska öka dels genom formellt skydd t ex via naturreservat eller naturvårdsavtal, dels genom frivillig avsättning i gröna skogsbruksplaner certifieringssystem.
Naturreservat
Den vanligaste skyddsformen för att bevara naturområden är naturreservat. I
kommunen finns 18 beslutade naturreservat som tillsammans omfattar 1 990
ha. I samråd med länsstyrelsen bildar kommunen naturreservat främst i tätortsnära områden medan länsstyrelsen ansvarar för övriga delar av kommunen.
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturreservat i syfte att:
• bevara biologisk mångfald,
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,
• tillgodose behovet av områden för friluftslivet,
• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Bild: Stora ekar i Osaby naturreservat
Bild: Naturreservat i Växjö kommun

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag inventerat statligt ägda skogsområden med stora naturvärden. I Växjö kommun är det områdena Helgö, del av
Kronobergshalvön, Hissö och Lunden (väster om Drev) som är aktuella för
eventuell reservatsbildning. Reservatsbildning pågår för Notteryds f d skjutfält,
Bökeskogen vid Hinnasjön (även natura 2000-område) och för område i Hågeryd (även Natura 2000-område). Kommunen planerar också att bilda naturreservat för Grevaryds äng i Lammhult och Galtö i Helgasjön.
Fågelskyddsområde
Växjö kommun har 14 fågelskyddsområden, varav 13 finns i Åsnenområdet
och 1 vid sjön Trummens västra strand. Av kommunens 13 fågelskyddsområ-
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den i Åsnen ligger 11 inom naturreservatet Utnäsuddens övärld och 2 i Åkaviksviken (se kap 3.3). Djur- och växtskyddsområden skyddas enligt miljöbalken 4 kap. 12 §. Länsstyrelsen och kommunen får meddela föreskrifter om bestämmelser, vilket till exempel kan innebära tillträdesförbud under vissa tider
på året samt restriktioner vid vistelse i området.
Biotopskyddsområde
Syftet med biotopskydd är att skydda mindre mark- och vattenområden som
innehåller hotade djur- eller växtarters livsmiljöer. Biotopskyddsområden utgörs ofta av små ”öar” ute i landskapet och används i första hand i akuta situationer där den värdefulla biotopen riskerar att försvinna genom avverkning eller igenväxning. Skogsvårdsstyrelsen har ansvaret för att peka ut, avgränsa och
besluta om biotopskydd på skogsmark enligt MB 7 kap. 11 §. I Växjö kommun finns biotopskydd för bland annat äldre naturskogar, örtrika sumpskogar
och alkärr.
Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan skogsvårdsstyrelsen
och markägaren, vanligen på en tid av femtio år. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvärden.
Markägaren får en viss ekonomisk
ersättning för de begränsningar i
brukandet som avtalet medför. Naturvårdsavtal passar bra för områden
som redan idag har höga naturvärden eller för områden som inom en
nära framtid har förutsättningar att
utveckla höga naturvärden.
Bild: Backsippa

Riksintresse för naturmiljö
Inom kommunen finns 12 riksintressen för naturvård. Utöver dessa finns ett
20-tal Natura 2000-områden som sedan 2002 ska klassas som riksintresse för
naturvård. En utförlig beskrivning av dessa finns i kapitel 3.3 Riksintressen.
Utveckling av tätortsnära naturmiljöer
Den tätortsnära naturmarken har stor betydelse för invånarna. Det är viktigt att
planera med god tillgänglighet och närhet samt anpassa skötseln i de bostadsnära gröna miljöerna. Genom skyltning, information och gång- och cykelvägar
kan områdena göras mer attraktiva och tillgängliga.
Att arbeta vidare med
Ett naturvårdsprogram för Växjö kommun.
Bildning av naturreservat för Grevaryds äng i Lammhult och Galtö i Helgasjön.
Utveckla samarbetet med länsstyrelsen, Alvesta och Tingsryd om Åsnenområdets utveckling.

3.1.3 Kulturmiljö
Det är viktigt att synliggöra det historiska arvet. På så sätt kan nuvarande och
kommande generationer uppleva gamla livsmiljöer och få förståelse för platsens historia. Men det är inte rimligt att bevara alla historiska spår. Det är därför
viktigt att göra prioriteringar utifrån gjorda inventeringar. Kulturmiljöer som
skall bevaras måste också iordningställas och skötas så att de bibehåller ett
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attraktionsvärde som står i proportion till innehållet. Kulturhistoriskt intressanta
miljöer och fornlämningar bör i rimlig utsträckning integreras i samhällsbyggandet så att vårt historiska arv synliggörs och blir en tillgång för invånare och
besökande.
Underlagsmaterial att använda i den fysiska planeringen är kommunens Kulturmiljöprogram för landsbygden, 1989, och länsstyrelsens inventeringar av kvarnar, sågar, religiösa byggnader, gamla broar samt ängslador. I det pågående
miljömålsarbetet ingår också att en länsomfattande kulturmiljöstrategi ska arbetas fram.
Skydd och utveckling av kulturmiljöer
De lagar som främst reglerar hur samhällsbyggandet ska ta hänsyn till kulturminnen och kulturmiljöer är främst miljöbalken (MB), plan- och bygglagen
(PBL) och lagen om kulturminnen (KML). I Växjö kommun är kulturmiljöer i
form av kulturreservat, byggnadsminnen, fornlämningar och kyrkor tillhörande Svenska kyrkan skyddade. När kulturobjekt hotas bör en konsekvensutredning göras. Tidiga samråd skall hållas med länsstyrelsen och Smålands Museum.
Riksintresse för kulturmiljö
Inom kommunen finns 8 riksintressen för kulturmiljön. En utförlig beskrivning av dessa finns i kapitel 3.3 Riksintressen.
Byggnadsminnen
En byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en byggnad kan få. Några
generella regler finns inte, utan staten och fastighetsägaren kommer överens
om vilka förändringar som får ske med byggnaden. En byggnadsminnesmärkning följer med byggnaden och finns kvar vid ett ägarbyte. I Växjö kommun finns 17 byggnader som byggnadsminnesförklarats. Dessa byggnader har valts ut för att de särskilt väl speglar olika tiders arkitektur, byggnadsteknik och sociala ambitioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dädesjö gamla prästgård
Elin Wägners Lilla Björka, Bergs socken
Gamla Domprostgården, Växjö stad
Gamla Riksbanken, Växjö stad
Jätsbergs herrgårdsmiljö, Jäts socken
Lilla Gunnarbo, Växjö stad
Logehuset Vårblomman, Drev socken
Logen Asa-Thor, Asa socken
Länsstyrelseresidenset, Växjö stad
Italienska palatset och kyrka,
Sigfridsområdet, Växjö stad
Kyrka och museum, Sigfridsområdet,
Växjö stad
Skälsnäs ryttmästarboställe,
Tjureda socken
Smålands museum, Växjö stad
Växjö gymnasium (Karolinerhuset),
Växjö stad
Växjö teater, Växjö stad
Åryds bruk, Hemmesjö socken

•
•
• Östrabo, Växjö stad

Bild: Lilla Björka, Bergs socken

Bild: Östrabo, Växjö stad
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Fornlämningar
Fasta fornlämningar omfattar bl a varaktigt övergivna lämningar efter mänsklig
verksamhet under forna tider, vilket också omfattar bildningar från ålderdomligt bruk. Till en fast fornlämning hör även dess närområde. Dess storlek är beroende av fornlämningens art och betydelse. För mer information se Kulturminneslagen 2 kap. 1§.
Samtliga fornlämningar har ett lagskydd som skall hindra borttagande eller förstörelse av fornlämningen. I de fall byggande kommer i konflikt med en fornlämning eller ett fornlämningsområde beslutar länsstyrelsen enligt kulturminneslagen om objektet kan tas bort eller inte. Alla kända fornlämningar uppdateras på den digitala registerkartan. I kommunens kulturmiljöprogram för landsbygden utpekas ett antal av kommunens mest värdefulla fornlämningar.

Bild: Riksantikvarieämbetets inventering
av fornlämningsområden.

Riksantikvarieämbetet har inventerat fornlämningar i kommunen. Arbetet påbörjades i områdena närmast Växjö stad 1993/94. En fördjupad studie för att
hitta områden med förutsättningar för tidigare boplatser har gjorts inom stadens
utbyggnadsområden. Det har också gjorts en fördjupad studie av Jonsbodaområdet, Smålands Museum rapport 2001:25.
Landsbygdens kulturmiljöer
Vid utformning av nya byggnader på landsbygden är det viktigt att hänsyn tas
till omgivande bebyggelse och landskap. Den nya byggnaden skall smälta in på
ett naturligt sätt, därmed bör det yttre formspråket studeras noga liksom placeringen av byggnaden. Exempel kan vara att höja vägglivet, att använda färgty-
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per som är typiska för befintlig bebyggelse och att lokalisera byggnaden med
stöd i ett skogbryn, en dunge eller i kanten av en äng.
Med miljöbalkens införande 1999 blev det möjligt att skydda, bevara och styra
skötseln inom större kulturhistoriskt värdefulla miljöer genom inrättande av
kulturreservat. Några av de beslutade naturreservaten i kommunen innehåller
även stora kulturmiljövärden till exempel Braås Park. Genom skyltning till olika besöksmål och med informationstavlor på platsen kan objektens attraktionsvärde öka och utgöra en kunskapskälla om forna tiders levnadssätt.
Att arbeta vidare med
En revidering av kommunens Kulturmiljöprogram för landsbygden, 1989,
som även inkluderar Växjö stad och övriga tätorter.
Synliggöra kommunens historiska arv genom att sammanställa och göra tillgängligt resultaten från genomförda arkeologiska undersökningar.

3.1.4 lågesxploaterade områden och mastetableringar
En inventering, Tysta områden – en kartläggning av Växjö kommuns orörda
kvaliteter, 2003, har gjorts för att identifiera områden i kommunen med färre
störningskällor. Det är dessa som vi här benämner som lågexploaterade. Inventeringen har fokuserat på störningskällor som mastetableringar och buller. Master påverkar landskapsbilden och buller påverkar upplevelsen av ostördhet och
tystnad. Det är utifrån dessa perspektiv som bedömningen skett. Påverkan från
strålning har inte ingått i inventeringen. Kartläggningen har identifierat fem
större områden, se kartan:
1. Vid sjön Åsnen, på gränsen mot
Tingsryd och Alvesta kommun.
2. Väster om sjön Rottnen.
3. I öster vid gränsen mot Uppvi
dinge kommun.
4. I norr vid Asa vid gränsen mot
Sävsjö och Vetlanda kommun.
5. Öster om sjön Örken vid gränsen
mot Uppvidinge kommun.
Bild: Lågexploaterade områden

I dessa områden finns både åretruntoch fritidsboende samt verksamheter
såsom lantbruk. Det kan förekomma
tillfälligt buller såsom ljudet från
motorsågar och mindre trafikerade
vägar.
Områdena har kvaliteter såsom orördhet och tystnad. Det innebär inte att all
fortsatt utveckling i områdena ska avstanna, utan att den ska ske med beaktande av kvaliteterna, på områdenas villkor.
Mastetableringar
Master, antenner och basstationer är förutsättningar för radio-, data- och telekommunikation. Med mobiltelefonins genomslag har ett helt nytt behov av
master skapats. Mobiltelefonnätet i Sverige byggs ut i allt snabbare takt. Etableringen är dock ifrågasatt p g a dess störningar av landskapsbilden samt osäkerhet och rädsla för strålningens effekter.
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Vid upplåtelse av mast på kommunal mark ska kommunen sträva efter att en
samordning mellan operatörer så långt som möjligt underlättas. Kommunens
möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen inrätta ”lågstrålande” områden
är begränsad. Arbetssätt såsom aktiv dialog med operatörer, utformning av
transformatorstationer i detaljplan samt krav vid försäljning av kommunal
mark kan utvecklas.
Miljö- och hälsoskyddskontoret
samt stadsbyggnadskontoret har tagit fram råd och riktlinjer angående
landskapsbild respektive hälso- och
miljöfrågor för utbyggnaden av
kommunikationsnätet i Växjö kommun. Byggnadsnämnden kräver
bygglov för antenn på ett tak eller
en fasad. Bygglov krävs även vid en
förlängning eller utbyte av mast,
teknikbyggnad och teknikrum samt
för att etablera en mast eller ett torn
som ska fungera som en antennbärare. Bygganmälan krävs för att montera antenn på befintlig mast eller
torn och för att utöka ett befintligt
teknikrum.

Bild: Byggda master samt ansökningar om
bygglov, november 2004

Att arbeta vidare med
En beskrivning av strålningssituationen i kommunen så att begreppen låg- och
högstrålande zoner kan definieras. Samarbete bör ske med grannkommunerna
och länsstyrelsen.
Att ta fram ett eller flera stadsnära områden lämpliga för byggnation, där intentionerna ska vara att bygga och behålla området så lågstrålande som möjligt.

3.1.5 Naturresurser
Den materiella grunden för produktion och välfärd måste tryggas även för
framtida generationer. Att slå vakt om en god natur- och kulturmiljö och samtidigt exploatera kan innebära konflikter. Genom att hushålla och återanvända
naturresurser, reducera uttaget av ändliga resurser och minska belastningen på
naturens ekosystem, närmar vi oss ett samhällsbyggande som sker på naturens
villkor och blir uthålligt.
Naturgrus, morän och berg
År 1994 genomförde länsstyrelsen en inventering av grus, morän och berg i
Kronobergs län. Resultaten samlades i rapporten Grus, morän och berg i Kronobergs län, som bör användas som planeringsunderlag. Inventeringen ligger
till grund för länets grushushållningsplan. Enligt grushushållningsplanen är
målsättningen att produktionen av naturmaterial år 2020 ska utgöras av maximalt 20 procent naturgrus, 65 procent bergkross samt 5 procent morän. Därutöver är 10 procent återvinningsmassor.
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Växjö kommun saknar nästan helt exploaterbara tillgångar av naturgrus, förutom de resurser som finns kvar i kommunens 10 pågående grustäkter. Det finns
också 6 pågående moräntäkter. Tekniska förvaltningen gjorde 1988 en värdering av större grusformationer lämpliga för vattenuttag, i vilken Växjöåsen,
Braåsen, Bergundaåsen samt Stojbyformationen framfördes som möjliga
grundvattenreservoarer. Idag finns en av Växjö kommuns grundvattentäkter i
Braåsen.
I Växjö kommun finns enligt grushushållningsplanen 21 bergförekomster, med både djup- och ytbergarter, möjliga för exploatering.
Ingen av dessa har dock genomgått
lämplighetsprövning, vilket görs i
samband med ansökan om exploatering till länsstyrelsen. För närvarande finns tre pågående bergtäkter;
Bergkvara, Furuby och Berg. En
fjärde bergtäkt har tillstånd, norr om
Asa, men är än så länge bara i bruk
som grustäkt.

Bild: Berg-, grus-, morän- och torvtäkter
samt mat- och sandjordstäkter 2004.
Observera att vissa täkter ligger geografiskt
mycket nära varandra.

Torv samt skogs- och jordbruksmark
Växjö kommun betraktar torv som ett fossilt klimatpåverkande bränsle och
därmed inte lämpligt som en framtida energikälla. För närvarande drivs tre
torvtäkter i kommunen; på Rävsjömyren, Torpamyren och på Kåramålatorpsmyren. Torvbrytning kan komma att öka i omfattning, framför allt för att användas som jordförbättringsmedel.
Skogsbruket dominerar markanvändningen i Växjö kommun. Två tredjedelar
av marken är skog med dominerande barrskog. Skogen har stor betydelse i
samhället inte bara för sin roll i samhällsekonomin utan också för alla andra
nyttigheter den bidrar med som inte är lätta att värdera i pengar. Förutom virke
producerar skogen biologisk mångfald, bär, svamp, vilt, bete och andra nyttigheter. Skogen kan utnyttjas till rekreation, jakt och för att få rika naturupplevelser. Skogsnäringen ger ett stort antal arbetstillfällen såväl ute i skogen som i
de träbaserade förädlingsleden. Vidareutvecklingen av trä och dess användning
är en prioriterad fråga i kommunen.
Jordbruket i det traditionella, småbrutna och omväxlande odlingslandskapet är
värdefullt för såväl livsmedelsproduktionen, konsumenten, det rörliga friluftslivet, turistnäringen som för attraktiviteten av landsbygden i stort. De senaste
15 åren har länets åker- och betesmarksareal minskat från 76 000 ha till 72 000
ha och antalet jordbruksföretag har reducerats från 4 200 till 2 700 företag.
Djurantalet har minskat, i synnerhet antalet mjölkkor. Framförallt har det skett
en omfördelning från skogsbygd till mellanbygd. Djuren koncentreras till platser med stora lantbruk och minskar i de småskaliga bygderna. Den pågående
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strukturomvandlingen inom jordbruket påverkas starkt av inriktningen på de
olika stödformer som bestäms inom EU. För att ett rikt och levande odlingslandskap ska kunna bibehållas krävs även en stark ekonomiskt och socialt fungerande landsbygdsutveckling.

3.1.6 Kommunal mark
Syftet med det kommunala markinnehavet är att ha kontroll över mark för
framtida exploatering, ha mark som bytesmark samt ha värdefull park- och naturmark för friluftsliv och rekreation. Den kommunala marken är spridd i
kommunen men är främst belägen i och runt om Växjö stad och de större tätorterna.
Användning och skötsel
Följande indelning har gjorts för användning och skötsel:
Mark för exploatering
Mark som ska exploateras i stadens och tätorternas närhet behöver en anpassad
skötsel så att den blir en tillgång när området byggs. Det innebär att man relativt tidigt behöver förbereda vegetationen genom t ex borttagning av enhetlig
granskog och friställning av lämpliga träd som kan utvecklas till en tillgång i
det nya bostadsområdet. Fram tills det att området exploateras ska det fungera
som rekreationsmark med rika naturupplevelser och god tillgänglighet. Jonsboda väster om Södra Bergundasjön är ett exempel.
Naturreservat
Kommunen har avsatt markområden
med ekologiska och friluftsmässiga
värden som naturreservat, främst i
anslutning till staden. Naturreservaten omfattar områden där både
kommunen själv är markägare och
där det finns andra markägare. Skötseln av naturreservaten sker enligt
fastställda skötselplaner. Huvudinriktningen är främst naturvård men
ofta i kombination med friluftsliv.
Bokhultet är ett av naturreservaten
i Växjö stad.

Bild: Betande kossor i Bokhultet

Stads- och tätortsnära mark
Huvuddelen av den tätortsnära marken utgör ett långsiktigt kommunalt markinnehav och är av stort värde för fritid och rekreation. Närheten till naturen har
stor betydelse för hur boendet upplevs i sin helhet. Vid skötseln tas stor hänsyn
till friluftsliv, kultur- och naturvård. Mångfald hos trädslag och ålder prioriteras för att ge rika naturupplevelser. Exempel på stadsnära mark är Araby fritidsområde.
Park- och naturmark
Park- och naturmark är detaljplanelagd allmän platsmark i staden och tätorterna. Skyddszoner kring gator och större trafikleder hör också hit. Skötseln av
parkmarken inriktas med stor omsorg om lekanläggningar och planteringar för
att försköna staden och tätorterna. Naturmarken sköts mer extensivt men med
hänsyn till närboende och den övergripande grönstrukturens krav. Exempel på
parkmark är Strandbjörket och exempel på naturmark är skyddszonerna inom
Västra industriområdet.
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Jordbruksmark
Skötseln av odlingsmarken ska så långt möjligt likna det traditionella jordbrukets drift med odling, slåtter och bete. Främst arrenderas marken ut till aktiva
lantbrukare och på övrig mark sker skötsel genom röjning och ibland slåtter.
På sikt kan även kommunen komma att behöva ha egna betesdjur för skötseln.
Exempel på jordbruksmark är östra Telestad.
Produktionsskog
Produktionsskogarna är belägna utanför tätortszonen. Marken kan användas
som bytesmark. Skötseln inriktas mot produktion av virke med allmän hänsyn
till naturvård och friluftsliv. Exempel på markområden som är produktionsskog är Fällorna i Hollstorp.
Mark för kommande exploateringsbehov
Det är viktigt att föra en aktiv markpolitik. Detta innebär bl a köp och byte av
mark i strategiskt bra lägen för att ge flexibilitet i planeringen och exploatering.
Inom och i anslutning till valda utbyggnadsområden (se kapitel 5.3) och utbyggnadsresurser (se kapitel 5.4) finns markområden som i dagsläget inte är i
kommunal ägo. En byggnation utanför markerade utbyggnadsområden och
utbyggnadsresurser bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför
inte på karta. Kommunen bör dock vara aktiv när tillfälle ges för markförvärv
inom och i anslutning till dessa områden.

3.1.7 Riktlinjer
Sjöar och vattendrag
• Upphävande av strandskydd i detaljplan samt dispensärenden skall hanteras
enligt grundprinciper och arbetsmetod beskriven i kapitel 3.1.1.
• I samband med dispens från strandskydd skall krav på tydlig tomtmarksavgränsning ställas.
• Vid reglering av sjöar och vattendrag skall hänsyn till flora och fauna och
allmänna intressen vara vägledande. För vattenkraftverken ska detta kombineras med största möjliga energiutvinning.
• Utsläpp av föroreningar och näringsämnen skall minimeras.
• Kommunen skall verka för att fiskvandringsleder skapas.
• Kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen skall pågå tills nedfallet av
försurande ämnen begränsats till de nivåer naturen tål.
• Översvämningsrisken skall beaktas vid lokalisering av bebyggelse och planering av övrig infrastruktur.
Naturmiljö
• Stads- och tätortsnära naturmiljöer skall göras mer tillgängliga och attraktiva
för kommunens invånare och besökare.
• Nyckelbiotoper skall i möjligaste mån beaktas vid exploatering.
Kulturmiljö
• Vid detaljplanering och bygglovhantering bör hänsyn tas till särskilt
värdefulla kulturhistoriska objekt och miljöer.
• Ny bebyggelse skall, så långt som möjligt, anpassas så att värdefulla fornlämningsområden kan bevaras.
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Lågexploaterade områden och mastetablering
• Utvecklingen i de lågexploaterade områdena bör ta hänsyn till områdets
karaktär och kvaliteter. I största möjliga mån skall etableringar av master
och antenner undvikas.
• Samutnyttjande av master, antenner och andra tillbyggnader skall eftersträvas.
• Master skall inte placeras i naturreservat eller Natura 2000-områden.
Naturresurser
• Växjö kommun skall verka för att naturgrus och isälvsmaterial används
restriktivt. Användningen av återvunnet material (asfalt, betong, schaktmassor o dyl) ska öka.
• Växjöåsen, Bergundaåsen, Braåsen samt Stojbyformationen bör inte exploateras då de i mindre skala kan användas för infiltration och uttag av konstgjort grundvatten.
• Inga ”opåverkade” mossar eller områden med höga naturvärden som pekats
ut i länsstyrelsens naturvårdsprogram bör exploateras.
Kommunal mark
• All kommunal mark ska skötas på ett ansvarsfullt, miljöanpassat och aktivt sätt.
• I den tätortsnära skogsmarken skall tillgänglighet och tilltalande skogsmiljöer
skapas. Detta innebär en variation i ålder och arter, lövträd prioriteras, stigar
hålls risfria och körskador undviks.
• I områden som skall exploateras ska skogens skötsel anpassas så att närområdet på ett aktivt sätt förbereds för den nya verksamheten.
• Kommunen skall vara aktiv då tillfälle ges till markköp i strategiska lägen.
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3.2 Social hållbarhet
Kraven på hur vi planerar och utformar vår fysiska miljö påverkas av behoven i
vår vardag. Lika skiftande som behoven är, lika skiftande är kraven som den fysiska planeringen har att ta ställning till. Trots intressekonflikterna finns det ett
antal gemensamma nämnare bland alla behov och önskemål. På olika nivåer i
den fysiska planeringen kan de uppmärksammas och tillämpas.

3.2.1 Sociala perspektiv i fysisk planering
God bebyggd miljö
Idag är tillvaron kraftigt segregerad, unga och gamla får sällan möjlighet att
mötas och utbyta kunskaper på ett naturligt och självklart sätt. Många av våra
invandrarbarn och invandrarungdomar saknar äldre släktingar i Sverige, och
många barn, oavsett ursprung, kanske bara träffar äldre släktingar några få
gånger om året. Levande miljöer bestående av blandad bostadsbebyggelse och
företagsverksamhet samt en blandning av olika sociala, kulturella och ekonomiska samhällsgrupper ökar gemenskapen och tryggheten.
Närhet
En viktig välfärdsfråga är närhet till olika former av service. Den fysiska planeringen har här en tydlig roll. Det kan röra sig om att ha nära till förskola, dagligvarubutik och till mötesplatser i form av t ex bibliotek och idrottsanläggningar. Erfarenheten visar att föräldrar kan tänka sig att ha sina små barn placerade på en förskola nära sin arbetsplats. Men när barnen omfattas av allmän
förskola vid fyra års ålder är närhetsprincipen mycket viktig och man vill ha en
plats nära bostaden. För äldre kan närheten till service vara avgörande för om
man kan bo kvar hemma. I befintliga områden bör observeras hur affärscentrum kan leva vidare. Större vägar och järnvägar kan vara oöverstigliga barriärer. För att underlätta besök på begravningsplatser bör de ligga på kort avstånd
från stadsdelarna.
Mötesplatser
Möten mellan människor och olika generationer som sker naturligt och enkelt i
vardagen, kan betraktas som ett gott socialt förebyggande arbete. Genom
mänskliga möten kan den ofrivilliga ensamheten, segregationen och rädslan för
olikheter som hudfärg och handikapp, minskas. Det är viktigt att planera och
bygga för allas gemenskap och utifrån de boendes behov. Ett exempel kan
vara att tidigt i planeringen försäkra sig om att parker och andra grönytor, samlingslokaler och kvartersgårdar finns i bostadsområdena. Stadskärnan ska vara
så attraktiv så att det offentliga rummet blir en naturlig mötesplats.

Bild: Gångstråket runt Växjösjön
är en viktig mötesplats…

Bild: … liksom Storgatan
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Trygghet
Brottsförebyggande åtgärder måste utvecklas inom alla områden för att skapa
trygghet. Problematiken är komplex men den fysiska planeringen kan ge möjlighet till långsiktiga och hållbara lösningar. Målsättningen är att vi oavsett ålder och kön skall känna trygghet alla tider på dygnet.
Dåligt skötta utemiljöer, baksidor och gleshet är miljöer som tillsammans med
sociala problem kan ge upphov till otrygghet. Många bostadsmiljöer och gångoch cykelvägar uppfyller inte kraven på en trygg miljö. Dålig belysning eller
belysning på fel ställe, skymmande växtlighet och brister i planeringen är några
exempel. Där staden är gles och få människor möts känner vi oss mer otrygga
än i den centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten. En analys av dessa miljöer där olika aktörer som polis, bostadsbolag, planerare, tekniska förvaltningen bidrar, kan skapa förutsättningar för en framtida god bebyggd miljö.

Bild: Otrygg tunnel med dåliga
siktförhållanden

Bild: Trygg tunnel med goda
siktförhållanden

Äldre och funktionshindrade
Under de närmaste åren ökar andelen äldre och funktionshindrade. Kommunens ambition är att äldre människor skall kunna bo kvar i det egna hemmet
och där få sitt behov av service, vård och omsorg tillgodosett. Det är också väsentligt att kollektivtrafiken fungerar och att det finns närhet till affärer. Även
när möjligheten till kvarboende förbättras behövs det särskilda boenden för
äldre och bostäder med särskild service för funktionshindrade. I planprocessen
ska tomter reserveras i stadsdelarna och tätorterna.
För att underlätta kvarboende bör bostadsföretagen utveckla sina tjänster. Ambitionen är ett alternativt boende för den som önskar utan att den klassificeras
som särskilt boende enligt socialtjänstlagen. De kommunala bostadsbolagen i
Växjö kommun är dominerande på hyresmarknaden och det är därför av stor
vikt att KFAB har ett tydligt och särskilt uppdrag att tillgodose bostadsbehovet
för de kommuninvånare som har särskilda behov. Ny teknik som bredband
och andra speciallösningar kan bidra. Det är viktigt att kunna bo kvar i stadsdelen när det blivit för tungt att bo kvar i villan. Det behövs lägenheter och radhus i små nybyggnadsprojekt.
Personer med funktionshinder ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Tillgänglighet innebär inte enbart fysisk tillgänglighet till lokaler, transportsystem
och verksamheter utan också tillgång till information. För att förverkliga lika
möjligheter för alla måste tillgängligheten vara utformad så att funktionshindrade inte blir beroende av andra. Särlösningar bör så långt möjligt undvikas.
Gröna ytor
Att vistas i naturen; skogar, parker och andra grönområden är viktigt för människor. För äldre som har svårt att gå eller för vissa funktionshindrade är till-
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gång till en bra och tillgänglig gård i bostadsområdet väsentligt för hälsan och
människors välbefinnande. Människor som har tillgång till en inbjudande gård
vistas ute mer än de som inte har det. De som har tillgång till en bra gård vistas
också mer i parker eller grönområden som ligger längre bort.
Samordning av offentlig service
De tjänster och funktioner som har liknande syften och gemensamma målgrupper bör i så stor utsträckning som möjligt samordnas och samplaneras.
Myndighetstillhörighet och huvudmannaskap behöver inte innebära dubbla
fastigheter och lokaler. Exempel är kommunala och statliga verksamheter som
bör kunna samordna sig mer fysiskt.
Flexibla lokaler
Samma lokaler ska med enkla medel kunna anpassas till flera typer av verksamheter; förskola, skola (grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning),
fritids- och kulturverksamhet samt administration. Flexibla lokaler ställer krav
på utformningen av såväl den inre som den yttre miljön. Lokalerna ska även
kunna utnyttjas som samlings- och möteslokal för både barn, ungdomar och
vuxna och för studiecirklar och kvällskurser.
Delaktighet i planprocessen
Det är praxis i den kommunala fysiska planeringen med samarbete över förvaltningsgränserna. Det ger resultat både kort- och långsiktigt. Syftet med dialogen är att tidigt i processen tillgodose olika verksamheters behov och ge möjlighet till samverkan. En förbättring och utveckling av de förvaltningsövergripande kontakterna medför att aktuella frågeställningar fångas upp och diskuteras så att problem kan lösas på ett tidigt stadium.

3.2.2 Jämställdhet
Kvinnors och mäns olika erfarenhet i vardags- och yrkesliv måste påverka planeringen. Eftersom den översiktliga planeringen traditionellt har ett ovanifrån
perspektiv och frågor om vardagslivet fått vänta till detaljplaneringsskedet så
har inte individens behov och särskilt kvinnans behov synliggjorts tillräckligt.
Jämställdhet i planering
3R-metoden är ett instrument för inventering och analys av jämställdhet inom
skilda kommunala verksamheter. Den började utvecklas 1996 i samband med
kommunförbundets JämKom-projekt som syftade till att testa metoder för bättre integrering av jämställdhetsfrågan i kommunernas verksamhet. Nedan presenteras 3R-metoden i ett översiktligt planeringsperspektiv.
Representation
Att könsfördelningen är jämn i processer och vid beslut är alltid en fördel. I
planeringssammanhang har det historiskt varit fler män än kvinnor som drivit
och deltagit i planeringen men en utjämning är på gång. På planerar- och arkitektutbildningar är majoriteten numera kvinnor. Frågor att besvara är: Hur
många kvinnor och hur många män deltar i den översiktliga planeringen som
helhet och i arbetet med ny översiktsplan?
Resurser
Studier av pendlingsströmmar, fritidsutbud, bilinnehav, sysselsättning, utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, inkomstnivå och hushållsstorlek kan vara intressant för att beskriva resursfördelning. Hur mycket resurser satsas till exempel
på offentliga miljöer där främst män eller kvinnor befinner sig? Att redovisa
könsuppdelad statistik måste vi bli bättre på. Fråga att besvara är: Hur fördelas
våra gemensamma resurser i form av pengar, utrymme och tid till den fysiska
strukturen, för kvinnor och män?
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Realia
Hur kommer det sig att representation och resursfördelning i ett översiktligt
planeringsperspektiv ser ut som det gör? Realian handlar om att medvetandegöra såväl våra utgångspunkter som de val vi gör, till exempel att förklara vilka kriterier som väger tyngre än andra i den översiktliga planeringen. Ett mer
könsmedvetet förhållningssätt måste utvecklas för att vi ska förstå ojämställdheten och sedan kunna använda den fysiska planeringen för att göra samhället
mer jämställt.
Mer jämställt
Flera områden som kan påverkas via översiktlig fysisk planering har en koppling till ökad jämställdhet. Det är t ex kollektivtrafikens kvalitet och utbud som
bland annat ger goda förutsättningar för pendling och tillgång till en stor arbetsmarknadsregion och ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Trygghet och
säkerhet i det offentliga rummet med närhet till service och utbud är andra exempel. Växjö stads ledstjärna sammanhållen stad stödjer jämställdheten. Korta
avstånd till service, skolor, handel, rekreation och de mänskliga mötena är en
stor fördel på flera sätt, inte minst i vardagslivet.
Att arbeta vidare med

Öka kompetensen inom jämställdhetsområdet i kommunen i form av statistiska analyser, utredningar och information för bättre beslutsunderlag.
3.2.3 Integration
Sverige av idag är ett mångkulturellt land. De nya kommuninvånarna med
bakgrund från många av världens länder ger oss nya synsätt. Detta är positivt
för den fortsatta utvecklingen av vår kommun. Rädsla och okunskap inför det
nya och okända skapar spänningar mellan olika grupper. Kunskapen om och
förståelsen för olika kulturella grupper behövs för ett bra samhälle, fritt från
fördomar och diskriminering. Det är viktigt att de invandrande kulturerna ges
möjligheter att, både fysiskt och kulturellt, leva i och berika vårt samhälle.
Kommunen har en viktig uppgift i att göra den gemensamma integrationsprocessen till ett aktivt redskap för en positiv mångfald i Växjö kommun. Följande
tre integrationsområden är särskilt viktiga:
Integration i boendet
Hur kan den fysiska planeringen bidra till att främja integration och minska
segregation? Den enskilt viktigaste faktorn är blandade upplåtelseformer och
funktioner. Små projekt i befintliga socialt etablerade miljöer är viktigt. Bostadsplanering kräver kunskaper om befolkningens faktiska sammansättning.
Alla har inte samma preferenser när det gäller storlek på lägenhet, kostnad eller
annat som tas som självklara mått. Alternativa boendeformer och fler större
marklägenheter med hyresrätt, även i redan befintliga områden, kan ge familjer
med många barn möjlighet till ökad integrering.
Social integration
En blandning av bostäder, service, handel och verksamheter främjar en god
social integration. En sammanhållen stad innebär korta avstånd mellan stadens
olika funktioner. Fler kan ta del av och delta aktivt i stadens service-, kulturoch idrottsutbud. Detta minskar i sin tur risken för isolering.
Ekonomisk integration
Sambanden med fysisk planering kan vara att det finns möjligheter att ha
mindre företag i bostadsområden t ex skomakeri, restaurang, butik, IT-företag
och liknande, dvs att blanda funktioner så långt möjligt.
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3.2.4 Barn och ungdomar
Varje barn har rätt att få sina basbehov uppfyllda, rätt till liv och hälsa, rätt till
utbildning, rätt till skydd mot exploatering och utnyttjande, rätt till lek och fritid, rätt att uttrycka egna åsikter med mera. Alla beslut som berör barn – oavsett
om besluten gäller på kort eller lång sikt – bör föregås av en barnkonsekvensanalys. Detta gäller hela kommunens verksamhet och också den fysiska planeringen.
FN:s barnkonvention
Barn och ungdomar är en stor del av kommunens medborgare. Kommunens
barn blir framtidens vuxna – arbetskraft, skattebetalare, beslutsfattare m m. En
bra livsmiljö för barn och ungdomar ger bra förutsättningar för dem att leva
bra liv. Barnkonventionen tar fasta på den syn på barn som växt fram under de
senaste 50 åren. Konventionen innehåller 54 artiklar, varav fyra kan sägas vara
konventionens grundpelare:
Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 – Barnens bästa skall alltid komma i främsta rummet.
Artikel 6 – Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12 – Barnet har rätt att utrycka egna åsikter och bli hörd.
Intentionerna och utvecklingen av den nationella barn- och ungdomspolitiken
bör följas och beaktas i den fysiska planeringen. Ett sektorsövergripande arbete
ger en helhetssyn på barn och ungdomars livssituation. Ett exempel på samverkan är Ungdomslotsen. Det är i allas intresse att ta tillvara ungdomars synpunkter och engagemang i samhällsutvecklingen.
Miljöer där barn och ungdomar vistas
Miljöer som är direkt anpassade till barn och ungdomar är förskolor och skolor. Bostadsområden och rekreationsanläggningar är också till viss del anpassade till barn i form av lekplatser m m. I ett planeringsskede är det viktigt att
lyssna till barnen och deras föräldrar. Det är viktigt att skapa naturliga forum
där barn och vuxna deltar i utformningen av de miljöer de vistas i.
Trafik
Vid trafikplaneringen finns ett stort behov av att se barn- och ungdomars perspektiv. Det är viktig med väl planerade gång- och cykelvägar, trygga och trafiksäkra skolvägar och av- och påstigningsplatser utanför skolorna. Det är viktigt att det är fri sikt vid övergångsställen, skolskjutshållplatser och gatukorsningar. Låga hastigheter i stadsdelarna ger barnen frihet att röra sig tryggt.

Bild: Hastighetsdämpande åtgärder
på Söder.

Bild: hastighetsdämpande åtgärder
Längs Vallviksvägen, Teleborg.

Bostadsområden och lekmiljöer
I den fysiska planeringen är behovet av tillräckligt stora utrymmen för spontan
lek, grönområden, säkra trafikmiljöer och närhet till skola och lekkamrater
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viktigt att bevaka. Lekplatser måste finnas för alla åldrar, små barn har sina behov, de lite äldre barnen behöver andra utmaningar. Naturliga miljöer i form
av skogspartier, kullar etc. bör sparas, eftersom även den spontana leken såsom
kojbyggen och kurragömma är viktigt för barn och ungdomar. Att ha tillgång
och närhet till näridrottsplatser även utanför skoltid är en stor fördel.
Ungdomars mötesplatser
För ungdomar behövs alkohol- och drogfria miljöer som fritidsgårdar, spontana mötesplatser både ute och inne, caféer, dansställen, idrottsanläggningar m
m. Bra kollektivtrafik är en förutsättning. Man bör inte automatiskt planera för
en restaurang med serveringstillstånd vid till exempel fritidsområden, nära
barns lekplatser, skolor och idrottsanläggningar.

3.2.5 Tillgänglighet
Tillgänglig innebär att människor med funktionshinder på samma villkor som
andra ska kunna ta del av verksamheter, information och service. FN har antagit standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder. Reglerna ger vägledning och konkreta förslag på hur stat, kommun,
landsting och näringsliv kan skapa ett tillgängligt samhälle. Växjö kommun har
antagit ett handikappolitiskt program för att höja ambitionsnivån samt styra och
vägleda. Boverket har antagit föreskrifter om ”enkelt avhjälpta hinder”. De ska
vara åtgärdade i den byggda miljön senast år 2010. Med ökad dialog, ett arbetsklimat som präglas av respekt för varandra, ökade kunskaper samt en vilja
att söka kostnadseffektiva lösningar i nära samförstånd under arbetet ökar förutsättningarna att nå målsättningarna.
Tillgänglighet i planeringen
Byggnader, lokaler, verksamheter och information skall vara tillgängliga för
alla. Det är både offentliga och privata miljöer som ska vara tillgängliga. Kunskapen om vad som gör en miljö tillgänglig eller otillgänglig är låg. Med hjälp
av råd och riktlinjer ökar kunskapen och insikten om vikten av långsiktig planering och fungerande detaljlösningar.
En viktig utgångspunkt är ”design för alla”. Det innebär att produkter, tjänster
och miljöer ska utformas så att de kan användas av så många som möjligt. När
man bygger ett hus, handlar upp en låggolvbuss eller konstruerar en webbplats
ska utgångspunkten vara att människor har olika förutsättningar och funktionsförmåga men att det ändå ska vara tillgängligt för alla.
Om en målpunkt ligger i stråket där människor ofta rör sig är verksamheten
mer tillgänglig jämfört med om den ligger utanför rörelsestråket. Service i
form av dagligvarubutiker eller fritidsanläggningar kan vara fellokaliserade bl
a för äldre och personer med funktionsnedsättning eller personer utan bil. Närhetsaspekten är viktig. Med fysisk planering finns möjlighet att med rätt lokalisering främja tillgängligheten.
Detaljplanering
I detaljplaneringen behandlas tillgänglighet till en specifik plats. Det inkluderar
tillgänglighet mellan områden, till varje enskild fastighet inom området samt till
allmänna och kommersiella serviceplatser. En struktur måste skapas som underlättar vardagslivet för alla. En detaljplan kan underlätta och förbereda för nya
busstråk, hållplatser, cykelvägar, gångytor, trottoarer m m. Lösningar för enskilda byggnader hanteras i bygglovet.
Bygglov och byggsamråd
Kommunen har en viktig roll i att informera om vilka samhällskrav som skall
uppfyllas. Byggnadsnämnden bevakar tillgänglighetsaspekterna i bygglovske-
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det, t ex genom rådgivning, tillsyn och information om gällande lagar och regler. Kommunen samråder med handikapporganisationernas tillgänglighetskonsult i det konkreta arbetet, bland annat i bygglovsskedet. Kommunen är
genom sina bolag och tekniska förvaltningen en betydande byggherre och entreprenör som kan höja ambitionen utöver lagens krav.
Trafikplanering
Trafikplaneringen ska tillgodose att alla har en god tillgänglighet till alla trafikslag. Det innebär bl a att begreppet ”hela resan”, från dörr till dörr, är en
grundläggande planeringsförutsättning. Att smidigt kunna ta sig från bostaden
till arbetsplatsen ställer krav på effektiviteten i bytet mellan olika trafikslag. En
smidig övergång ökar tillgängligheten.
Enkelt avhjälpta hinder
Plan- och bygglagen har stärkts med avseende på tillgänglighetsfrågor (17 kap.
21a§) och föreskrifter har utarbetats. I dessa anges att enkelt avhjälpta hinder i
befintliga publika lokaler och allmänna platser ska undanröjas senast 2010.
Med enkelt avhjälpta hinder avses hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses vara rimliga att avhjälpa. Exempel på enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön kan vara dålig belysning,
höga trottoarkanter och bristfällig skyltning.
Att arbeta vidare med
Tillgänglighetsplan för trafik samt för den fysiska miljön på allmän plats bör
arbetas fram.

3.2.6 idrott och rekreation
Allt fler personer är idag fysiskt inaktiva. Detta leder till allvarliga konsekvenser för såväl enskilda som arbetsliv och sjukvård. En viktig framtidsfråga för
Växjö kommun är att ha en offensiv hållning. Ett brett utbud av anläggningar
och utemiljöer är ett sätt att öka livskvaliteten för invånarna.
Friluftsområden och motionsanläggningar
Idrott och rekreation ska kunna bedrivas i både organiserad och spontan form.
Det är viktigt att förutsättningar skapas för idrott och rekreation där mötesplatser finns för skol-, bredd- och elitidrott. Idrottsområden, skolgårdar och lekplatser är viktiga för den spontana idrotten och leken. Genom ett samarbete
mellan olika kommunala förvaltningar, kan ett bättre utnyttjande av befintliga
kommunala resurser ske.
Följande fem områden bör inta en central roll och utvecklas än mer som strategiska platser för idrott och rekreation:
• Fyllerydsområdet, som är ett av Växjöbornas mest frekventerade naturreservat och friluftsområde. I området finns fyra friluftsanläggningar,
motionsslingor samt en 18-håls golfbana.
• Värendsvallsområdet, som består av utom- och inomhusanläggningar
för både bredd- och elitidrott samt mässverksamhet, med bland annat
arena för friidrott, fotboll och ishockey samt konstfrusen utomhusanläggning.
• Evedals friluftsområde, som är ett park- och naturområde norr om
Växjö vid Helgasjön. Ett viktigt område för camping och turism med
möjligheter att hyra kanot, bada, segla, spela minigolf samt område för
utomhus-konserter och andra kulturaktiviteter.
• Araby fritidsområde, med bad, ridanläggning, motionsspår, strövområden och 18-håls golfbana.
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• Stråket runt Växjösjön och Trummen, med Växjö simhall och Aquamera, bostadsområden, parker och campusområdets verksamhet och
utbud.
Gemensamma anläggningar
I varje kommun finns anläggningar där det saknas tillräckligt underlag eller resurser förvaltning och utveckling. Det är därför viktigt att kunna se möjligheterna med samarbete över kommungränserna. Ett exempel är Hanaslövs skidbacke i Alvesta kommun. Framtida utvecklingsområden för motorsporten kan
vara Hagaslätt i Lessebo samt vid Uråsa och Växjö flygplats. Detaljplan finns
för en gocartbana i Långstorp.
Näridrottsplatser
Det behövs en större tillgång till näridrottsplatser, det vill säga idrottsanläggningar och andra öppna ytor som inbjuder barn och ungdomar till spontana idrottsliga aktiviteter. Samarbete bör ske mellan olika kommunala förvaltningar
för att utnyttja befintliga kommunala resurser t ex skolornas idrottsområden.
Kommunens frilufts- och idrottsanläggningar ska skötas med hög prioritet,
både i staden och i tätorterna. Idrottsplatserna i tätorterna är viktiga samlingsoch mötesplatser.

Bild: Värendsvallen

Att arbeta vidare med
Genom utveckling av Arenastaden förbättra tillgängligheten till och inom Värendsvallsområdets i syfte att nå fler intressenter och besökare och skapa möjligheter för nya aktiviteter och arrangemang.
Utveckla samarbetet med omgivande kommuner för anläggningar avseende
motorsport, hästsport samt skidbackar, båtliv, cykel-, vandrings- och kanotleder mm.

3.2.7 Riktlinjer
Sociala perspektiv i fysisk planering
• Samarbete skall ske över förvaltnings/bolagsgränserna i planeringsarbetet.
Det är viktigt att sociala frågor behandlas tidigt i planprocessen och fullföljs
i detaljplanearbetet.
• Så långt möjligt bör närhetsprincipen råda. Service bör finnas tillgängligt i
stadsdelarna och tätorterna med syfte att minska resande, ojämställdhet och
öka tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder.
• Bostäder och den yttre miljön bör utformas så att de fungerar väl för äldre
och funktionshindrade.
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Jämställdhet
• Olika grupper i samhället skall ges möjlighet att påverka tidigt i planeringsprocessen.
• Statistik skall vara könsuppdelad (reglerat enligt lag).
• Expansionen av Växjö stad skall ske så att kollektivtrafikens tillgänglighet
och utbyggnad underlättas och närheten till service främjas.
• Detaljplaneringen skall särkilt beakta utformningen av det offentliga rummet så att en säker och trygg miljö skapas för alla människor.
Integration
• Blandade upplåtelseformer och funktioner skall eftersträvas i befintliga och
nya bostadsområden.
• Behovet av mötesplatser för invånarna skall beaktas i detaljplaneringen.
Barn och ungdomar
• Vid allt planarbete skall en bedömning av barns och ungdomars behov beaktas och en barnkonsekvensanalys göras i enlighet med barnkonventionens
intentioner.
• Barn och ungdomar skall göras delaktiga i den fysiska planeringen av
miljöer som direkt berör dem.
Tillgänglighet
• I detaljplan och bygglov skall tillgänglighetsfrågorna belysas och åtgärder
vidtas som stärker och bidrar till en god tillgänglighet.
• Vid trafikplanering skall ”hela-resan-aspekten” analyseras utifrån god tillgänglighet.
Idrott och rekreation
• Nya fritids-, idrotts-, och rekreationsanläggningar samt vandringsleder bör
lokaliseras strategiskt nära bostadsområden.
• Rekreations- och friluftsmöjligheter i anslutning till sjöar och vattendrag
skall utvecklas genom t ex fiske, båtliv och kanotning.
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3.3 Riksintressen
Inom kommunen finns flera områden och anläggningar som är av sådan vikt att
de klassats som riksintresse. Översiktsplanens roll är att visa hur kommunens
ställer sig till riksintressen inom kommunens gränser och hur dessa ska skyddas
och bevaras, till exempel vid planläggning och exploatering.

3.3.1 Riksintressen i lagstiftningen
Riksintressenas behandling regleras i 3-4 kap. i miljöbalken samt 4 kap. §1 i
plan- och bygglagen och kan utses i såväl exploaterings- som bevarandesyfte.
Det är de statliga verken i samråd med länsstyrelsen som lägger fram anspråk på
vilka områden som ska klassas som riksintresse. Kommunen kan själv föreslå
nya områden.
Att ett område klassats som riksintresse betyder att det väger tyngre än lokala
allmänna intressen och att områdets värde och betydelse inte påtagligt får skadas. Miljöbalkens tredje kapitel har enbart direkt verkan vid prövning om ändrad markanvändning, till exempel att skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse.
Områden som anges som riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för byggande av anläggningar som behövs för totalförsvaret. För de allra flesta av
kommunens riksintressen är exploatering eller planläggning inte aktuellt.
Natura 2000
Natura 2000-områden ingår i EUs nätverk för värdefulla naturområden. Ett sådant område ska enligt EUs art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv ges ett sådant skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder inom eller i anslutning
till området. Varje länsstyrelse har tillsammans med kommunerna tagit fram förslag på områden som skall ingå i nätverket. Slutligt beslut fattas av regeringen.
För Kronobergs län handlar det om ca 132 områden varav 27 ligger inom Växjö kommun. Många av dessa ligger inom riksintresseområden enligt 3 kap. miljöbalken eller i naturreservat. Sedan 1 juli 2001 likställs natura 2000-områden
med riksintressen för naturvård med tillägget att verksamheter i anslutning till
ett natura 2000-område är tillståndspliktig enligt 7 kap. 28§ miljöbalken. Ett natura 2000-område är alltså ett riksintresse enligt miljöbalken men med ett extra
skydd.

3.3.2 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i landet, 4 kapitlet miljöbalken
4 kapitlet 2-6§ miljöbalken innehåller särskilda bestämmelser för hushållning
med mark och vatten för vissa geografiskt utpekade områden. Hit hör bland
annat Åsnen med öar och strandområden samt vissa områden längs med Mörrumsån.
Åsnenområdet
Åsnenområdet är som helhet det största området av riksintresse i Växjö kommun. Inom området finns riksintresse för naturvård, fiske, kulturmiljö, friluftsliv samt Natura 2000-områden. Arealen är cirka 30 000 ha, varav cirka 15 000
ha utgörs av vatten. Åsnenområdet ligger inom Växjö, Alvesta och Tingsryds
kommuner och har tillkommit för att skydda områdets natur- och kulturvärden
och utveckla dess turism och friluftsliv. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med de tre kommunerna tagit fram underlag och riktlinjer för Åsnenområdet i fortsatt planering. Ambitionen är att kontinuerligt uppdatera underlaget så att det kan användas i kommunernas översiktliga planering.
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Sedan 1988 är Åsnen ett s.k Ramsarområde (Convention on Wetlands, CWområde). Hit hör våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö
för våtmarksfåglar. Inom Växjö kommuns del av Åsnenområdet ligger fågelskyddsområdet Åkavik och naturreservaten Utnäsuddens övärld samt del av
Bjurkärr. En del av Åsnenområdet är riksintresse p g a dess, för södra Sverige,
unika miljö. Sjön är ett skärgårdsliknande sjösystem med flacka strandzoner och
många öar. Att sjön är grund är en viktig orsak till dess stora betydelse som fiske- och fågelsjö. Lövskog och hagmark inom området bör bevaras och helst
utökas i omfattning. Om möjligt bör slåttermader vid stränderna restaureras.
Kulturlandskapet (ca 1150 ha) runt Jät är riksintresse för kulturmiljön. Här finns
flera gravfält från järn- och bronsålder. Västra Jät inkluderades under 1600-talet
i godset Jätsberg vars herrgårdsbyggnad är byggnadsminnesförklarad (se kap.
3.1.3) och ligger på den plats där byn Västra Jät en gång låg. Bebyggelsen i östra Jät visar på traditionellt utformade mangårds- och ekonomibyggnader och
byn har behållt sin småskalighet. Jäts gamla kyrka uppfördes under 1200-talet.
Åsnenområdet är mycket attraktivt för friluftslivet och särskilt kanotturismen är
omfattande. En del är därför riksintresse för friluftslivet. Eftersom sjön till stora
delar är känslig för störningar, kan friluftsliv och turism komma i konflikt med
naturvårdsintressena och då särskilt fågellivet. För sjön Åsnen med strandzon
ska naturvård betraktas som överordnat andra mark- och vattenintressen. Vid
eventuella konflikter mellan naturvårdens och friluftslivets intressen, skall naturvården prioriteras. Ett ökat samarbete mellan kommunerna främjar en positiv
utveckling av området. En fungerande tillsynsverksamhet i Åsnenområdet behövs för att de olika intressena ska kunna samverka och konflikter undvikas.
Inom Åsnenområdet finns ett riksintresse för yrkesfisket. En översyn av riksintressena pågår på Fiskeriverket kring kriterier för utpekande av riksintressen. Samtidigt som yrkesfisket minskat har fritidsfisket ökat markant. Länsstyrelsen har
därför i en skrivelse till Fiskeriverket lyft det kommersiella fritidsfiskets betydelse som kriterie vid utnämning av riksintressen enligt 3 kap. 5§ miljöbalken.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Kulturmiljön kring Jät finns
med i byggnadsnämnden kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26 §106). Växjö kommun har inte för avsikt
att bilda fler naturreservat i området.
Skydd:

Delar av Åsnenområdet inom Växjö kommun är skyddat genom naturreservatet Utnäsuddens övärld och Bjurkärr. Utnäsuddens övärld är tillsammans med området Lidhem ett natura 2000-området vilka skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. För Åsnen gäller strandskydd på 200 meter på land och
100 i vattnet. Riktlinjer för riksintresset för kulturmiljön
finns beskrivet i kommunens kulturmiljöprogram för landsbygden.

Mörrumsån
I Miljöbalkens 4 kapitel 6§ regleras att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras i Mörrumsån med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Det betyder att inom detta område får ingen ytterligare vattenkraftsutbyggnad som innebär försämringar i
form av vandringshinder och vattenhushållning förekomma. Däremot kan det
vara möjligt att få byta ut turbiner i befintliga kraftverk efter särskild prövning.
Det är möjligt att inom området lokalisera bebyggelse och anläggningar. Vid
nybyggnation bör stor hänsyn tas till utformning och gestaltning så att anpass-
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ning sker till landskapet och kulturmiljön. Om en exploatering kommer i konflikt med områdets natur- och kulturvärden, ska den inte tillåtas.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Växjö kommun har inte för avsikt att genomföra ytterligare skyddsåtgärder för riksintresset.
Skydd:

Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.

Bild: Riksintresse för kulturmiljö, naturmiljö, naturreservat samt natura
2000-områden i Åsnensområdet

Bild: Riksintresse för friluftslivet, fiske samt avgränsningslinje för
området enligt MB 4 kap 2§,
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3.3.3 Naturvård
Områden av riksintresse för naturvården, som regleras i 3 kap 6§ miljöbalken,
ska representera huvuddragen i den svenska naturen, och utgöra de mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv. Växjö kommun finns i dagsläget 12
riksintressen för naturvård. Tillsammans med natura 2000-områdena är den totala summan 39 stycken.
Enligt en överenskommelse mellan Växjö kommun och länsstyrelsen bildar
kommunen naturreservat främst i anslutning till staden och tätorterna där, vid
sidan av de biologiska värdena, även de rekreationsmässiga värdena är betydande. Länsstyrelsen svarar för områdesskyddet för de mer vetenskapligt värdefulla områdena i övriga delar av kommunen. Kommunen har därför inte
ambitionen att göra ytterligare ställningstaganden inom riksintresseområden
utanför tätorterna.
Kråketorpsskogen (289 ha)
Kråketorpsskogen ligger i gränsen mellan Växjö, Sävsjö och Vetlanda kommun. Moss- och lavfloran visar att området varit skogsbärande under en mycket lång tid. Områdets storlek och urskogsliknande kvaliteter i flera naturtyper
gör det unikt i södra Sverige. Värdena kan skadas av bl.a. skogsbruk, vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning,
vattenreglering, markavvattning, skyddsdikning, rensningsarbeten, terrängkörning, torvtäkt, gödsling, kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Kråketorpsskogen skyddas genom
naturreservat. Större delen klassas
som natura 2000-område vilka
skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska
tas vid eventuellt marklov, bygglov
eller detaljplan.
Bild: Kråketorpsskogen

Fräjen (28 ha)
Fräjen ligger ca 3 km söder om Lammhult utmed riksväg 30. Sjön är en viktig
limnologisk referenssjö som ett klassiskt exempel på en polyhumös sjö, dvs den
har surt, brunt vatten. Värdena kan skadas av vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse, vattenreglering, kalkning, gödsling, avverkning av strandskog
och markavvattning i omgivningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Fräjen
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Hultasjön-Klintsjönområdet (2488 ha)
Området präglas av ett berg- och dallandskap med klarvattensjöar, våtmarker
och naturskogar i blockig terräng. Här finns en stor biotop- och artrikedom
med viss vildmarksprägel. Värdena i området som helhet kan skadas av bland
annat vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning, vattenreglering, byggande i vatten, markavvattning, skyddsdikning, förorening av vatten, torvtäkt, skogsbruk i värdefulla skogsbiotoper,
överföring av lövskog till barrskog, gödsling och kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Mindre områden som Bråt, Hjälmaryd, Vitabråten och Bjursjö är natura
2000-områden vilka skyddas genom
7 kap. 28 § miljöbalken. Hänsyn till
riksintresset ska tas vid eventuellt
marklov, bygglov eller detaljplan.

Bild: Hultasjö-Klintsjöområdet

Skärlen (333 ha)
Skärlen är en av Smålands minst påverkade klarvattensjöar med blågrön vattenfärg och ett siktdjup på mer än 9 m. Sjön är en viktig limnologisk referenslokal
och vattnet är utpräglat näringsfattigt med notblomster och braxengräs som karaktärsväxter. Värdena kan skadas av bland annat vattenreglering, byggande i
vatten, utsläpp av förorening, utfyllnad, markavvattning, skyddsdikning, torvtäkt, avverkning av strandnära skog, gödsling, kalkning, vägbyggnad, bergoch grustäkt, och olämpligt placerad bebyggelse.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Sjön har ett utökat strandskydd på
200 meter. Hänsyn till riksintresset
ska tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.
Bild: Skärlen

Stora Skärsjön (21 ha)
Stora Skärsjön, väster om Lammhult, ligger på gränsen till Sävsjö kommun.
Den omges till största delen av skog och vattnet är näringsfattigt, humöst och
brunt. Sjön har internationellt intresse som limnologisk forsknings- och studieobjekt. Dess vatten bör bevaras så opåverkat som möjligt och stor hänsyn bör
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tas i omgivande skogsbruk. Värdena kan skadas av vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse, vattenreglering, kalkning, gödsling, avverkning av
strandskog och markavvattning i omgivningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan
Bild: Stora Skärsjön

Fiolenområdet (1029 ha)
Sjön Fiolen, Fiolenbäcken, Åkhultsmyren och Aneboda naturskog utgör ett internationellt betydelsefullt vetenskapligt referensområde. Fiolen är ett klassiskt
exempel på näringsfattig klarvattensjö. Odlingsbygden i anslutning till sjön är
vacker och typisk för Höjd-Värend. Värdena i området som helhet kan skadas
av bl.a. vägbyggnad, berg- och grustäkt, olämpligt placerad bebyggelse, ledningsdragning, vattenreglering, markavvattning, skyddsdikning, torvtäkt,
skogsbruk i värdefulla skogsbiotoper, terrängkörning, gödsling, kalkning.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Fiolenområdet skyddas genom naturreservat. Hela området samt ett
område österut är natura 2000område vilka skyddas genom 7 kap.
28 § miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt
marklov, bygglov eller detaljplan.
Bild: Fiolenområdet

Kopparåsmyren (101 ha)
Kopparåsmyren är en väsentligen opåverkad myr på gränsen mellan Växjö och
Alvesta kommuns norra delar. På myren finns bland annat nord-, prakt- och
uddvitmossa, ängsull, tranbär, myrlilja samt klockljung. Här häckar både trana
och enkelbeckasin. Värdena kan skadas av bl.a. markavvattning, skyddsdikning, vattenreglering, torvtäkt, vägbyggnad, olämpligt lokaliserad bebyggelse,
avverkning av fastmarksholmar, strandskog och sumpskog samt gödsling och
kalkning.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Kopparåsmyren

Stråken (1241 ha)
Stråken är ett typexempel på en naturligt näringsfattig, humös sjö och är en internationellt betydelsefull referenssjö. Alsumpskogen väster om sjöns sydspets
är artrik och en av de största kända i Kronobergs län. Värdena kan skadas av
bl.a. vattenreglering, markavvattning, rensningsarbeten, utsläpp av förorening,
utfyllnad, vandringshinder, muddring, inplantering av främmande arter samt
åtgärder uppströms sjön som kan påverka vattenkvalitén.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Stråken

Libbhults ängar-Karryd (360 ha)
Ett representativt odlingslandskap som består av flera byar med naturbetesmarker, slåtterängar och hamlade träd. Ängs- och naturbetesmarkerna i Lilla Heda,
Karryd och Libbhult består av träd- och buskbärande äng, hackslått, blandlövhage och annan träd- och buskbärande hage. Områdets värden kan påverkas
negativt av: minskad eller upphörd ängshävd, jordbruks- och betesdrift, jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt,
luftledningar och vägdragningar.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Mindre områden som Karryd och
Lilla Heda är natura 2000-områden
vilka skyddas genom 7 kap. 28 §
miljöbalken. Hänsyn till riksintresset
ska tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.
Bild: Libbhults ängar-Karryd

Ängariket (368 ha)
Ett representativt odlingslandskap med små åkrar, slåtterängar och naturbetesmarker. Ängs- och naturbetesmarkerna utgörs av hackslått, träd- och buskbärande äng, annan öppen äng, öppen hagmark, blandlövhage och annan trädoch buskbärande hage. Området är unikt för den stora sammanhängande arealen med åker- och vägrenar som slås med lie. Dess värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar, och vägdragningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Växjö kommun har
inte för avsikt att bilda naturreservat
för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.

Bild: Ängariket

Hågeryd (135 ha)
Hågeryd uppvisar ett mosaikartad och ålderdomligt jordbrukslandskap. På gårdarna finns hamlade träd. Det unika med Södergården är att inga fodermarker
har gödslats och att gårdens ängar och betesmarker ligger väl samlade. Floran är
art- och individrik och några igenvuxna betesmarker är idag nyckelbiotoper.
Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd hävd såsom
lieslåtter och bete, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller konstgödsel, bebyggelse, nydikning, täkt,
luftledningar, och vägdragningar.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Länsstyrelsen avser
göra Hågeryd till nytt naturreservat.
Skydd:
En del av Hågeryd är natura 2000område vilka skyddas genom 7 kap.
28 § miljöbalken.

Bild: Hågeryd

Natura 2000-områden
Som nämnts finns 27 Natura 2000-områden i kommunen, se tabell. Åtgärder eller verksamheter i eller i anslutning till ett natura 2000-område är tillståndspliktigt enligt Miljöbalkens 7 kapitel 28 § om åtgärden på ett betydande sätt kan
påverka miljön i området. Vissa av följande områden skyddas dessutom genom
befintliga eller föreslagna naturreservat. För övriga avser kommunen inte att inrätta särskilt skydd.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Natura 2000-område
Bjursjö
Bråt
Vitabråten
Hjälmaryd
Stora Äskås
Karryd
Lilla Heda
Lidhem
Yxnanäs
Alsumpskogar i Gynkelstorp
Sumpskogen i Sandreda
Vasatorp
Stojby
Lunden
Gårdsby-Hemmesjö Bökeskog
Hågeryd
Notteryd
Hissö
Fiolenområdet
Kråkestorpskogen
Helgö
Skårtaryd
Asa
Sjösås äng
Osaby
Utnäsuddens övärld
Bokhultet

Skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Inget särskilt skydd
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Skyddas genom biotopskyddsområde
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
Skyddas genom naturreservat
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3.3.4 Kulturmiljö
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse för kulturmiljövård, som regleras i 3 kapitlet 6§ miljöbalken, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
dess natur- eller kulturmiljö. Av riksintresse är områden som är unika i en region eller för landets historia, allt från förhistorisk tid till nutid och som visar hur
människan utnyttjat tillgängliga naturresurser och som speglar samhällets utveckling och byggnadsskick. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet.
Växjö kommun har i dagsläget 8 riksintressen för kulturmiljövård. Dessa intressen kan säkerställas och skyddas genom till exempel kulturreservat, områdesbestämmelse eller fördjupad översiktplan. För de allra flesta av kommunens
riksintressen är en förändring genom exploatering eller planläggning inte aktuellt.
Lädja-Rösås (858 ha)
Lädja-Rösås är ett unikt odlingslandskap med karaktäristisk och välbevarad bebyggelse präglad av det laga skiftet. I områdets finns lämningar som visar kulturlandskapets framväxt och det gamla bondesamhället i form av sten- och
bronsåldersrösen samt in- och utägor. Rösås var länge ett säteri med många underlydande hemman. Husen har enkla volymer med sadeltak och uppförda som
par- eller enkelstugor i 1½ eller 2 våningar.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med
i byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-0426 §106). Växjö kommun har inte
för avsikt att bilda kulturreservat eller områdesbestämmelser för området.
Skydd:
De mindre områdena Bråt och Bjursjö är ett natura 2000-området vilka
skyddas genom 7 kap. 28§ miljöbalken. Hänsyn till riksintresset ska
tas vid eventuellt marklov, bygglov
eller detaljplan.
Bild: Lädja-Rösås

Dädesjö medeltida sockencentrum (200 ha)
Dädesjö är en av länets fornminnesrikaste socknar med en troligen medeltida marknadsplats. Ett 80-tal objekt vittnar om hur sten- och bronsålderns flexibla bosättning ersatts av järnålderns mer permanenta bebyggelse. Den gamla kyrkan, som uppfördes på
1200-talet, sätter sin prägel på det ålderdomliga sockencentrumet med dess prästgård
och hembygdsgård från 1700-1800-talet. Det senaste seklet såg Dädesjö växa som
marknadsplats och järnvägsstation.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Dädesjö medeltida sockencentrum

Bergkvara gods (873 ha)
Bergkvara gods nådde sin största omfattning under slutet av 1400-talet och var
då ett av södra Sveriges största godskomplex. Från denna tid härrör den byggnad som idag ligger som ruin jämte herggårdsbyggnaden. Under 1600-1700talet sönderföll godset i tre mindre; Engaholm, Huseby och Bergkvara. Dagens
huvudbyggnad uppfördes 1794. Bergkvaras kulturhistoriskt viktiga godsmiljö
visar alla de spår, både byggnadsmässigt och socialhistoriskt, som behövs för att
förstå det historiska utvecklingsförloppet.
Riksintressets influensområde är större än vad 1980 års avgränsning visar. Dess
närhet till Växjö stad innebär att stadens anspråk påverkar mark inom eller i
närheten av riksintresset. Områden som verksamhetsområdet i Räppe, Södra
länkens sträckning samt framtida exploatering av Jonsbodaområdet ligger alla
inom riksintressets influensområde. Det är viktigt att kunna hantera avvägningen mellan stadens och riksintressets intressen i den fysiska planeringen. Därför
håller kommunen tillsammans med Smålands Museum, länsstyrelsen samt ägare
till Bergkvara gods på att under 2005 arbeta fram en fördjupad översiktplan
med riktlinjer för hur riksintressets värden och stadens expansion ska vägas mot
varandra.
Ställningstagande:
Bergkvara finns med i byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för
landsbygden (1989-04-26 §106). I
översiktsplanen reserveras mark för
en spåransluten godsomlastningsterminal väster om ICA- och KFlagret i Räppe. Vägreservatet för
Södra Länken samt utbyggnadsresursen Jonsboda ligger inom riksintressets influensområde. Tillsammans
med Smålands Museum, länsstyrelsen och markägare arbetar kommunen under 2005 med en utredning
för att klarlägga avvägningen mellan
stadens och riksintressets behov i
den fysiska planeringen.
Bild: Bergkvara
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Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Hemmesjö-Billa (244 ha)
I området finns 13 fornlämningsplatser som visar på en lång kontinuitet som
bebyggelseplats. Området runt Hemmesjös medeltida kyrka, som uppfördes i
slutet av 1100-talet, ger ett ålderdomligt intryck. I Billa finns flera mangårdsoch ekonomibyggnader från 1800-talet.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Hemmesjö-Billa

Hult-Ormesberga-Sandsjö (431 ha)
I området runt Hult finns ett 15-tal bronsåldersrösen. Bebyggelsen utgörs av
tvåvånings parstugor i kulturhistoriskt gott skikt. Byn ger en god bild av samspelet mellan bebyggelse och kulturlandskap efter laga skiftet. Miljön runt
Sandsjö sockencentrum och dess kyrka har stort kulturhistoriskt värde.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Hult-Ormesberga-Sandsjö.

Växjö centrum (125 ha)
Medeltidsstaden oregelbundna gatunät ersattes efter 1600-talets stadsbränder av
en rutnätsplan som fortfarande består. Tillsammans med torgbildningarna,
fondbyggnaderna och esplanadsystemet är Växjö centrum ett mycket bra exempel på den klassiska rutnätsstadens uppbyggnad. Stadens roll som skol,stifts- och handelsstad är synlig vid Östrabo, Biskopsgärdet och domkyrkan.
Exempel på fondbyggnader är Östrabo, det gamla fängelset och Växjö teater.
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Ställningstagande:
Området finns med i byggnadsnämndens
kulturmiljöprogramför
landsbygden (1989-04-26 §106).
Riksintresset tillgodoses genom fördjupad översiktsplan för riksintresset
rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet vilken antogs 1992.
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig Växjö
kommun har inte för avsikt att bilda
kulturreservat eller områdesbestämmelser för området.
Bild: Växjö centrum

Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Torsjö, Torsås och Inglingehög (410 ha)
Byarna Ingelstad och Torsås tillhörde under järnåldern kärnan av Värends centralbygd och ortnamnen är av förhistorisk karaktär. Ett av länets största gravfält,
med den kända graven Inglingehög, ligger strax väster om Ingelstad och innehåller ca 130 gravar från järnåldern. Kulturlandskapet runt Torsjö är präglat av
laga skiftet. I både Torsjö och Torsås finns en herrgårdsliknande bebyggelse
som antyder ett högt välstånd under slutet av 1800-talet. Huvudbyggnaderna
består av parstugor och salsbyggnader i kulturhistoriskt mycket gott skick.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Torsjö, Torsås och Inglingehög

Jät (1150 ha)
Jätsbergs säteri från 1600-talet med nuvarande herrgård uppförd runt 1800 och
med stora ekonomibyggnader, alléer och utmarkstorp samt stora fält. Kulturmarken kring byn Östra Jät, där den gamla kyrkan från 1200-talet ligger, präglas av stenmurar, odlingsrösen och brukningsvägar. Inom området finns också
fornlämningar med gravfält och större rösen samt den nya kyrkan från början
av 1900-talet.
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Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset. Området finns med i
byggnadsnämndens kulturmiljöprogram för landsbygden (1989-04-26
§106). Växjö kommun har inte för
avsikt att bilda kulturreservat eller
områdesbestämmelser för området.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild: Jät

3.3.5 Kommunaktioner
Riksintresse för vägar regleras av Miljöbalkens 3 kapitel 8 § och består av objekt som fyller en viktig funktion för internationella, nationella och regionala
transporter av personer och varor. Dessa objekt ska skyddas mot åtgärder som
kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av transportnätet. Detta inbegriper en
god transportkvalitet och tillgänglighet till andra regioner, god tillgänglighet för
samtliga trafikanter, god trafiksäkerhet och god miljö ur estetisk och hälsomässig synpunkt.
Väg
Vägar av riksintresse delas av Vägverket in efter 4 kriterier;
1. Vägar som ingår i den svenska delen av Trans-European Network.
2. Vägar som ingår i det nationella stamvägnätet.
3. Vägar som utgör förbindelse mellan regionala centra, vägar som är av särskild betydelse för interregional eller regional trafik.
4. Vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse.
Inom Växjö kommun finns följande
riksintressen för väg uppdelade efter
respektive kriterie;
2. Riksväg 25 Halmstad-VäxjöKalmar
3. Riksväg 23 Rolsberga-VäxjöOskarshamn
Riksväg 30 Jönköping-VäxjöRonneby
4. Väg G719 Från riksväg 30 till
Växjö flygplats
Hänsyn ska tas till utpekade vägsträckningar vid förändring och exploatering i dess närområde.

Bild: Riksintresse för väg
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Järnväg
Samtliga spår och spåranläggningar som tillhör stomnätets infrastruktur samt
utpekade delar av det övriga järnvägsnätet som utgör mark- och vattenområden
av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för kommunikationsanläggningar, enligt Miljöbalkens 3 kapitel 8§. Inom Växjö kommun
finns två riksintressen för järnväg som ingår i det nationella stomnätet:
• Kust-till-Kustbana Kalmar/
Karlskrona-Växjö-Göteborg
• Södra Stambanan Malmö/
Köpenhamn-Alvesta-Stockholm
Ställningstagande:
Enligt fullmäktigebeslut kommunfullmäktige 2001-11-29 § 217 skall
all planering i anknytning till järnvägsspåret ta hänsyn till en framtida
utbyggnad av dubbelspår. I Räppe
reserveras mark för en framtida
spårbunden angöringsterminal för
godshantering.
Skydd:
Hänsyn till riksintresset ska tas vid
eventuellt marklov, bygglov eller
detaljplan.
Bild. Riksintresse för järnväg

Flyg
Ett riksintresse för flyget inkluderar både själva anläggningen som ett markområde runt detta. Även flygplatsens influensområde vad gäller buller och höjdbegränsningar inkluderas i riksintressebegreppet. Växjö flygplats är viktig för såväl det regionala näringslivet som dess invånare. Det är viktigt att dess möjlighet
till fortsatt trafikering inte hindras. Enligt Luftfartsverket kan flygets intressen
säkerställas till exempel genom områdesbestämmelser eller genom att kommunen i sin översiktplan beskriver riktlinjer för ny bebyggelse i dess närhet.
Ställningstagande: Kommunen markerar i översiktsplanen gällande bullerzoner
runt flygplatsen samt riktlinjer för om och hur bebyggelse i
dess närhet kan tillkomma. Särskild hänsyn skall tagas vid
bygglov och detaljplanering inom flygplatsens influensområde genom t ex samråd med luftfartsstyrelsen. Vidare har
Vägverket pekat ut väg G719 från riksväg 30 till flygplatsen som riksintresse för väg vilket kommunen ser som positivt.
Skydd:

Hänsyn ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan inom riksintressets influensområde.

3.3.6 Totalförsvaret
Idag består den fysiska militära närvaron i huvudsak av ett antal anläggningar
och förråd. Vissa av dessa är en totalförsvarsresurs och förvaltas av försvarsmakten. Områden vid dessa förvaltningar och förråd är riksintresse för totalförsvaret. Av sekretesskäl kan dessa inte visas på karta.
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Försvarsmaktens intressen är indelade i skyddsområden och samrådsområden.
Två öppna restriktionskartor har framtagits som underlag vid handläggning av
ärenden som berör försvarsmaktens intressen. Dessa indikerar då kontakt skall
tas med säkerhetschefen. Säkerhetschefen lämnar besked om hur fortsatt handläggning ska ske. Restriktionskartorna finns tillgängliga på kommunlednings-,
stadsbyggnads-, miljö- och hälsoskyddskontoret samt lantmäteriet.
Ställningstagande: Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset.
Skydd:

Hänsyn till riksintresset bör tas vid eventuellt marklov,
bygglov eller detaljplan.

3.3.7 Energiförsörjning
Elförsörjning
Växjö kommun har inga anläggningar som är av riksintresse för energiförsörjningen. Energimyndigheten arbetar för närvarande med en översyn av
riksintressen för energiförsörjning i landet. Tills vidare gäller underlag från
NUTEK Strategier och principer avseende riksintressefrågor inom NUTEKs ansvarsområde, 1996. Enligt denna klassas inte befintliga ledningar som riksintresse utan endast planerade sträckor och de ställen där en reservatsbildning är
nödvändig för att säkerställa en framtida ledning. Befintliga anläggningar och
ledningar anses få tillräckligt skydd genom annan lagstiftning, t ex genom koncessionsbeslut. Svenska Kraftnät är av en annan mening och lyfter fram att den
400 kV-ledning som går söder om stadens är att betrakta som riksintresse. Efter
samråd med länsstyrelsen gör kommunen samma ställningstagande som Svenska kraftnät.
Ställningstagande:
Inom området får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada
på riksintresset.
Skydd:
Ledningen skyddas genom koncessionsbeslut. Hänsyn ska tas vid eventuellt marklov, bygglov eller detaljplan.
Vindkraft
Länsstyrelsen bedömer att Kronobergs län inte har de förutsättningar
som krävs för en storskalig satsning
på vindkraft. Därför föreslås inga
områden av riksintresse för vindkraft. Enstaka vindkraftverk kan
dock bli aktuella.
Bild. Riksintresse för elförsörjningen
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3.4 Teknisk infrastruktur
De tekniska försörjningssystemen har en avgörande betydelse för våra möjligheter att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling. De utvecklas, utformas,
används och underhålls kontinuerligt så att de blir effektivare och belastar miljön mindre.

3.4.1 Uppvärmning
Fossila bränslen som energiråvara är orsaken till många av dagens miljöproblem, vilket motiverar visionen om ett fossilbränslefritt Växjö med en övergång till förnyelsebara energislag samt en effektivare energianvändning. Genom att planera för ett samhälle utan fossila bränslen är Växjö väl förberett i
omställningen av energisystemen.
Fjärrvärme och enskilda uppvärmningsanläggningar
År 1996 tog kommunstyrelsen i Växjö beslutet att sluta använda fossila bränslen och på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Detta skall ske genom effektiviseringar samt ersättning med biobränslen. Många projekt inom energi- och trafikområdet pågår i kommunen för att genomföra visionen om ett fossilbränslefritt Växjö.
Fjärrvärme
Fjärrvärme innebär att värmen levereras från en central anläggning, istället för
att var och en har sin egen uppvärmning. Värmen utvinns genom spillvärme
från avloppsnät och industriprocesser samt från förbränning av kol, olja, naturgas, avfall och biobränsle. Sandviksverket i Växjö producerar fjärrvärme
som kraftvärme, det vill säga en produktion av både el och värme, vilket är
mycket energieffektivt. Lönsamheten beror på anläggningens storlek. Större
anläggningar är mer effektiva än mindre och ger genom bättre rening lägre utsläpp. En fortsatt expansion av staden och fjärrvärmenätet innebär en fortsatt
utbyggnad av Sandviksverket.

Bild: Närvärmeverk i Räppe.

Bild: Befintligt fjärrvärmenät samt
utbyggnadsriktningar gynnsamma ur
fjärrvärmesynpunkt.
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Fjärrvärmenätets utbredning medför att vissa utbyggnadsriktningar är mer
kostnadseffektiva än andra. Stadens utbyggnad är därför till viss del beroende
av fjärrvärmenätets uppbyggnad.
Närvärmens tanke är densamma som för fjärrvärme, men skalan är mindre.
Mindre samhällen, byar eller bostadsområden med egna anläggningar för i första hand biobränslebaserad värmeproduktion passar för närvärme. Idag finns
närvärme i Ingelstad, Rottne, Lammhult och Braås. De flesta fastigheterna i
Växjö kommun är uppvärmda med fjärrvärme från Sandviksverket eller något
av de mindre verken. Alla anläggningarna drivs med biobränsle som huvudbränsle men även torv används. En mindre del olja förekommer som spetslast.
Fjärrvärmekluster
Utredningen Svenska värmenät från 2003, publicerad av Svensk Fjärrvärme,
visar att det kan vara lönsamt att bygga ihop fjärrvärmenäten i flera orter till
större värmenät, särskilt i södra Sverige. Förutsättningarna att koppla ihop
fjärrvärmenäten i Växjö och Alvesta bör undersökas. Genom ett större underlag kan stora kraftvärmeverk producera både el och värme, något som kan
vara lönsamt för Växjöregionen.
Småskalig kraftvärme
I befintliga närvärmesystem finns en potential även för elproduktion. Även om
tekniken i dagsläget är för dyr bör möjligheterna till framtida kraftvärme beaktas vid förändringar i närvärmecentralerna.
Braås är den största anläggningen
och har tillräcklig yta för expansion.
Därför bör Braås prioriteras vid en
eventuell ombyggnad till kraftvärme. Det finns även planer på småskalig kraftvärme vilket kan betyda
att till exempel en skola eller ett äldreboende kan ha egen kraft- och
värmeförsörjning och även försörja
närliggande hus.
Bild: Närvärmeverk i Braås

Enskilda uppvärmningsanläggningar
Ved är ett förnyelsebart bränsle som om det och utnyttjas på rätt sätt även är det
bra ur miljösynpunkt. Förädlat trädbränsle i form av pellets, är ett alternativ till
ved. Pellets är lättare att elda med och ger lägre utsläpp av luftföroreningar.
Uppvärmning med småskaligt biobränsle samt installationer av värmepumpar
kan försämra möjligheten till att få underlag för utbyggnad av fjärrvärme- och
närvärmenät. El är en högvärdig energiform som inte skall användas för uppvärmning av byggnader, om det finns ett hållbart alternativ.

3.4.2 Avfall och återvinning
Produktion och konsumtion ger upphov till avfall. Det avfall som inte går att
återanvända eller återvinna skall omhändertas på bästa sätt efter dess egenskaper.
Avfallsbehandling
Avfallsanläggningen Häringetorp, är Växjö kommuns anläggning för avfallsbehandling. Anläggningen tar emot avfall från Växjö och Alvesta kommun.
Deponiförbud och allt större myndighetskrav tvingar fram färre och större avfallsbehandlingsanläggningar. Kommunförbundet i Kronobergs län (numera
Sveriges kommuner och landsting) har genomfört en utredning om framtida
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deponeringsanläggningar i länet och spår att max två anläggningar kommer att
kunna finnas kvar. Mer avfall kommer då att tas emot på dessa anläggningar.
På grund av EUs lagkrav ska befintlig deponiyta sluttäckas och ny yta skapas.
Den nya deponeringsytan ska tas i bruk senast 2008 och bedöms räcka i 20–25
år. Häringetorps bör även kunna rymma andra behandlingsformer som till exempel en biologisk behandlingsanläggning. Det finns ett behov av ytor för sortering, krossning och mellanlagring av schaktmassor. Frågan bör lösas i samverkan med näringslivet. Hantering av schaktmassor och behandling av förorenad jord bör kunna rymmas inom Häringetorp. Mer information om nedlagda deponier finns i kapitel 3.5.3 Förorenade områden.
I dagsläget deponeras merparten av industriavfallet från Växjö och andra
kommuner. Deponeringen sker med dispens från det deponeringsförbud för
brännbart avfall som gäller sedan 2002. Utbyggnad av förbränningskapacitet
pågår i landet, men för industriavfall finns en brist och en osäkerhet om var
kapacitet för detta avfall kommer att finnas. Behovet av en regional förbränningsanläggning för industriavfall bör diskuteras.
EU-direktiv
Det finns flera direktiv som styr avfallshanteringen inom EU, och fler är under
utarbetande. Ett av de beslutade direktiven innehåller den så kallade avfallshierarkin, som kan medföra stora förändringar i avfallshanteringen, om det implementeras fullt ut. För att ha en framförhållning i planeringsarbetet är det
viktigt att bevaka EUs arbete inom avfallsområdet.
Återvinning
Återvinningscentraler finns på åtta olika platser i kommunen, varav Norremark
i Växjö stad är den största anläggningen. På återvinningscentralerna kan bland
annat grovavfall och farligt avfall sorteras till återvinning. Kommunen har ansvaret för driften av återvinningscentralerna.
Sedan 1994 gäller producentansvar för insamling av tidningar och förpackningar av plast, glas, metall, wellpapp samt kartong. Återvinningsstationerna
drivs av producenterna som anlitar entreprenörer för insamlingen.
Att arbeta vidare med
Etablera Häringetorp som regional behandlingsanläggning för deponering och
andra behandlingsformer av avfall. För att kringboende och närliggande verksamheter inte ska störas bör behovet av och storleken på skyddszonen för deponin i Häringetorp utredas.

3.4.3 Vatten och avlopp
I Sverige använder vi i genomsnitt cirka 215 liter vatten per person och dygn.
Endast en bråkdel utnyttjas till dricksvatten, men allt vatten har samma kvalitetskrav. Allt använt vatten måste renas. Föroreningar som släpps ut med avloppsvattnet till våra sjöar och vattendrag försvinner inte, utan bidrar till en
försämring av vår livsmiljö. Ett vatten- och avloppssystem (VA-system) ska
tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet och avleda avloppsvatten så att det
inte skadar vår miljö och hälsa. Cirka 85 procent av kommunens invånare är
idag anslutna till kommunalt vatten och avlopp. För kommunens allmänna anläggning gäller ABVA, Allmänna Bestämmelser för kommunalt Vatten och Avlopp.
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Vattenförsörjning
I staden och tätorterna finns fastställda verksamhetsområden för kommunala/
allmänna anläggningar för vatten. Mindre utvidgning eller förtätning av bebyggelseområden klaras oftast genom anslutning till befintligt vattenledningsnät. I samarbete med Alvesta och Ljungby har beslut fattats om en ny vattenförsörjning för Växjö. Från Bergaåsen i Ljungby kommun ska grundvatten utvinnas och överföras från Bergaåsen i Ljungby kommun via Värnamo och Alvesta kommun till Växjö. Överföringsledningen blir ca fem mil lång. Miljöprövning pågår och om erforderliga tillstånd erhålls, planeras den nya vattenförsörjningen vara i drift under 2007.
Boende utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten är hänvisade till lokal vattenförsörjning. Vattenförsörjningen kan lösas genom gemensamma anläggningar eller enskilt borrade eller grävda brunnar. Problem med sinade
brunnar och dålig vattenkvalitet uppstår när vattenuttaget är större än grundvattenbildningen och vid t ex olämplig placering av avloppsinfiltration.
Vattentäkter
En vattentäkt är det vattenområde där råvatten hämtas för rening, behandling
och vidare distribution i vattenledningsnätet. Man skiljer mellan yt- och grundvattentäkter. Tre sjöar är idag kommunala ytvattentäkter; Helgasjön, Innaren,
och Stora Värmen. Helgasjön funktion som ytvattentäkt kommer år 2007 att
ersättas med vatten från Bergaåsen i Ljungby kommun. Norra delen av sjön
Örken har ett mycket rent vatten och sjön är reservvattentäkt för Växjö. Örken
fortsätter att vara reservvattentäkt även när den nya vattentäkten Bergaåsen tagits i bruk.
Kommunala grundvattentäkter finns i Braås, Åby, Berg, Dädesjö, Åryd, Dänningelanda, Vederslöv och Tävelsås. Dessutom har Vederslöv och Dädesjö
egna reservvattentäkter. Grusåsar som Växjöåsen, Bergundaåsen och Stojbyformationen används inte som vattentäkter men de kan i framtiden användas
för infiltration och uttag av konstgjort grundvatten. Braåsen används som
grundvattenuttagoch delar av åsen är vattenskyddsområde.
Sjön Rottnen är ytvattentäkt för Hovmantorp. Endast den del som ligger i Lessebo kommun är vattenskyddsområde. Vattenkvalitén i hela sjön är ett gemensamt ansvar för Lessebo och Växjö kommuner. Sjön Allgunnen i Jönköpings
län är ytvattentäkt för Rörvik och en del av sjön i Jönköpings län är vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden finns upprättade för de kommunala vattentäkterna. Ett
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter skyddar vattentäkten från yttre
påverkan. Speciella restriktioner och förbud riktar sig i första hand till de som
äger eller brukar mark- och vattenområden inom skyddsområdet. Det kan gälla
krav på hantering av olika miljö- och hälsofarliga kemiska produkter som petroleum och bekämpningsmedel eller särskilda krav på hur jord- och skogsbruk sker. Även förbud mot transporter av farligt gods genom skyddsområde
kan ingå. För mer information se 3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning.
Kommunal avloppshantering
Avloppsvatten är spillvatten från kök, dusch och toalett men också spillvatten
från industrier samt dagvatten från hårdgjorda ytor. Avloppsreningsanläggningarna är anpassade för rening av hushållsspillvatten. När verksamheter i
kommunen behöver hjälp med att ta hand om sitt avloppsvatten kan avloppsreningsverken ta emot det om vissa krav uppfylls. Miljöfarliga ämnen som vissa metaller och organiska ämnen som kan störa processerna får inte släppas till
avloppsnätet.
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Tätorterna Dädesjö, Braås, Rottne, Åby, Lammhult, Berg, Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Ingelstad, Åryd och Bramstorp har egna avlopps-reningsverk.
Gemla, Öjaby och Sandsbro är anslutna till Växjös avloppsreningsverk Sundet.
Nöbbeles spillvatten överförs till Ingelstad avloppsreningsverk.
Vid kraftiga regn och höga grundvattennivåer läcker vatten in i delar
av avloppssystemen. Kraftigt inflöde av vatten till avloppssystemen ger kapacitetsproblem i ledningsnät, pumpstationer och verk.
Vid planläggning och projektering
bör detta beaktas, t ex genom att
minimera andelen hårdgjord yta.
Nya utbyggnadsområden inom
Växjö stad kan komma att kräva
ombyggnad av samlingsledningar
för spill- och dagvatten. Vissa av
kommunens mindre vatten- och
avloppsverk har begränsad kapacitet vilket kan påverka möjligheterna till exploatering. Vid detaljplanering och bygglov bör hänsyn tas
till störningar från avloppsreningsverk, deras recipient och större
pumpstationer.
Bild: Vattenverk och avloppsverk i
Växjö kommun.

Recipienter
En recipient är en sjö eller ett vattendrag som tar emot renat avloppsvatten. Recipienten fyller flera viktiga funktioner för avloppshanteringen. Det är därför
viktigt att hänsyn tas till detta vid planläggning. Till exempel bör planläggning
av bostäder i närheten av Norra Bergundasjön föregås av en limnologisk undersökning med sammanställning av störningsrisker bl a luktproblem.
Recipienter för avloppsverken i Växjö kommun
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Dagvatten
Vid förtätning eller förändring av verksamheter i befintliga områden är dagvattenhanteringen ett problem. Hårt ansträngda dagvattensystem klarar inte att avleda ytterligare vatten från nya hårdgjorda ytor. Det är viktigt både för belastningen på befintligt och nya dagvattensystem samt ur miljösynpunkt att dagvatten fördröjs eller tas om hand lokalt inom kvartersmark. Vid planläggning
kan värdefulla våtmarker, låglänta partier, översvämningsområden eller dylikt
bevaras och utnyttjas för översilning av dagvatten. Planutredningar bör presentera hur dagvattenfrågan löses på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Ju tidigare
detta belyses i planeringsprocessen desto bättre.
VA-strategi för befintlig och ny bebyggelse utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp
Dåliga avloppslösningar påverkar sjöar, vattendrag och enskilda vattentäkter
negativt. En oplanerad omvandling av fritidshus till permanentboende leder
ofta till problem. Marken och grundvattnet i området klarar inte av den ökade
belastningen från många enskilda avloppsanläggningar. Detta kan leda till förorenade vattentäkter och läckage av näringsämnen till mark och vatten.
Naturvårdsverket har upphävt allmänna råd (1987:6) Små avloppsanläggningar
-upp till fem hushåll. Arbete pågår med att ta fram ett nytt allmänt råd med inriktning på funktionskrav avseende rening av fosfor och kväve för enskilda
avlopp. I avvaktan på nya kan riktlinjerna tillämpas för utformning och dimensionering. Miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller anvisningar för utformning och dimensionering av enskilda anläggningar utanför tätorterna och
kommunalt verksamhetsområde. För bebyggelsegrupper större än fem hushåll
ska anläggningen dimensioneras och utformas efter lokala förhållanden (Naturvårdsverkets Allmänna råd 91:2). I detaljplan kan fastläggas hur VA-lösning
ska ske.
Utifrån naturvårdsverkets allmänna råd, miljö- och hälsoskyddskontorets och
tekniska förvaltningens erfarenheter har nedanstående VA-strategi för bebyggelse utanför kommunalt avloppsnät formulerats.
1. Enstaka fastigheter
Enstaka fastigheter på landsbygden skall i första hand lösa avloppsfrågan genom en enskild anläggning med slamavskiljning och infiltration i marken. Fastighetsägaren tar själv ansvar för anläggande och val av avloppslösning samt
framtida drift och skötsel. Är markförhållandena sådana att infiltration är omöjlig, på grund av täta jordar eller högt grundvatten, kan infiltrationsanläggningen ersättas med en markbädd eller ett minireningsverk. Möjlighet finns även att
pumpa avloppsvatten till områden med bättre infiltrationsegenskaper. Enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening bör förbättras.
2. Mindre bebyggelsegrupper av permanentbostäder och fritidshus
Innan lokalisering av ny bebyggelse bör en VA-utredning göras som visar hur
VA-frågan långsiktligt ska lösas för hela bebyggelsegruppen. Oftast kan kravet
på godtagbara anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning inte tillgodoses
annat än genom en gemensamhetsanläggning. En VA-anläggning består av
slamavskiljare och infiltrationsanläggning. Vid täta jordar och ofördelaktiga
grundvattennivåer kan infiltrationsanläggningen ersättas med en markbädd
med utlopp till lämplig recipient. Här kan även små paketreningsverk vara aktuella. Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att en gemensamhetsanläggning kommer till stånd genom att ansöka om lantmäteriförrättning.
3. Större bebyggelsegrupper och problemområden enligt VA-översikten
VA-frågan för dessa områden bör i de flesta fall lösas med gemensamma anläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas för en lokal VA-anläggning.
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Lokala lösningar kan vara både infiltrationsanläggningar, markbäddar eller paketreningsverk. Om möjligheten finns att ansluta till befintlig kommunal/allmän anläggning kan detta ske genom att gemensamhetsanläggningen
tecknar VA-avtal med kommunen. Förbindelsepunkt anvisas till befintlig gräns
för verksamhetsområdet. Gemensamhetsanläggningen tar då ansvar för utbyggnaden av ledningsnätet i området och för framtida drift och underhåll av
anläggningen. Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att en gemensamhetsanläggning kommer till stånd genom att ansöka om lantmäteriförrättning. Huvudprincipen är att avloppsfrågan måste vara löst innan en utökning
av byggrätten, avstyckningar, nybyggnation eller permanentboende kan bli aktuell.
I vissa fall kan verksamhetsområden inrättas med stöd av VA-lagen, lagen om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Om vattenförsörjningen och avlopp inte kan ordnas med större fördel på annat sätt kan kommunen utvidga
befintligt verksamhetsområde eller upprätta nytt verksamhetsområde. Beslut
om kommunalt verksamhetsområde ska, förutom att det har stöd i VA-lagen,
föregås av en VA-utredning.

Om kostnaden för vattenförsörjning eller avlopp på grund av särskilda förhållanden i beaktningsvärd omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom
verksamhetsområdet, skall anslutningsavgiften bestämmas med hänsyn till
dessa förhållanden, det vill säga VA-utbyggnaden finansieras genom en särtaxa. Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp bör
som regel föregås av detaljplaneläggning.
Att arbeta vidare med
En uppdatering av VA-översikten över områden med vatten- och avloppsproblem. Åtgärder bör genomföras i samverkan med angränsande kommuner, bl a
Alvesta kommun.

3.4.4 IT-infrastruktur
IT-infrastruktur med hög överföringshastighet är en viktig faktor för företagens konkurrenskraft. Den digitala infrastrukturen ökar möjligheterna för företag, offentlig verksamhet och de privata hushållens valfrihet vad det gäller val
av lokaliserings- och bostadsort. IT-infrastruktur för tele- och datakommunikation är att betrakta som en teknisk infrastruktur i likhet med el och vatten. Kontakt måste finnas mellan olika expertområden i planeringsarbetet. I det praktiska arbetet bör kabeldragningar samordnas så mycket som möjligt t ex med
fjärrvärmenätets utvidgning.
Ett kommunikationsnät i Växjö kan ses som tre delnät på olika nivåer:
• nät som ansluter det lokala nätet till Internet och angränsande kommuner,
• områdesnät som binder samman orterna i kommunen och
• ortsnät som binder samman delarna i orten.
Olika kommunikationstekniker såsom optisk fiber, telenätet, radiolänk, satellit
eller elnätskommunikation kan användas mellan nivåerna. För varje kommunikationslänk måste planerad trafik, tänkt framtida trafikutveckling, geografiska
förutsättningar, befintlig infrastruktur samt kostnader för upprättande och drift
vägas samman på ett optimalt sätt. Nät med hög överföringskapacitet (bredband) är i huvudsak baserade på optisk fiberkabel och radiolänk. Den optimala
lösningen på bredband är fiber, men är också i det korta perspektivet den mest
kostnadskrävande. På längre sikt är dock fiber att föredra ur flera aspekter som
tillgänglighet, säkerhet, drift och miljö.
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Bredbandssatsning i Växjö kommun
Växjö kommunfullmäktige antog i januari 2002 det IT-infrastrukturprogram
som ligger till grund för den bredbandssatsning som ska genomföras i Växjö
kommun. Utbyggnaden ska ske i två steg där målet med steg ett är att nå cirka
85 procent av kommuninvånarna med bredband. Steg ett omfattar hushåll och
företag i Braås, Lammhult, Brittatorp, Gemla/Öja, Tävelsås, Vederslöv, Åryd,
Ingelstad, Rottne, Furuby, Nöbbele, Uråsa, Åby och Ör. Dessa erbjuds både fiberkabel och ADSL. Hushåll och företag i Tolg, Kalvsvik, Böksholm och Dädesjö erbjuds ADSL. Det andra steget innebär en utbyggnad för att nå övriga
hushåll och företag.
Regionalt nät
Växjö universitet är en viktig tillväxtmotor och en angelägenhet för hela regionen. En väl utbyggd IT-infrastruktur i länet ger kommunerna möjlighet att nå
universitetets tjänster. Ett regionalt nät för tele- och datakommunikation som
sammanbinder länets kommuner i Kronobergs län behöver utvecklas. Växjö
och Uppvidinge har redan ett färdigt nät. Mellan Växjö och Alvesta pågår arbete med ett gemensamt fiberoptiskt nät. När vattenledningsnätet mellan Bergaåsen i Ljungby och Växjö byggs, planeras optisk fiberkabel ingå. Möjlighet
finns att alla länets kommuner bildar ett gemensamt regionalt nät där resurser i
form av kompetens, telefonisystem, verksamhetssystem etc. kan delas på ett rationellt sätt mellan kommunerna.
Att arbeta vidare med
Analys av förutsättningarna för att genomföra utbyggnad av ett regionalt teleoch datakommunikationsnät.
Samverka med angränsande län i bredbandsutbyggnaden i syfte att förbättra
säkerheten i Växjö kommuns IT-infrastruktur.

3.4.5 Trafik
Trafiken påverkar många gånger direkt människors möjlighet att bo och verka
i en region. Ett hållbart transportsystem ska kunna ge alla trafikanter god tillgänglighet, god trafiksäkerhet och miljö ur ett ekonomiskt, estetiskt och hälsomässigt perspektiv.
Tillgänglighet
Transportsystemen ska vara tillgängliga för alla i samhället. Dagens infrastruktursystem innebär begränsade valmöjligheter för en del grupper Regionens glesa bebyggelsestruktur innebär problem för kollektivtrafiken. Det är nödvändigt
med ett stärkt regionalt samarbete för att lösa behoven och förbättra transportinfrastrukturen och utbudet av kollektivtrafik.
Trafiksäkerhet
En god trafiksäkerhet är viktigt för alla grupper i samhället. Barn, äldre och
funktionshindrade är särskilt utsatta grupper i trafiken och deras säkerhet är en
angelägen fråga. En dålig vägstandard försämrar trafikflödet och trafiksäkerheten. Ett väl underhållet vägnät med god standard behövs med tanke på behoven som finns hos kollektivtrafik och tung trafik.
Miljöanpassning
Dagens miljöproblem orsakas i mångt och mycket av bilburna person- och
godstransporter. I förslaget till Transportstrategi för ett Hållbart Växjö beskrivs
ett antal reformer med syfte att möjliggöra hållbara alternativ till dagens bilburna person- och godstransporter. Översiktsplanen är ett av många verktyg
som rätt använt ger möjligheter till ett mer miljöanpassat transportsystem. En
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god planering av bostäder, arbetsplatser och olika typer av serviceområden
möjliggör en reducering av antalet trafikrörelser.
Kommunen bör arbeta för att minimera den tid, energi och resurser som läggs
på de vardagliga resorna. De kollektiva färdmedlen, inklusive spårbunden trafik, spelar en stor roll i detta sammanhang. Kollektivtrafikens tillgänglighet i
nya områden ska analyseras på ett tidigt stadium i processen för att skapa en attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafiklösning. En bebyggelseförtätning
ger också möjligheter att med god samhällsekonomi förbättra kollektivtrafikutbudet. För mer information om trafik, se kapitel 4.3 och kapitel 5.8.

3.4.6 Riktlinjer
Uppvärmning
• Uppvärmning med småskalig biobränsleanläggning bör undvikas i tät
bebyggelse.
• Kommunala bostadsbolag bör undvika investeringar i uppvärmningssystem
som kan försvåra en framtida fjärr-/närvärmeutbyggnad.
• Värmepumpsanläggningar som tar värme i sjöar och vattendrag skall förläggas på bottnar utan att skada växt- och djurlivet i vattnet. (lagreglerad)
• Utbyggnadsområden bör samplaneras med utbyggnad av fjärrvärmenät.
• För en effektiv ledningsdragning bör sambandet mellan exploateringsgrad
och värmetäthet beaktas i planeringen.
Avfall och återvinning
• I detaljplane- och bygglovshantering skall ytor och utrymmen för en
modern avfalls- och återvinningshantering beaktas.
Vatten och avlopp
• Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp bör allmänna
VA-ledningar läggas inom allmän platsmark.
• Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som ”öar” inom det
kommunala verksamhetsområdet skall i normalfallet undvikas.
• Större exploateringsområden skall föregås av en VA-utredning.
• Vid planering och bygglov bör hänsyn tas till miljö- och hälsopåverkande
störning från avloppsreningsverk, deras recipient och större pump-stationer.
• VA-standarden skall lösas på ett miljömässigt acceptabelt sätt vid nybyggnation och förändringar i byggrätt skall tillåtas.
• Dagvatten skall i första hand omhändertas lokalt. I andra hand skall vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät eller recipient. Dagvatten bör behandlas före utsläpp till recipient.
• Särskilt inom vattenskyddsområden och dess inströmningsområden ska
marken brukas på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas negativt.
Upprättade skyddsföreskrifter ska följas. (lagreglerad)
• Områden med bra grundvattenförekomster t ex grusåsar bör säkras för
framtiden.
• Värdefulla våtmarker, låglänta partier, översvämningsområden eller dylikt
bör skyddas bl a med syfte att ta emot dagvatten från planlagda områden.

IT-infrastruktur
• Utbyggnad av It-infrastrukturen skall samordnas i planprocessen.
Vid genomförandet skall samverkan eftersträvas.
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Trafik
• När innehållet i befintliga bostads- och verksamhetsområden ändras eller när
nya planeras skall dess konsekvenser för omkringliggande områden beskrivas.
• Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen.
• Utformningen av korsningar, placering av vägbelysning, skötsel av grönytor samt investeringar i markbeläggning bör ske med hänsyn till oskyddade trafikanters säkerhet och trygghet.
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3.5 Hälsa och säkerhet
Genom att identifiera och synliggöra olägenheter och risker för miljön och för
människors hälsa är det lättare att förebygga och reducera dem. Fysisk planering är ett användbart verktyg.

3.5.1 Buller
Buller är idag ett snabbt växande miljö- och hälsoproblem. Buller definieras
som oönskat ljud och upplevelsen av buller är i hög grad subjektivt. Buller kan
påverka trivsel, ge sömnstörningar och ohälsa.
Normer och riktvärden
Riktvärden för buller i den yttre miljön finns idag för väg, järnväg, flyg, industriell verksamhet, motorsport, skjutbanor och för byggarbetsplatser. Naturvårdsverket har det samordnande myndighetsansvaret för buller i den yttre miljön. För buller i bostäder finns riktvärden antagna av Socialstyrelsen.
Gällande riktvärden från 1997 anger att buller från vägtrafik inte bör överstiga
30 dBA inomhus som dygnsmedelvärde och 45 dBA som maximalvärde nattetid. Utomhus är riktvärdena vid nyproduktion av gator, vägar och bebyggelse
55 dBA dygnsmedelvärde vid fasad och 70 dBA maximalvärde vid uteplats.
Vid befintlig bebyggelse gäller riktvärdet 65 dBA dygnsmedelvärde utomhus
vid fasad.
EU:s bullerdirektiv från 2002 anger en ny bedömningsmetod för omgivningsbuller där ljud under kväll och natt räknas som mer störande än samma ljudnivå under dagtid. Senast 2005 ska Sverige ha definierat gränsvärden för buller
baserat på direktivets bedömningsmodeller. I nuläget görs beräkningar och bedömningar utifrån gällande normer och riktlinjer.
I Växjö stad finns det ett flertal platser där bullernivåerna för vägtrafiken överstiger de riktvärden som gäller. Det finns även många platser som ligger strax
under riktvärdet, men som likväl har bullerproblem. På landsbygden i vissa utsatta trafiklägen förekommer det också bullerproblem. Även handels- och industriområden kan innebära höga bullernivåer. Exempel på delar av gator i
Växjö stad med bullerproblem är Linnégatan, Norra Esplanaden, Kungsgatan
och Teleborgsvägen. Genom att i nybyggnation placera huskropparna och anpassa planlösningen så kan bullerproblemen minskas.
I närheten av större vägar, järnvägar, flygplatser, skjutbanor, industrier och
andra bullerstörande verksamheter bör i lokaliseringsskedet särskild uppmärksamhet ägnas åt störningsriskerna. Störningsriskerna bör också beaktas vid nyetablering av industri- och verksamhetsområden i närheten av befintlig bostadsbebyggelse. Trafik från ny bebyggelse kan också utgöra en störningskälla
för befintlig bebyggelse.
Följande arbetsmetod och prioriteringsordning bör användas vid lokalisering
av ny bebyggelse:
1. Lokalisera bebyggelsen så att den inte blir bullerstörd.
2. Lokalisera och utforma huskropparna så att störningar minimeras.
3. Trafikplanera och -reglera utan att huvudgatunätet påverkas negativt.
4. Vidta bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank och -vallar
samt åtgärder på befintliga fönster eller byte till nya.
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3.5.2 Radon
Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju
längre tid du visats i en bostad med förhöjd radonhalt och ju högre halter du
utsätter dig för, desto större är risken. För dem som bor i hus med höga halter
radon och är rökare, är risken särskilt stor. Att dricka radonrikt vatten medför
en ökad risk att drabbas av cancer.
Markradon
Radonhalten i marken varierar
kraftigt beroende på markförhållandena på platsen. I Växjö
kommun klassas marken till
största delen som normalriskområde för förhöjda radonhalter.
Grusåsar,
sprängstensfyllningar samt granitiska bergarter är områden som kan ge
höga radonhalter. Enligt de nationella miljömålen ska radonhalten understiga 200Bq/m3 år
i skolor och förskolor 2010 och
i bostäder år 2020.
Radon i vatten
Radonhalten i sjöar, vattendrag
och hav är vanligtvis mycket
låg. Förhöjd radonhalt i grundvatten beror på höga markradonhalter. Det är framförallt i
bergborrade brunnar som radonhalterna kan vara förhöjda
pga påverkan från berggrunden. Gräns- och riktvärden
finns för allmänna och enskilda
vattentäkter.
Bild: Område med större risk för höga radonhalter

3.5.3 Förorenade områden
Förorenade områden utgörs bland annat av industrifastigheter, nedlagda deponier, förorenade sediment och områden där bensin- eller oljeprodukter hanterats. Bland föroreningarna återfinns tungmetaller, olje- och tjärprodukter
samt kemiska ämnen som till exempel klorerade kolväten och PCB. De flesta
föroreningar har uppkommit under efterkrigstiden fram till 1990-talet. Risken
för hälso- och/eller miljöskador kring ett förorenat område är beroende av en
rad faktorer:
• föroreningarnas farlighet,
• föroreningsnivåerna,
• spridningsförutsättningarna,
• områdets känslighet,
• områdets skyddsvärde.
Flera inventeringar och utredningar har genomförts för att kartlägga förorenade områden. I flera fall är det miljö- och hälsoskyddskontoret som har informationen, som t ex. inventering av nedlagda deponier och inventering av nedlagda bensinstationer. Register över påträffade föroreningar sedan 1999 finns
hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
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I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 finns det krav på att
upplysa tillsynsmyndigheten om påträffade föroreningar. Kommunledningskontoret har uppgifter om
försvarets inventering av förorenade
områden. Hos länsstyrelsen pågår en
inventering av förorenade områden.
Den har avgränsats till verksamheter
som bedömts ha måttlig till mycket
stor risk ur föroreningssynpunkt.
När utredningen är klar kommer
den finnas tillgänglig i kommunens
GIS-databas.

Bild: Kända deponier nedlagda
eller i drift 2004 .

3.5.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett nytt styrmedel i arbetet med att nå fram till de nationella miljökvalitetsmålen. Uppsatta gränsvärden för föroreningar finns till
för att skydda människors hälsa och miljön i ett förebyggande och långsiktigt
perspektiv samt att komma till rätta med redan uppkomna skador på vår livsmiljö.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och mark
I samband med Miljöbalkens införande 1999 fick vi ett för Sverige nytt verktyg i miljöarbetet, miljökvalitetsnormer (MKN). En miljökvalitetsnorm är en
föreskrift om lägsta acceptabla miljökvalitet i mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt. De allmänna reglerna om normernas syfte och tillämpning finns i 5 kap.
MB. Regeringen kan meddela miljökvalitetsnormer för begränsade geografiska
områden, till exempel en sjö, eller för hela landet. Idag finns det uttalade normer för utomhusluft och fisk- och musselvatten, men antalet utökas kontinuerligt. För Växjö kommun gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Utomhusluft
Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft anger halter av vissa luftföroreningar som inte får överskridas efter ett visst datum. I
skrivande stund finns det miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid,
kväveoxider, bly, PM10 (partiklar mindre än 10 µm), bensen, ozon och kolmonoxid. Antalet normer för luftkvalitet kommer sannolikt att utökas efter hand.
Luftföroreningshalter i Växjö stad kommer från lokala och mer avlägsna källor. Andelen från lokala källor varierar från ämne till ämne. Ett utsläppt ton av
en luftförorening kan ge väsentligt olika halter beroende på om det släpps ut
nära marken, från trafik, eller från en hög skorsten, vilka meteorologiska förhållanden som råder vid utsläppstillfället, om utsläppet sker i en svacka eller på
en höjd etc.
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Enligt förordningen ska kommunen veta om hur de lokala luftföroreningarna
förhåller sig till miljökvalitetsnormerna. Om det finns risk för att s.k utredningsnivåer överskrids ska kontroll ske genom mätningar.
Luftföroreningar
Halterna av luftföroreningar i utomhusluften påverkas av att:
• Växjö kommun aktivt satsar på att ersätta fossila bränslen med biobränslen. I
centralorten finns ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och fjärrvärmenätet är
under kraftig utbyggnad. I fyra av kommunens mindre tätorter, Ingelstad,
Braås, Lammhult och Rottne, finns biobränsleeldade så kallade närvärmeverk.
• Växjö är en skogrik kommun och tillgången på ved för användning i enskilda eldstäder är god. I kommunen fanns år 1999 cirka 2 400 vedpannor
och 3 800 lokaleldstäder som användes regelbundet.
• Såväl bilinnehavet som bensinförbrukningen i kommunen är mer omfattande än riksgenomsnittet.
• Tillverkningsindustrin i Växjö sysselsätter färre personer än genomsnittet för
landets kommuner och kommunen saknar tung industri med processutsläpp
till luft.
Risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormerna i kommunen är i dagsläget liten till obefintlig. För kvävedioxid och PM10 överskrids dock utredningsnivåerna framförallt i hårt trafikerade miljöer. Exempel är korsningen
Norrleden–Sandsbrovägen. Risk för överskridande kan också finnas i områden
med många gamla vedpannor.
Risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid samt bly i Växjö kommun är liten till obefintlig. Miljökvalitetsnormen för bensen klaras i starkt trafikerade gaturum i
centrala Växjö och risken för ett överskridande bedöms som liten till obefintlig.
Bensenhalterna i bostadsområden med vedeldade hus har dock inte dokumenterats.
Ansvar för uppföljning och tillämpning av MKN i Växjö kommun
Vid all planering och planläggning, till exempel vid trafik- och bostadsplanering, detaljplanering och bygglov, skall kommuner och myndigheter beakta
miljökvalitetsnormerna. I Växjö kommun ser ansvarsfördelningen för nämnder
och förvaltningar ut enligt nedan:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för mätning och beräkning av halter
för de föroreningar som omfattas av miljökvalitetsnormer. Kontoret ska också
utarbeta förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen då en norm riskerar att överskridas.
Byggnadsnämnden – Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret har ansvar för att miljökvalitetsnormerna beaktas i detaljplaneringen och bygglovprövningen.
Tekniska nämnden – Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningens trafikavdelning ska ha kunskap om tillståndet för miljökvalitetsnormerna och agera när det finns risk för överskridande, till exempel
genom att stänga av en gata med för hög halt av luftföroreningar.
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret
Om någon av miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas är det kommunstyrelsen som har ansvaret för att samordna åtgärder. I det förebyggande arbe-

86

tet, inklusive fysisk planering, har förutom kommunstyrelsen även byggnadsnämnden och tekniska nämnden ansvar.

3.5.5 Elektromagnetiska fält
Riskerna med de elektromagnetiska fält som uppstår kring kraftledningar och
elektriska apparater diskuteras. Nationella mål och gränsvärden saknas dock.
Statens strålskyddsinstitut (SSI) menar att åtgärder som till rimlig kostnad
minskar exponeringen för människor som stadigvarande vistas i förhöjda elektromagnetiska fält är befogade. Ett rimligt mål är att ingen ny bebyggelse eller
nya kraftledningar lokaliseras så att det elektromagnetiskafältet alstrat av kraftledningen överskrider 0,2 mikrotesla där människor stadigvarande vistas. De
ungefärliga avstånd som detta medför framgår av tabell nedan. Bedömningar
och mätningar måste dock göras i varje enskilt fall.
Kraftledning
20 kV
300 A
130 kV 350 A
400 kV 1200 A
Källa: Svenska Elverksföreningen

Ungefärligt avstånd
30 m
50 m
100 – 150 m

Att arbeta vidare med
Mätningar och beräkningar i kritiska punkter där miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft kan tänkas överskridas. Syftet är att få referensmaterial och underlag för detaljplanering och beslut.
Utredning av PM10 -halterna (partiklar) i trafikerad miljö och vedeldade bostadsområden.

3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning
Från kommunens risk- och sårbarhetsbedömning som antogs 2004 har valda
delar inkluderats i översiktsplanen.
El-, tele- och IT-nät
Risker kan förebyggas och minimeras. I samband med detaljplanering kan
kommunen bidra till att systemen blir mindre sårbara så att tillförsel/överföring
kan ske på ett acceptabelt sätt. Särskilt vid exploatering av nya områden är det
möjligt att bedöma riskerna och anpassa utförandet. Vid enstaka etableringar på
landsbygden eller i ytterkanten av tätorterna bör riskanalyser göras så effekterna av el-, tele och/eller IT-avbrott minimeras. Känsliga verksamheter som till
exempel vårdboende och företag med stort IT-behov bör särskilt uppmärksammas.
För elnätet finns två nätägare inom kommunen, Växjö Elnät AB (VEAB) och
Sydkraft. VEAB svarar för elnätet inom i princip Växjö tätort medan resten av
kommunen är Sydkrafts ansvarsområde. Vid ett längre avbrott etableras ett
samarbete mellan de bägge nätägarna.
Översvämningsrisker
Översvämningar kan indelas i två typer. Det är dels översvämningar som inträffar pga begränsad kapacitet i ledningsnätet, dels översvämningar som beror
på att vattennivån i sjöar och vattendrag är mycket hög. En översiktlig
översvämnings-kartering är gjord längs Mörrumsån, för sträckan Helgasjön till
Granö kraftverk. Den visar var översvämningar kan ge problem, till exempel
vid vägar, järnvägar, broar, bebyggelse, miljöfarlig verksamhet och reningsverk. För mer information om ställningstaganden se kapitel 3.1.1 Sjöar och
vattendrag.
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Farligt gods
Alla riksvägarna är rekommenderade som farligt godsleder. antalet rekommenderade färdvägar bör hållas till ett minimum inom tätbebyggt område. Säkerhetshöjande åtgärder som till exempel mitträcken, avkörningsbarriärer, vägren
och prioritering vid saltning koncentreras då till ett mindre antal vägsträckor.
Länsstyrelsen har föreskrivit förbud av transport med farligt gods på väg 906
mellan väg 897 och väg 902 (Eke–Braås).
Uppställningsplatser
Någon rekommenderad uppställningsplats för farligt gods finns inte i kommunen. Att hitta lämpliga uppställningsplatser med avseende på mark- och vattenförhållanden, förhärskande vindriktning, avstånd till skyddsobjekt och bostäder och närhet till rekommenderad färdväg m m är viktigt. En eller flera särskilda uppställningsplatser bör också utses för skadade transportenheter.
Skydds- och riskavstånd
Värends räddningstjänstförbund anser att risker och sårbarhet alltid ska bedömas när det är aktuellt med ny bebyggelse närmare än 150 meter från farligt
godsled. Avståndet ska inte ses som regel utan som vägledning och bör prövas
från fall till fall. Avståndet är en kompromiss mellan skyddsbehov och markanvändning. Lokalisering av daghem, skolor, sjukvårdsinrättningar, äldreboende, hotell och liknande bör inte ske inom riskområdet. För sådana befintliga
verksamheter bör särskilda skyddsåtgärder övervägas.
Inom skyddsområdet bör i första hand verksamheter med låga personrisker, såsom grönområden, lätt industri, lager, parkering och andra trafikanläggningar,
eftersträvas. Beroende på typ av verksamhet kan etableringen behöva utredas
i en riskanalys.
Vattentäkter
Riksvägarna i Växjö kommun är alla leder för farligt gods. Flera löper längs
med kommunens vattentäkter. Helgasjön som bland annat är dricksvattentäkt
för Växjö, Ingelstad och Gemla är klassad som en prioriterad konfliktpunkt
mellan farligt godsled och vattentäkt. Även Lammhults vattentäkt Stora Värmen är klassad som en prioriterad konfliktpunkt.
Farliga verksamheter
I Bättre plats för arbete (1995) anger Boverket riktvärden beträffande skyddsavstånd till olika typer av verksamheter. Riktvärdena bör användas vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden men de är inte juridiskt bindande. Även vid nyetablering av till exempel bensinstationer ska skyddsavstånd
beaktas. I tveksamma fall bör noggrannare riskanalyser genomföras. Ett antal
lagstiftningar ställer krav på att riskanalyser genomförs. Möjligheten och lämpligheten att etablera ytterligare verksamhet inom skyddszon för störande verksamhet kan prövas.
I Växjö kommun finns två anläggningar (AGA Gas AB i kv. Pressaren och
Växjö Flygplats AB) med farlig verksamhet enligt 2 kap. 3 § i Lag (SFS
2003:778) om skydd mot olyckor.
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Beredskap
Räddningstjänstens ankomsttider
i framtida utbyggnadsområden
måste beaktas på ett tidigt stadium så att brandskyddskrav kan
uppfyllas. Ny bebyggelse, till exempel sydväst om Bergundasjöarna, kan kräva en ny brandstation beroende på typ av verksamhet. Nuvarande regler innebär att hus med fler än tre våningar, vårdanläggningar och
industribebyggelse inte får uppföras utan särskilda brandskyddsåtgärder,
till exempel
sprinklerinstallation.

Bild: Beräknade insatstider för
räddningstjänsten

Räddningstjänsten har som ambition att upprätthålla ankomsttider (efter larm)
utifrån olika bebyggelsekaraktärer. En förutsättning för att räddningstjänsten
ska kunna hålla angivna ankomsttider är att framkomligheten på gator och vägar är så bra att normerade medelhastigheter vid utryckning kan hållas. Utryckningsstråk som räddningstjänsten använder bör anpassas till deras krav och
förutsättningar

Brandvattenförsörjning
Det är typen av byggnad som avgör behovet av brandvattenförsörjning. Vid en
brand kräver en industri med brandfarlig verksamhet större vattenmängd jämfört med en friliggande villa. Det är därför viktigt i planarbetets tidiga skede att
ta med frågan om brandvattenförsörjningen. De kommunala vattenledningsnäten inkl brandposter dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikationer och
anvisningar.
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Att arbeta vidare med
En övergripande analys av rekommenderade färdvägar för farligt gods för att
fastställa frekvens och typ av farligt gods. Analysen bör även omfatta transporter på järnväg.
En utredning för att hitta lämpliga uppställningsplatser för farligt gods och
skadade transportenheter.
Ett gemensamt planeringsunderlag för räddningstjänsten och kommunen inom
risk- och säkerhetsområdet.
En arbetsmetod som underlättar och effektiviserar riskbedömningen i detaljplanearbetet.

3.5.7 Riktlinjer
Buller
• Där bullervärden kan befaras bli högre än gällande normer och riktvärden
skall en bullerutredning genomföras. Senaste teknik för beräkning skall användas.
• Lokaliseringsprövning av ny bebyggelse i detaljplan och bygglov ska
prövas enligt arbetsmetod beskriven i kapitel 3.5.1.
Radon
• Inom mark med förhöjd radonrisk skall byggnader, där personer vistas mer
än tillfälligt, utformas efter rekommenderade anvisningar (lag-reglerad).
• Vid anläggande av dricksvattentäkt i grusåsar och berg skall hänsyn tas till
en eventuell förhöjd radonrisk.
Förorenade områden
• Vid all exploatering eller ändrad användning av mark skall risken för att
platsen är förorenad beaktas. Detta bör ske så tidigt som möjligt i planprocessen.
Miljökvalitetsnormer
• Vid all översiktlig planering och detaljplanering samt i bygglovskedet skall
miljökvalitetsnormerna beaktas (lagreglerad).
Elektromagnetiska fält
• Vid nybyggnation i närheten av kraftledningar ska avståndet mellan byggnad och ledning bedömas från fall till fall men utgå från rekommenderat
ungefärligt avstånd enligt tabell.
Risk- och sårbarhetsbedömning
• Planarbetet skall alltid beakta risk- och skyddsobjekt i aktuellt planområde.
• Ny bebyggelse närmare än 150 m från farligt godsled bör alltid utredas och
riskbedömas.
• Nya verksamheter med behov av farligt godstransporter bör lokaliseras i
nära anslutning till anvisade farligt godsleder.
• Etablering av farlig verksamhet skall ske där det är lämpligt utifrån var risken och påverkan på omgivningen är acceptabel.
• Räddningstjänstens utryckningstid bör beaktas vid planering av nya bostadsområden och stadsdelar.
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3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering
3.6.1 Miljömål
Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett
globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar miljöoch samhällsutveckling. Hållbar utveckling omfattar ekologiska, sociala och
ekonomiska perspektiv. I Sverige skall samtliga kommuner ha en kommunal
handlingsplan för sitt arbete med en hållbar utveckling.
Växjö kommun antog 1999 en lokal Agenda 21-strategi vilken fokuserar på
sex områden, varje område har långsiktiga och mätbara mål. Under 2004 påbörjades arbetet med att omarbeta och aktualisera Agenda 21-strategin till ett
Miljöprogram för Växjö kommun. Målsättningen är att Miljöprogrammet ska
antas under hösten 2005. Miljöprogrammet innehåller en Miljöpolicy och tre
profilområden som är uppbyggt av vision, strävansmål och uppnåendemål.
Dessa tre profilområden är de område inom vilka kommunen vill höja ambitionen och fördjupa sig inom de närmsta tre åren. Profilområdena är:
1.
2.
3.

Leva livet
Vår natur
Fossilbränslefritt Växjö

Riksdagen fastställde 1999 de 15 nationella miljökvalitetsmålen som anger vad
vi inom en generation skall ha uppnått inom olika miljöområden. Sedan december 2002 har Kronobergs län även regionala miljökvalitetsmål. Dessa är
regionalt anpassade för att kunna tillämpas inom länet. Arbetet med de femton
miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden;
-

-

främja människors hälsa,
värna den biologisk mångfald och andra naturvärden,
ta tillvara de kulturhistoriska värdena,
bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga,
trygga en god hushållning med naturresurserna.

Riktlinjer i fysisk planering
Målen i Växjö kommuns Miljöprogram och de nationella miljökvalitetsmålen
är kopplade till varandra och är utgångspunkten för översiktsplanens riktlinjer,
se bild. Riktlinjerna ska användas i den översiktliga planeringen, detaljplanering och bygglov och på så sätt bidra till att kommunala och nationella mål
uppfylls. Översiktplanens riktlinjer berör inte Miljökvalitetsmålen ”Storslagen
fjällmiljö” och ”Skyddande ozonskikt” och dessa är därför inte inkluderade i
sammanställningen nedan.

Kommunala miljömål

Nationella miljömål

Riktlinjer i översiktsplanen
Bild: Koppling mellan kommunala/nationella mål och riktlinjer i översiktsplanen.

riktlinjer
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Tabellerna nedan visar kopplingen mellan översiktplanens riktlinjer och respektive kommunalt och nationellt miljömål. Ofta kan en riktlinje bidra till flera miljömål men nedan finns varje riktlinje med endast en gång.
Mål Miljöprogram för Växjö
kommun
Fossilbränslefritt Växjö

Nationellt miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö

Riktlinjer i översiktsplanen
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Så långt det är möjligt bör närhetsprincipen råda. Service bör finnas tillgängligt i
stadsdelarna och tätorterna med syfte att minska resande, ojämställdhet och öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionshinder. (3.2.7 Riktlinjer sociala
perspektiv i fysisk planering)
Expansionen av Växjö stad skall ske så att kollektivtrafikens tillgänglighet och utbyggnad underlättas och närheten till service främjas.
(3.2.7 Riktlinjer Jämställdhet)
Nya fritids-, idrotts-, och rekreationsanläggningar samt vandringsleder bör lokaliseras
strategiskt nära bostadsområden. (3.2.7 Riktlinjer Idrott och rekreation)
Kommunala bostadsbolag bör undvika investeringar i uppvärmningssystem som kan
försvåra en framtida fjärr-/närvärmeutbyggnad. (3.4.6 Riktlinjer Uppvärmning)
Utbyggnadsområden bör samplaneras med utbyggnad av fjärrvärmenät.
(3.4.6 Riktlinjer Uppvärmning)
Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen. (3.4.6 Riktlinjer Trafik)
Vid all planering bör gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov ges
företräde framför biltrafikens. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)
Befintligt och planerat gång- och cykelvägnät skall utformas med tanke på trygghet,
säkerhet och tillgänglighet. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)
Vid planering i anslutning till järnvägen skall hänsyn tas till framtida utbyggnad av
dubbelspår. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)
Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)

Mål Miljöprogram för Växjö
kommun
Leva Livet

Nationellt miljökvalitetsmål
Giftfri miljö
God bebyggd miljö

Riktlinjer i översiktsplanen
•
•
•

•

Växjö kommun skall verka för att naturgrus och isälvsmaterial används restriktivt.
(3.1.7 Riktlinjer Naturresurser)
I detaljplane- och bygglovshantering skall ytor och utrymmen för en modern avfallsoch återvinningshantering beaktas. (3.4.6 Riktlinjer, Teknisk infrastruktur)
Vid all exploatering eller ändrad användning av mark skall risken för att platsen är
förorenad beaktas. Detta bör ske så tidigt som möjligt i planprocessen.
(3.5.6 Riktlinjer, Förorenade områden)
Styr företagsetableringar till lämpligt verksamhetsområde, speciellt när det gäller
miljöfarliga och störande verksamheten (Verksamhetsområden 5.5.3 Riktlinjer)
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Nationella miljökvalitetsmål
Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,
Hav i balans, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, frisk luft, God bebyggd miljö

Mål Miljöprogram
för Växjö kommun
Vår natur

Riktlinjer i översiktsplanen
•

Utsläpp av föroreningar och näringsämnen skall minimeras.
(3.1.7 Riktlinjer Sjöar och vattendrag)

•

Vid reglering av sjöar och vattendrag skall hänsyn till flora och fauna och allmänna
intressen vara vägledande. För vattenkraftverken ska detta kombineras med största möjliga energiutvinning.
(3.1.7 Riktlinjer Sjöar och vattendrag)

•

Kommunen skall verka för att fiskvandringsleder skapas.
(3.1.7 Riktlinjer Sjöar och vattendrag)

•

Kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen skall pågå tills nedfallet av försurande
ämnen begränsats till de nivåer naturen tål.
(3.1.7 Riktlinjer Sjöar och vattendrag)

•
•
•

Stads- och tätortsnära naturmiljöer skall göras mer tillgängliga och attraktiva för kommunens invånare och besökare. (3.1.7 Riktlinjer naturmiljö)
Nyckelbiotoper skall beaktas vid exploatering. (3.1.7 Riktlinjer Naturmiljö)
Växjöåsen, Bergundaåsen, Braåsen samt Stojbyformationen bör inte exploateras då de i
mindre skala kan användas för infiltration och uttag av konstgjort grundvatten.
(3.1.7 Riktlinjer Naturresurser)

•

Inga ”opåverkade” mossar eller områden med höga naturvärden som pekats ut i länsstyrelsens naturvårdsprogram bör exploateras.
(3.1.7 Riktlinjer Naturresurser)

•

All kommunal mark ska skötas på ett högkvalitativt, miljöanpassat och aktivt sätt.
(3.1.7 Riktlinjer Kommunal mark)

•

I den tätortsnära skogsmarken skall tillgänglighet och tilltalande skogsmiljöer skapas.
Detta innebär en variation i ålder och arter, lövträd prioriteras, stigar hålls risfria och
körskador undviks. Endast mindre kalhyggen får förekomma.
(3.1.7 Riktlinjer Kommunal mark)

•

I områden som skall exploateras ska skogens skötsel anpassas så att området på ett
aktivt sätt förbereds för den nya verksamheten.
(3.1.7 Riktlinjer Kommunal mark)

•

Rekreations- och friluftsmöjligheter i anslutning till sjöar och vattendrag skall utvecklas genom t ex fiske, båtliv och kanotning.
(3.2.7 Riktlinjer, Idrott och rekreation)

•
•

Områden med bra grundvattenförekomster t ex grusåsar bör säkras för framtiden. (3.4.6
Riktlinjer Vatten och avlopp)
Uppvärmning med småskalig biobränsleanläggning bör undvikas i tät bebyggelse.
(3.4.6 Riktlinjer uppvärmning)

•

Vid planering och bygglov bör hänsyn tas till miljö- och hälsopåverkande störning från
avloppsreningsverk, deras recipient och större pumpstationer.
(3.4.6 Riktlinjer Vatten och avlopp)

•

Dagvatten skall i första hand omhändertas lokalt. I andra hand skall vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät eller recipient. Dagvatten bör behandlas före utsläpp till recipient.
(3.4.6 Riktlinjer Vatten och avlopp)
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Fortsättning riktlinjer i översiktsplanen
•

Värdefulla våtmarker, låglänta partier, översvämningsområden eller dylikt bör bevaras bl a
med syfte att ta emot dagvatten från planlagda områden.
(3.4.6 Riktlinjer Vatten och avlopp)

•
•
•

•

Vid anläggandet av dricksvattentäckt i grusåsar och berg skall hänsyn tas till en eventuell
förhöjd radonrisk. (3.5.6 Riktlinjer, Radon)
Vid all översiktlig planering och detaljplanering samt i bygglovsskedet skall miljökvalitetsnormerna beaktas. (3.5.6 Riktlinjer Miljökvalitetsnormer)
Tillgänglighet och närhet till och mellan sjöarna bör framhävas och göras tydligare genom
attraktiva platsbildningar, gång- och cykelvägar samt gestaltning av kontakten mellan
mark och vatten. (5.6.2 Riktlinjer Sjöar)
Stadens grönstråk skall beaktas i planläggning och om möjligt stärkas.
(5.7.5 Riktlinjer Grönstruktur)

•
•
•
•

Den fysiska kopplingen mellan grönytor, cykelvägar, stadsdelsparker, skolor och bostadsnära lekplatser skall belysas i planarbetet. (5.7.5 Riktlinjer Grönstruktur)
De gröna stråkens trygghet och säkerhet kan stärkas genom belysningsåtgärder, förbättrade
siktförhållanden och kompletterande bebyggelse. (5.7.5 Riktlinjer, Grönstruktur)
Verksamhetsområdenas grönytor bör förbättras och kan med fördel planeras tillsammans
med berörda företag och fastigheter. (5.7.5 Riktlinjer Grönstruktur)
I detaljplan- och bygglovskedet skall skötselnivån för grönytorna anges.
(5.7.5 Riktlinjer Grönstruktur)

•
•

Naturlig strandvegetation skall bibehållas och skötas med hänsyn till biologiska värden
och tillgänglighetskrav. (5.8.2 Riktlinjer Sjöar)
Sjöarnas utflöde skall ordnas så att extrema högvattennivåer undviks och att en miniminivå i sjösystemet garanteras. (5.8.2 Riktlinjer Sjöar)

Nationellt miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö

Mål Miljöprogram för Växjö
kommun
Saknas

Riktlinjer i översiktsplanen
•

Vid detaljplanering och bygglovhantering bör hänsyn tas till kulturhistoriska objekt och
miljöer. Se vidare skriften Byggnadskultur i Växjö kommun.
(3.1.7 Riktlinjer Kulturmiljö)

•
•

Ny bebyggelse skall så långt som möjligt anpassas så att värdefulla fornlämningsområden
kan bevaras. (3.1.7 Riktlinjer Kulturmiljö)
Där bullervärden kan befaras blir högre än gällande normer och riktvärden skall en bullerutredning genomföras. Senaste teknik för beräkning skall användas.
(3.5.6 Riktlinjer Buller)

•
•

Lokaliseringsprövning av ny bebyggelse i detaljplan och bygglov ska prövas enligt arbetsmetod beskriven i kapitel 3.5.1. (3.5.6 Riktlinjer Buller)
Inom mark med förhöjd radonrisk skall byggnader, där personer vistas mer än tillfälligt,
utformas i linje med gällande gränsvärden för radon. (lagreglerad)
(3.5.6 Riktlinjer, Radon)

•
•

Kulturmiljöer i anslutning till sjöarna bör lyftas fram. (3.6.2 Riktlinjer Sjöar)
I all planläggning skall kulturvärden beaktas och när det är möjligt integreras i området.
(5.2.5 Riktliner, Stadens kulturmiljöer)
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Nationellt miljökvalitetsmål
Säker strålmiljö

Mål Miljöprogram för Växjö
kommun
Saknas

Riktlinjer i översiktsplanen
•

Master skall inte placeras i naturreservat och Natura 2000-områden. (3.1.7 Riktlinjer
Lågexploaterade områden och mastetablering)

•

Utvecklingen i de lågexploaterade områdena bör ta hänsyn till områdets karaktär och
kvaliteter. I största möjliga mån ska etableringar av master och antenner undvikas.
(3.1.7 Riktlinjer, Sjöar och vattendrag)

•

Samordning av placering, utformning samt samutnyttjande av master, antenner och
andra tillbyggnader skall eftersträvas. (3.1.7 Riktlinjer Lågexploaterade områden och
mastetablering)

•

Vid nybyggnation i närheten av kraftledningar ska avståndet mellan byggnad och
ledning bedömas från fall till fall men utgå från rekommenderat ungefärligt avstånd
enligt tabell. (3.5.5 Riktlinjer Elekromagnetiska fält)

Sammanfattning
Översiktplanens riktlinjer bidrar till lokala och nationella miljömål bl a genom
prioriteringen av grönstruktur, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Den
sammanhållna staden, där ny bebyggelse tillkommer som förtätning eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, ökar människors valfrihet av transportsätt. Blandade upplåtelseformer kan bidra till en bättre social och ekonomisk integration i nya och befintliga bostadsområden. Störande och transportberoende verksamheter lokaliseras till ett fåtal platser och på så sätt kan buller
och utsläpp minimeras i närheten av bostadsområden. Andelen skyddad mark
ska öka, bl a genom nya naturreservat.
I avvägningen mellan olika intressen uppkommer intresse- och målkonflikter.
Ett exempel är då naturområden och grönstråk i staden fragmentiseras och mister sin ekologiska roll genom ny bebyggelse. Fler invånare innebär mer biltransporter och därmed också större miljöpåverkan. Ny teknik och arbete med
attitydförändringar är därför två viktiga inslag i kommunens utvecklingsarbete.

3.6.2 Sociala mål
Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på
de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan. De elva målområden för folkhälsa är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Gott skydd mot smittspridning
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
Ökad fysisk aktivitet
Goda matvanor och säkra livsmedel
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande
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Riktlinjer i fysisk planering
Tre av de nationella folkhälsomålen bedöms ha direkt eller indirekt koppling till
den fysiska planeringen; Delaktighet och inflytande i samhället, Sunda och säkra miljöer och produkter och Ökad fysisk aktivitet. Nedan beskrivs kopplingen
mellan kommunala övergripande mål och de nationella folkhälsomålen. Under
respektive målområde redovisas hur översiktsplanens riktlinjer bedöms bidra till
dessa mål. Ofta kan en riktlinje bidra till flera mål men nedan finns varje riktlinje med endast en gång.

Kommunala mål

Nationella folkhälsomål

Riktlinjer i
översiktsplanen
Bild: Koppling mellan kommunala/nationella mål och riktlinjer i översiktsplanen.

riktlinjer
Kommunala mål

Nationellt folkhälsomål

Tidigt vid beredningen inhämta allmänhetens synpunkter i ärenden som
principiellt eller på annat sätt är av stor
betydelse. (Checklista för demokrati i
Växjö kommun, 2002)

Delaktighet och inflytande i samhället

Jämställd service och verksamhet för alla
kommuninvånare. (Växjö kommuns jämställdhetsprogram, 2002)
Barns rätt att uttrycka egna åsikter och
att bli hörda.(Barnkonsekvens-analys i
Växjö kommun, 2002)

Riktlinjer i översiktsplanen
•

•

Samarbete skall ske över förvaltnings/bolagsgränserna i planeringsarbetet. Det är
viktigt att sociala frågor behandlas tidigt i planprocessen och fullföljs i detaljplanearbetet. (3.2.7 Riktlinjer, Sociala perspektiv i fysisk planering)
Olika grupper i samhället skall ges möjlighet att påverka tidigt i planeringsprocessen.
(3.2.7 Riktlinjer Jämställdhet)

•

Barn och ungdomar skall göras delaktiga i den fysiska planeringen av miljöer som
direkt berör dem. (3.2.7 Riktlinjer, Barn och ungdomar)

96

Kommunalt mål

Nationellt folkhälsomål

Öka möjligheterna som tillgodoser ett
livslångt idrottande. (Idrottspolitiskt
program för Växjö kommun 1995)

Ökad fysisk aktivitet

Riktlinjer i översiktsplanen
•

Nya fritids-, idrotts-, och rekreationsanläggningar samt vandringsleder bör lokaliseras
strategiskt nära bostadsområden. (3,2,7 Riktlinjer, Idrott och rekreation)
Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och prioriteras i planprocessen. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)

•

Kommunala mål

Nationellt folkhälsomål

Jämställd service och verksamhet för alla
kommuninvånare. (Växjö kommuns jämställdhetsprogram, 2002)

Sunda och säkra miljöer
och produkter

Mångfald i Växjö kommun. (Integrationspolitiskt program för Växjö kommun, 2002
Att samhället utformas så att människor
med funktionshinder i alla åldrar får
samma möjligheter som andra till delaktighet och jämliket.
(Växjö kommuns handikappolitiska program, 2002)
Beslut ska fattas med barnets bästa som
mål. (Barnkonsekvensanalys i Växjö
kommun, 2002)

Riktlinjer i översiktsplanen
•

Så långt möjligt bör närhetsprincipen råda. Service bör finnas tillgängligt i stadsdelarna och tätorterna med syfte att minska resande, ojämställdhet och öka tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. (3.2.7 Riktlinjer, Sociala perspektiv i fysisk planering)

•

Bostäder och den yttre miljön bör utformas så att de fungerar för äldre och funktionshindrade. (3.2.7 Riktlinjer Sociala perspektiv i fysisk planering)
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Fortsättning riktlinjer i översiktsplanen
•
•
•
•

Expansionen av Växjö stad skall ske så att kollektivtrafikens tillgänglighet och utbyggnad underlättas och närheten till service främjas. (3.2.7 Riktlinjer Jämställdhet)
Detaljplaneringen skall särkilt beakta utformningen av det offentliga rummet så att en
säker och trygg miljö skapas för alla människor. (3.2.7 Riktlinjer Jämställdhet)
Blandade upplåtelseformer och funktioner skall eftersträvas i befintliga och nya bostadsområden. (3.2.7 Riktlinjer, Integration)
Behovet av mötesplatser för invånarna skall beaktas i detaljplaneringen. (3.2.7 Riktlinjer, Integration)

•

Vid allt planarbete skall en bedömning av barns och ungdomars behov beaktas och en
barnkonsekvensanalys göras i enlighet med barnkonventionens intentioner. (3.2.7
Riktlinjer, Barn och ungdomar)

•
•

I detaljplan och bygglov skall tillgänglighetsfrågorna belysas och åtgärder vidtas
som stärker som bidrar till en god tillgänglighet. (3.2.7 Riktlinjer, Tillgänglighet)
Vid trafikplanering skall ”hela-resan-aspekten” analyseras utifrån god tillgänglighet.
(3.2.7 Riktlinjer, Tillgänglighet)

•

Rekreations- och friluftsmöjligheter i anslutning till sjöar och vattendrag skall utvecklas genom t ex fiske, båtliv och kanotning. (3.2.7 Riktlinjer, Idrott och rekreation)

•

•

•
•
•
•

Tillgänglighet och närhet till och mellan sjöarna bör framhävas och göras tydligare
genom attraktiva platsbildningar, gång- och cykelvägar samt gestaltning av kontakten mellan mark och vatten. (5.6.2 Riktlinjer, Sjöar)
Vid gestaltning av staden ska platsen och dess omgivning studeras och tas till vara i
den fortsatta utvecklingen. Natur- och kulturmiljöer, träd och stenmurar etc kan inspirera till miljöns utformning och gestaltning. (5.7.2 Riktlinjer, Grönstruktur)
Allt program- och detaljplanearbete bör beskriva hur föreslagen ny bebyggelse kan
kombineras och utvecklas med befintlig grönstruktur. (5.7.2 Riktlinjer, Grönstruktur)
Den fysiska kopplingen mellan grönytor, cykelvägar, stadsdelsparker, skolor och
bostadsnära lekplatser skall belysas i planarbetet. (5.7.2 Riktlinjer, Grönstruktur)
Vid all planering bör gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov ges företräde framför biltrafikens. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)
Befintligt och planerat gång- och cykelvägnät skall utformas med tanke på trygghet,
säkerhet och tillgänglighet. (5.8.3 Riktlinjer Trafik)

Sammanfattning
Översiktplanens riktlinjer bidrar till att lokala och nationella mål genom ökad
fokus på delaktighet och samverkan, prioritering av blandade funktioner och
upplåtelseformer, höjd grönstrukturstatus samt en ökad tillgänglighet. Tillgänglighet har ett brett spektra och fångar upp bl a service, närhet, och trafikmiljö.
I avvägningen mellan olika intressen uppkommer intresse- och målkonflikter.
Ett exempel är när stadens kraftiga expansion leder till ökade avstånd. Konflikter uppstår mellan principen om närhet mellan stadens funktioner och nya handelsetableringar i stadens utkanter. Kunskapen om sociala faktorer och hur de
praktiskt kan hanteras i den fysiska planeringen behöver öka.

98

4. REGIONEN
I kapitlet beskrivs ledstjärnorna för den regionala fysiska planeringen, gränsöverskridande samarbete, prioriterade regioner och frågor av intresse i ett mellankommunalt perspektiv.

4.1 Ledstjärnor
För Växjö kommuns del i den regionala utvecklingen och planeringen gäller
följande tre ledstjärnor:
Internationell profil
Sydöstra Sverige har sedan länge en internationell prägel. 1800-talets utvandring har skapat värdefulla kontakter. Kontakterna med vänorter och andra samarbetsorter i vår geografiska närhet, i Skandinavien och i Östersjöområdet, har
betydelse för utbytet mellan företag och inom kultur- och idrottsområdet. Universitetets internationella satsning lockar årligen hundratals utbytesstudenter till
staden. Vår uppgift är att ge dem goda minnen och positiva attityder.
Växjö kommuns geografiska läge är centralt mitt i södra Sverige. Växjö har ansiktet mot Öresundsregionen, södra Östersjön och kontinenten. Det är nära till
kontinenten via Öresundsbron och förbindelser genom Danmark, liksom via
hamnar och färjelägen i sydost. Växjö ligger också nära de nya EU-länderna på
andra sidan Östersjön. Förutsättningarna är goda för att profilera och marknadsföra Växjö och regionen i internationella sammanhang. Växjös roll som
pådrivare i detta arbete är given.
Regionalt centrum
Växjö stad har en given roll som regionalt centrum både i den lokala arbetsmarknadsregionen och i södra Sverige. Men Växjö kan inte fungera utan ett
omland, staden är beroende av sin region för arbetskraft, handel och service. På
samma sätt är regionen beroende av staden och dess utbud av nöjen, kultur, utbildning och arbetsplatser. Förbättrade kommunikationer och utbildningsmöjligheter, ett positivt innovationsklimat och goda villkor för näringslivets utveckling är därför viktiga frågor.
Den stora utmaningen framöver är också att axla rollen som universitetsstad. Ett
universitet skapar underlag för handelsetableringar, nöjen och kulturella evenemang. Det ger också underlag för bostäder och kollektivtrafik och är en
drivkraft för företags- och näringslivsutveckling. Växjös kännetecken som modern mötesplats och utbildningsstad får genom universitetet ytterligare styrka
och växtkraft.
Samverkan
Ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för en
fortsatt positiv regional utveckling. Ökad samverkan skapar kraft bakom argumenten och stärker utgångsläget i dialogen med statliga myndigheter. När utgångspunkten är hela regionens utveckling måste sektorstänkandet brytas och
de lokala intressena lyftas till en gemensam nivå. Ett ökat samarbete mellan
universitetet och regionens näringsliv ger tillväxt. I en bred kreativ dialog skapas nätverk som för regionens utveckling framåt. Kommunen har en viktig roll
som initiativtagare för ökad samverkan.
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4.2 Samarbete
Småland är ett glest befolkat landskap med ett fåtal större städer. I takt med att
kommunens geografiska gräns får minskad betydelse måste fler och fler frågor
hanteras i ett regionalt sammanhang. Regionbegreppet kan användas på flera
sätt. Det kan handla om administrativa regioner som län eller funktionella regioner som arbetsmarknadsregionen affärsregionen eller en turistregion som
Glasriket. I ett europeiskt sammanhang är länderna runt Östersjön en region Ur
ett globalt perspektiv är Europa en region. Det som avgör en regions utbredning är det geografiska perspektivet och frågeställningen.
En förutsättning för en stark region är gränsöverskridande arbete i olika nätverk och organisationer. SydSam, Euroregion Baltic och samverkansavtalet
mellan kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen är tre exempel. Andra
mer ämnesinriktade samverkansorgan är Mörrumsåns vattenvårdsförbund och
Kronobergs luftvårdsförbund samt det nybildade SIDEUM – Södra Smålands
idé- och utvecklingscentrum.
SydSam
Växjö kommun är medlem i SydSam, som i första hand skall vara stödjande för
att förstärka de ambitioner som kommunerna och regionerna i Sydsverige enas
kring. Sydsam omfattar de sex sydligaste länen Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne, tillsammans 77 kommuner med 2,3 miljoner invånare. Koncentration och kraftsamling kring gemensamma mål och
uppgifter för medlemmarna är grunden för SydSams strategi:
• Att bibehålla och utveckla Sydsveriges position som en av de
främsta innovationsregionerna i Europa.
• Att vara en central aktör i södra Östersjöområdet och samverka i
regionen för att förstärka Sydsveriges konkurrenskraft och medverka till en integration av de nya medlemsregionerna i EU.
• Att gemensamt arbeta för att Sydsverige är företrätt inför beslut
som rör regionen såväl på den nationella som den europeiska nivån.
Sydsam fick år 2000 utmärkelsen Regions of Excellence. Det innebär att man
framgångsrikt jobbar med innovationsprocesser mellan offentlig sektor, teknikparker, universitet och näringsliv. Totalt är det 22 regioner som deltar i projektet.
Euroregion Baltic
Euroregion Baltic bildades 1998 och är ett politiskt samarbetsorgan mellan 6
länder, bestående av 9 regioner som tillsammans arbetar för en ökad fysisk
koppling och andra gemensamma utvecklingsfrågor. Medlemmar är Kronoberg, Blekinge och Kalmar i Sverige, Bornholm i Danmark, Kurzeme planeringsregion i Lettland, Klaipeda i Litauen, Pomerania och Warmia-Masurian
regionerna i Polen samt Kaliningrad i Ryssland. Svenska deltagare är landstinget och kommunförbundet i Kronobergs län (numera Sveriges kommuner och
landsting), Regionförbundet i Kalmar län samt Region Blekinge. Utvecklingsstrategin för Euroregion Baltic, som är under framtagande, kommer att fokusera på viktiga gemensamma arbetsområden och ge en plattform för Östersjöregionens gemensamma utveckling.
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Samverkansavtal
Sedan den 1 juli 2003 till och med den 31 december 2006, finns ett samverkansavtal mellan kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen. Syftet är att
skapa en helhetssyn på regionala utvecklingsfrågor för att bidra till en positiv
utveckling av länet. Samverkansavtalet omfattar bland annat regional utvecklingsstrategi, transportinfrastruktur, IT, näringsliv, internationell samverkan,
omvärldsbevakning, folkhälsa, personalförsörjning samt kultur och marknadsföring.

4.3 Regioner
Med de båda residensstäderna i sydöstra Sverige, Kalmar och Karlskrona, har
Växjö historiska förbindelser, och i dag olika samarbetsprojekt bl a mellan
Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. Med
södra Östersjöns ökande betydelse, har denna del kommit mer i fokus vad gäller gods-, person- och idéströmmar mellan Sverige, Estland, Lettland, Litauen
och Polen. Karlshamn tillsammans Karlskrona är två nationellt viktiga hamnar.
I sydväst ligger Skåne som, i och med Öresundsregionens tillväxt, blivit allt
mer intressant för Växjöregionen att knyta an till. Integrationen mellan Sverige
och Danmark ger Öresundsregionen med 3 miljoner invånare en stor potential.
I nordväst finns Göteborg och Västra Götaland med Skandinaviens viktigaste
hamn. I samma riktning ligger ett av Sveriges mest företagsamma områden i
västra Småland, Gnosjö-Gislaved-Vaggeryd-Värnamo, GGVV-området. Jönköping i norra Småland har haft en stark utveckling under flera år bl a genom
Högskolan i Jönköping och företagsetableringar.
Två regioner bedöms som särskilt viktiga för Växjös tillväxt och utveckling;
Öresunds- och Östersjöregionen. Dessutom är transportstråket från Göteborg i
nordväst till Kalmar och Karlskrona i sydost av stor vikt för växande gods-,
person- och idéströmmar interregionalt och transnationellt. I stråket GöteborgVäxjö-Östersjöområdet – Baltic Link – ligger Växjö strategiskt.

Bild: Tre viktiga regioner; Växjös lokala arbetsmarknadsregion, Öresundsregionen och Östersjöregionen

103

Öresundsregionen
I en starkt konkurrerande omvärld är det viktigt med en stark koppling till uthålliga tillväxtområden. För Växjös del är Öresundsregionen (Skåne och Själland) en mycket viktig region med ett pendlingsavstånd på ca 2 timmar till
Malmö. En affärsregion definieras med ett pendlingsavstånd på upp till 3 timmar så det finns stora möjligheter för näringslivet och universitetet att stärka
sambanden söderut mot Skåne och Danmark.
Öresundsregionen är kunskaps- och forskningsintensivt med fler än 20 universitet och högskolor, hög vetenskaplig styrka och tillgång till dynamiska forskningsmiljöer och innovationsprocesser. Det finns över 130 000 studerande samt
10 000 verksamma forskare.
Pendlingsmöjligheterna med tåg till Öresundsregionen är goda men väginfrastrukturen söderut behöver förbättras. Närheten till Kastrup som är en av Europas tio mest frekventerade flygplatser är också en styrka.
Östersjöregionen
På andra sidan Östersjön finns en marknad med uppemot 50 miljoner nya EUinvånare (EU-medlemmar sedan 2004-05-01) med växande välfärds- och konsumtionsbehov. Detta ger möjligheter för företag och offentlig sektor. För att
kunna dra nytta av tillväxtpotentialen fordras en miljöanpassad och säker infrastruktur för transporter och kommunikationer med hög tillgänglighet och kvalitet. De behov av interregionala infrastruktursatsningar som identifierats inom
EU-projektet SEBTrans-Link beskrivs mer i kapitlet 4.4.1 Kommunikationer.
Prioriteringarna i Euroregion Baltics utvecklingsstrategi stämmer väl med beskrivningen av Östersjöregionen som en framtida tillväxtregion och med identifierade infrastrukturbehov för att det ska bli möjligt.
Arbetsmarknadsregionen
I Växjös nuvarande arbetsmarknadsregion (definition enligt NUTEK)
ingår Växjö, Alvesta,
Tingsryd, Lessebo och
Uppvidinge kommuner.
Med förbättrade kommunikationsmöjligheter
(väg och järnväg) och
med en bred näringslivsstruktur kan arbetspendlingen öka och regionen
successivt utvidgas, vilket är målet. Detta innebär investeringar i enskilda vägobjekt och ett
väl underhållet vägnät.
Bild: Viktiga sträckor för pendling inom arbetsmarknadsregionen

Det är angeläget att ha en gemensam målbild. Växjö kommuns målbild är att
vara "huvudstad" i Småland med mycket goda dagliga kommunikationsmöjligheter med buss och tåg till bl a Värnamo, Jönköping, Kalmar, Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn och Älmhult samt till Skåne. Goda kommunikationer
ökar möjligheten till arbetspendling och för studenter att välja Växjö universitet. Det möjliggör ökad samverkan mellan Växjö universitet, Blekinge Tekniska
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Högskola, Högskolan i Kalmar och Högskolan i Jönköping. För att påtagligt
öka de långdistanta pendlingsmöjligheterna krävs omfattande investeringar i
både väg- och järnvägsnätet.

4.4 Mellankommunal samverkan
Genom att ta del av närliggande kommuners planer och integrera deras strategier i den egna planeringen, kan en regional helhetssyn skapas. Möjligheten för
ett fruktbart utbyte kommunerna emellan ökar. När samarbetet ökar, minskar
de administrativa gränsernas betydelse.

4.4.1 Kommunikationer
För att utveckla och stärka Växjös roll som regionalt centrum krävs ett bra
kommunikationssystem Planering och investeringar bör ha sin utgångspunkt i
”hela resan”, d v s hur kommunikationerna fungerar från dörr-till-dörr. Det är
viktigt att förkorta restider, förbättra pendling med kollektiva färdmedel och
öka trafiksäkerheten och på så sätt minimera de negativa miljöeffekterna. Ett
samarbete kring dessa frågor är nödvändigt och det behövs en gemensam regional infrastrukturstrategi. Den bör inte bara omfatta länet utan också ett vidare
geografiskt område med koppling till de två prioriterade regionerna; Öresundsregionen och Östersjöregionen inklusive stråket Baltic-Link från Göteborg via
Växjö till Kalmar/Karlskrona och till länderna på andra sidan Östersjön. Den
bör omfatta tåg-, väg- och kollektivtrafik.
Prioriterade interregionala stråk
I arbetet med att koppla samman Växjö med Öresundsregionen har direkttågen
från Kalmar via Växjö till Köpenhamn gett en klar förbättring. Restiden från
Växjö till Malmö är 2 timmar. På vägsidan är det dock sämre ställt med förbättringarna. Riksväg 23 från Växjö till Älmhult och vidare söderut behöver uppgraderas till 2+1-väg. I den senast antagna länstransportplanen som gäller 2004
t o m 2015, är en första etapp Huseby–Snugge inplanerad år 2013–2015. Resterande del, Snugge–Markland finns inte med inom planperioden.
Utredningar inom det interregionala EU-projektet
SEBTrans-Link visar att
störst effekt, i stråket från
Göteborg via Värnamo,
Växjö Kalmar/Karlskrona
med länderna på andra sidan Östersjön (Östersjöregionen), uppnås med åtgärder på järnvägen, både
när det gäller pendling
och godstransporter.
Bild: Prioriterade väg- och
järnvägsstråk

På den svenska sidan finns det möjlighet att uppgradera hastigheten till 200
km/h på Kust-till-kust-banan och på så sätt markant minska restiden mellan
städerna utmed linjen. Den höga hastigheten minskar restiden och bidrar till en
radikal förbättring i förbindelsen mellan städerna utmed hela korridoren.
Karlskrona och Kalmar skulle nås på under 1 timme samt Värnamo på en halvtimme. Genom att kombinera uppgraderingen med lokaltåg som stannar vid
varje station förbättras tillgängligheten ytterligare.

105

För att koppla Växjöregionen med Öresunds- och Östersjöregionen samt stärka
stråket Baltic-Link från Göteborg till Kalmar/Karlskrona via Växjö bör följande
kommunikationsstråk/korridorer vara prioriterade i både väg- och järnvägstrafiken:
• Kalmar–Växjö–Malmö/Köpenhamn
• Växjö–Ljungby–Helsingborg
• Göteborg–Växjö–Kalmar/Karlskrona
Flyg
Växjö Flygplats med trafik till och från storstadsområden som Stockholm och
Köpenhamn är mycket viktig. Dessa förbindelser är nödvändiga för företag,
universitetet och allmänheten. Många företag kräver att det finns snabba och
frekventa möjligheter för att ta sig till och ifrån Växjö. Kravet på att effektivt
kunna resa över dagen till närliggande regioncentrum i Öresunds- och Östersjöområdet kommer att öka. Växjö flygplats är redan idag en flygplats av regional betydelse då den inte bara servar Växjö stad och näringsliv med sina tjänster utan även en stor del av Kronobergs län. Denna roll kan stärkas ytterligare.
Det är viktigt att kommunen, tillsammans med det regionala näringslivet
gemensamt arbetar för att stärka flygplatsens ställning.
Enligt studier gjorda inom projektet SEBTrans-Link finns det ett uttalat behov i
regionen Sydöstra Sverige av en flygplats som erbjuder service med turtäthet,
pålitlighet och ett brett destinationsutbud. Med detta menas en flygplats med
trafik till och från storstadsområden som Stockholm och Köpenhamn men även
till ytterligare någon större stad i Europa t ex Amsterdam eller London. Destinationer för charterflyg efterfrågas också. Genom att koncentrera flygtrafiken
och öka upptagningsområdet avseende potentiella resenärer kan det passagerarunderlag som krävs för denna turtäthet och detta breddade destinationsutbud
säkerställas bättre. Effektiva flygförbindelser stärker även regionens attraktionskraft.
Järnväg
En förstärkning av infrastruktur och trafiktäthet behövs för att nå en ekologisk
hållbar utveckling. För att förbättra pendlingsmöjligheterna behöver tillgängligheten och räckvidden öka. Persontransporter med tåg är beroende av bra
komfort. Bytet mellan olika linjer och olika transportsätt, till exempel mellan
järnväg och buss, måste kunna ske effektivt. Allt för att underlätta arbets- och
utbildningspendling i en allt större ekonomisk region runt Växjö. Det är viktigt
att järnvägstrafiken medger att man över dagen kan ta sig till och från
Malmö/Köpenhamn, Stockholm och Göteborg.
En helhetssyn på höghastighetståg, snabbtåg, regiontåg och godståg eftersträvas
och kan med fördel ingå i den gemensamma regionala infrastrukturstrategin
som nämns i inledningen av kapitel 4.4.1. För Kust-till-kust-banan behövs i det
korta tidsperspektivet spårförbättringar och i ett längre perspektiv dubbelspår.
På stambanan från Malmö till Stockholm behövs både spår- och tågförbättringar.
En utökad regional pendeltrafik i nord-sydlig riktning, Sävsjö–Lammhult–
Alvesta–Älmhult, samt i öst-västlig riktning, Lessebo–Hovmantorp–Växjö–
Gemla–Alvesta–Rydaholm–Värnamo är önskvärd, då det stärker arbetsmarknadsregionen och bidrar till ett miljöanpassat transportsystem. Idag finns
regional trafik på delar av nämnda sträckor med de s k Krösatågen, bl a från
Växjö till Värnamo samt Nässjö söderut till Stockaryd. Turtätheten och hastigheten behöver dock förbättras.
En övergång från lastbilstransporter till godstrafik på järnväg bör eftersträvas.
Det finns möjlighet att anlägga en spåransluten godsterminal i Alvesta vilket är
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av intresse även för Växjö kommun. Vid Räppe verksamhetsområde finns förutsättningar att etablera en angöringsterminal för omlastning av gods från tåg
till lastbil. Båda anläggningarna ger regionens näringsliv möjlighet till effektiv
hantering och miljöanpassning av sina transporter.
Följande åtgärder ska prioriteras: (Ingen inbördes rangordning.)
• spårförbättringar på Kust-till-Kust-banan mellan Göteborg–
Växjö-Kalmar/Karlskrona,
• spårförbättringar och mötesplatser för tåg mellan Växjö–
Värnamo–Jönköping,
• utbyggnad till dubbelspår mellan Växjö och Alvesta,
• spårförbättringar på sträckan Södra stambanan Malmö till Stockholm,
• resecentrum i Alvesta,
• godsterminal i Alvesta alternativt angöringsterminal för gods i
Räppe.
Väg
Bilen är det vanligaste färdsättet, särskilt utanför storstäderna är trenden tydlig.
Den största delen av bilresorna är pendling till och från arbete och utbildning,
därefter kommer fritidsresorna. För arbetsmarknadsregionen och transporter
mellan regioner är ett väl underhållet vägnät en förutsättning. Samverkan behövs för att ge bra underlag för kommande infrastrukturplanering. För den
planperiod som pågår, 2004 t om 2015, har många viktiga väginvesteringsprojekt för Växjö och Kronobergs län prioriterats bort. Det gäller bl a delar av
riksväg 23 söderut.
För såväl transporter till som från Växjö är riksväg 23 söderut en mycket viktig
vägförbindelse. En framtida god standard för oss närmare Öresundsregionen
vilket stärker Växjö i alla avseenden. Vägstråket från Växjö söderut längs riksväg 23 till Malmö är ett prioriterat stråk och investering i 2+1-väg behövs från
Växjö till Älmhult och vidare söderut.
Kopplingen till länderna på andra
sidan Östersjön sker via transportkorridoren från Göteborg via Växjö
och Ronneby och vidare till Karlskrona hamn (Verkö). Namnet Baltic-Link föreslås skyltas utmed hela
stråket till Katowice i södra Polen.

Bild: Riksväg 27 sträckning Göteborg–
Växjö–Karlskrona (SEBTrans-Link)

En konsekvens av det ökande handelsutbytet med Öresundsregionen och Östersjöländerna är en ökad lastbilstrafik till och genom länet. På E4:an har den
tunga trafiken ökat kraftigt under 1990-talet. På väg 23 söderut från Växjö mot
Malmö förbi Älmhult har ökningen av tung trafik varit över 50 procent. Prognoser somt tagits fram i SEBTrans-Link-projektet visar på ett fördubblat handelsutbyte mellan länderna i södra Östersjöområdet mellan 1997 och 2010.
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Följande åtgärder ska prioriteras: (Ingen inbördes rangordning.)
• utbyggnad till 2+2-väg med mittseparering mellan Växjö och Alvesta,
• ombyggnad av riksväg 23 söderut till 2 + 1-väg och
• förbättringar i vägstråket Göteborg–Växjö–Karlskrona
(riksväg 27) – Baltic Link.
Cykelvägar
När regionala väginvesteringar görs bör cykelvägar göras samtidigt. I vissa fall
kan det vara mer rimligt att använda befintliga, lågtrafikerade vägar för cykeltrafik och komplettera dessa med felande länkar och säkra korsningspunkter.
Cykelvägar bör anläggas där de gör mest nytta och där man kan förvänta sig att
cyklandet ökar. Även cykelvägar är kostsamma att anlägga och skall underhållas. Ett exempel där gång- och cykelväg bör finnas är sträckan Alvesta–Växjö
via Gemla. Ett annat exempel där gång- och cykelväg behövs är längs riksväg
23 från Sandsbro till Toftasjöområdet. Vägverket ska göra en kartläggning av
länets cykelvägbehov som grund för kommande prioriteringar.
F.d smalspåret från Växjö stad till Klavreström
Det f d smalspåret sträcker sig från Växjö centrum åt nordost genom Rottne och
Braås och vidare genom Uppvidinge kommun mot Västervik. Kommunen äger
större delen av sträckan i Växjö kommun. I och nära tätorterna ska spåret användas för gång- och cykeltrafik. Landsbygdssträckorna ska hållas framkomliga.
Kommunstyrelsen antog 2004-10-14
riktlinjer för fortsatt hantering av
smalspåret. Utgångspunkten är att försäljning av spåret andra sträckor prövas från fall till fall. Företag i Rottne
och Braås ska vid behov av mer mark
för egen verksamhet få möjlighet att
köpa delar av smalspåret. Om det blir
aktuellt med försäljning ska alternativa gång- och cykelsträckor iordningställas/anvisas.

Bild: Smalspårets sträckning
Växjö–Klavreström

Att arbeta vidare med
Arbeta fram en infrastrukturstrategi i syfte att stärka samarbetet kring viktiga
väg- och järnvägssträckor i regionen och i Sydsverige för att öka möjligheterna
för nödvändiga långsiktiga investeringar. Samarbete bör ske med länets kommuner men även med kommuner utanför länet.
En järnvägsansluten angöringsterminal för omlastning av gods i Räppe.
Gång- och cykelväg mellan Växjö och Alvesta via Gemla samt längs riksväg 23
från Sandsbro till Toftasjöområdet.
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4.4.2 Växjö universitet
Universitetet är en stark motor i staden och regionen. Universitetet lägger grunden för en framtida stark kunskaps- och företagsstruktur med god tillgång på
kvalificerad arbetskraft. Att ytterligare utveckla kontakten mellan företag, offentlig sektor och universitetet bidrar till ett gynnsamt innovationsklimat.
Skapandet av innovativa miljöer är avgörande för långsiktig framgång. Nyföretagandet i tillväxtbranscher, såväl som i traditionella näringar, måste öka i regionen. Nyvunna kunskaper och idéer måste smidigt och effektivt kunna föras
över till företag och politiska beslutsfattare. På campusområdet finns förutom
universitetet också Vidéum Science Park som hyser kunskapsorienterade företag.
Kritiska faktorer för universitetets konkurrenskraft är kvaliteten på forskning
och utbildning, flexibilitet och förmåga till förändring samt attraktionen i den
fysiska miljön. Att kunna erbjuda tillräckligt med bostäder för studenter och
anställda är viktigt. Universitetets utveckling ställer också krav på goda kommunikationer med tåg, flyg, buss och bil, regionalt och interregionalt för besökare (utländska och svenska), anställda samt inte minst för studenterna. En tredjedel av studenterna kommer från andra delar av Sverige.

4.4.3 Handel
En kommuns handelsflöde kan redovisas genom ett så kallat handelsindex, där
köpkraften sätts i relation till den faktiska konsumtionen. Då konsumtionen är
större än köpunderlaget, ligger handelsindex över 100. Handelsindex för
kommunen var år 2003 totalt 127. För dagligvaror var index 111 och för sällanköpsvaror 143. Siffrorna kan jämföras med handelsindex för Helsingborg
för år 2003 som totalt är 126, 95 för dagligvaror och 157 för sällanköpsvaror.
Jönköpings siffra totalt är 124, dagligvaror 103 och sällanköpshandel 146. Av
kommunens omsättning inom sällanköpshandeln sker 37 procent i Växjö centrum.
Växjö är en viktig nod för etableringar av handelsföretag med regionintresse.
Vissa typer av butiker blir inte aktuella i mindre orter, konkurrensen står istället
mellan större regionala centra. För regionens attraktivitet är det viktigt att dessa
etableringar läggs i Växjö. Växjö kommun är med sin handelsstrategi positiv
till ytterligare handelsetableringar utanför stadskärnan men inom befintlig
stadsbebyggelse. Detta har fått konsekvenser för dagligvaruhandeln i stadsdelscentra, de mindre orterna och grannkommuner. Det finns dock förutsättningar
för handeln, både dagligvaru- och sällanköpshandeln i de mindre orterna att
profilera sig genom en mer kundanpassad och personlig service. För att kunna
utveckla ett så varierat handelsutbud som möjligt finns det en fördel med att
stärka samarbetet i regionen kring handels- och etableringsfrågor.

4.4.4 Turism
Årligen lockas tusentals människor från övriga Europa, främst Tyskland, Danmark och Holland till regionen på jakt efter naturupplevelser och naturvärden
som vi ofta tar för givna. Friluftsaktiviteter som golf, camping, cykling, vandring, fiske och äventyrsliv lockar. Det finns ett rikt utbud av konsthantverk och
slöjd. Andra kännetecken för Småland är glas, möbler och formgivning. Carl
von Linné som person och hans födelseplats Råshult är turistattraktioner. Huseby bruk i Alvesta kommun är en unik godsmiljö som varje år lockar turister. I
Ljungby kommun växer begreppet Sagobygden. I Lessebo och Nybro kommuner finns Utvandrarbygden. Ikea i Älmhult tillsammans med Glasriket och
Möbelriket bidrar starkt till regionens attraktionskraft.
Förutsättningarna är goda för att profilera och marknadsföra staden och regionen i internationella sammanhang. Upplevelseturismen samt konferenser och
eventmarknaden ger möjligheter. Dagsbesöken är ganska omfattande i regio-
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nen men övernattningarna måste öka. Turismen bör ses som ett verktyg för att
utveckla kontakter. Detta kan i sin tur leda till affärer eller fler invånare. Den
traditionella turismen i Kronobergs län beräknades under år 2003 ge ca 1 300
miljoner kr i intäkter.

4.4.5 Sjöar och vattendrag
Konsekvenserna av EU:s vattendirektiv för den kommunala planeringen är svåra att förutse. Analys och karakterisering av de olika avrinningsområdena
kommer dock att leda till att vattenfrågornas status i den kommunala planeringen stärks. Direktivet innebär skyldigheter för de aktörer, kommuner och län,
som delar samma vattenresurser.
Vattenvårdsförbund
I ett vattenvårdsförbund går kommuner, länsstyrelser, industrier, regleringsföretag, fiskevårdsföreningar och privatpersoner samman för att bevaka gemensamma intressen Växjö kommun är medlem i tre vattenvårdsförbund, Mörrumsåns vattenvårdsförbund, Lagans vattenvårdsförening och Bräkneåns vattenförbund. Insatser för att förbättra och återskapa fiskvandringsvägar har påbörjats i Mörrumsåns vattensystem. Arbetet med fisktrappor och omlöpen bör fortsätta även i andra delar av vattensystemet och avrinningsområdena. Andra regionala vattenfrågor är näringsbelastning och höga vattenflöden. För mer information se kapitel 3.1.1 Sjöar och vattendrag.
Mörrumsåns vattenavrinningsområde
Mörrumsåns källflöde ligger i gränstrakten mellan Jönköping och Kronobergs län
och mynnar slutligen i Pukaviksbukten i Östersjön. Utsläpp som görs i vattendrag
kopplade till Mörrumsån påverkar därför även andra områden nedströms.
Vattenfluktuationerna i Stråken är stora och det finns därför behov av att förändra
vattendomen. Förutsättningen är att alla markägare är eniga om förändringen. Liknande behov kan finnas på andra ställen och förutsättningen är även där att fastighetsägarna är eniga. Samverkan inom ett helt avrinningsområde är väsentligt inte
minst med tanke på häftiga regn och översvämningsrisker.
Åsnenområdet
Åsnenområdet är det största området av riksintresse i Växjö kommun och omfattar
riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske. Åsnenområdet ligger i
de tre kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Naturen och landskapet ger utvecklingsmöjligheter för turismnäringen och det lokala näringslivet. Ett ökat samarbete mellan kommunerna, vilket Växjö ställer sig positivt till, främjar en positiv
utveckling av området. För mer information se kapitel 3.3.2 Riksintressen.
Att arbeta vidare med
En gemensam strategi tillsammans med Alvesta kring vattenfrågor i Mörrumsån,
bl a näringsbelastning och översvämningsrisker.

4.4.6 Dricksvattenförsörjning
I samarbete med Alvesta och Ljungby ska grundvatten överföras via ledning från
Bergaåsen i Ljungby kommun via Värnamo kommun till Alvesta och Växjö. En
miljöprövning pågår. Avsikten är att få den nya vattenförsörjningen i drift under
2007.
Örken som kommer att bestå som reservvattentäkt för Växjö, även när Bergaåsen
tagits i bruk, ligger även i Vetlanda kommun. Lammhults vattentäkt Stora Värmen
ligger även i Sävsjö kommun. Rörviks samhälle i Sävsjö kommun har Allgunnen
som vattentäkt. Allgunnen sträcker sig också in i Växjö kommun. Lessebo kom-
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mun har sjön Rottnen som vattentäkt. Rottnen ligger även i Växjö kommun. För
mer information om vattenskyddsområden se kapitel 3.4.3 Vatten och avlopp.

4.4.7 Avfallshantering
I framtiden kommer det troligtvis att endast finnas två deponeringsanläggningar i
Kronobergs län. Redan idag är avfallshantering en mellankommunal fråga då Växjös avfallsanläggning Häringetorp tar emot hushållsavfall från både Växjö och Alvesta kommun för omlastning. Hushållsavfallet förbränns sedan i Ljungby. Växjö
kommun är positiva till att Häringetorp blir en regional behandlingsanläggning för
deponering och andra behandlingsformer. Den regionala samverkan behöver öka
för att lösa framtidens avfallsbehandling bland annat beroende på att behandlingsanläggningar medför stora investeringar.

4.4.8 IT-infrastruktur
I Kronobergs län finns tankar om att bygga ett regionalt nät för tele- och datakommunikation som sammanbinder länets samtliga åtta kommuner. Växjö har
redan ett gemensamt nät med Uppvidinge och Alvesta kommun. Det pågår arbete med ett gemensamt fiberoptiskt nät som förbinder Växjö med grannkommunerna Sävsjö och Vetlanda i Jönköpings län.

4.4.9 Elförsörjning
I Växjö kommun är Växjö Energi
Elnät AB, helägt dotterbolag till
VEAB, och Sydkraft nätansvariga
för regionala nät på 130 kV, 70
kV och 50 kV. I grova drag kan
man säga att Växjö stad och närområdet är Veabs ansvar. Övrigt
är Sydkrafts ansvar. Svenska
Kraftnät (staten) har ansvar för
den kraftledning som har spänningen 400kV.
Eftersom landets elförsörjning till
stora delar är uppbyggd som en
övergripande teknisk infrastruktur, finns ett organiserat samarbete mellan elnätsföretagen för att
minimera konsekvenserna av
eventuella störningar.

Bild: Viktiga kraftledningar i
kommunen

4.4.10 Vindkraft och naturgas
Länsstyrelsen bedömer att Kronobergs län inte har de förutsättningar som krävs för
en storskalig satsning på vindkraft. Därför föreslås inga områden av riksintresse för
vindkraft. Enstaka vindkraftverk kan dock bli aktuella. Planer på att dra en naturgasledning i öst-västlig riktning genom kommunen är inte aktuellt. Reservatet som
fanns i översiktsplanen från 1991, söder om staden, har tagits bort.
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4.4.11 Lågexploaterade områden
I Växjö kommun finns fem lågexploaterade områden med lägre bullernivåer
och färre master än i övriga delar av kommunen. Alla gränsar till omkringliggande kommuner. Ett samarbete mellan kommunerna är viktigt för att områdena ska kunna behålla sina kvaliteter. För mer information se kapitel 3.1.4
Lågexploaterade områden och mastetablering.

4.5 Målkonflikter
Översiktsplanens innehåll är en övergripande beskrivning av viktiga frågor som
på olika sätt måste beaktas i kommande detaljplanarbete. Det är därför inte möjligt att ställa flera planeringsalternativ mot varandra och bedöma deras konsekvenser. Texten beskriver istället upp exempel på målkonflikter som uppkommer i den fysiska planeringen.
Regionalt centrum
För att Växjö ska stärkas som regionalt centrum krävs att staden utvecklas vidare.
Det gäller både den fysiska miljön och utbudet av handel, service samt kultur- och
fritidsaktiviteter. Växjö kommun som regionalt centrum måste axla rollen som arrangör. Speciellt stadskärnan behöver ständigt förändras och utvecklas.
Konflikt
Att centrera utbudet till Växjö stad kan få negativa konsekvenser på omkringliggande orters service-, handels-, fritids- och kulturutbud då underlaget minskar.
Samverkan
Kommunen är engagerad i flera organisationer och nätverk. Genom nätverk
och samarbeten kan regionens intressen bevakas och ny kunskap föras tillbaka
till regionen och kommunen. Allt fler frågor måste hanteras och lösas regionalt.
Ett starkt samarbete mellan kommuner ökar effektiviteten vilket sparar både tid
och pengar.
Konflikt
Ett utökat samarbete kan innebära att invanda arbetsmetoder och arbetssätt måste
brytas. När ansvarsområden förändras kan konflikter uppstå.
Arbetsmarknadsregion
En utökad arbetsmarknadsregion med goda kommunikationsmöjligheter ger fördelar för näringslivet på så sätt att man har större möjlighet att rekrytera rätt kompetens. För den enskilde är detta positivt då det ger ett större utbud av möjliga arbetsplatser.
Konflikt
Om pendlingstiden ökar för den enskilde finns det dock risk att det sociala livet blir
lidande, den fria tiden för familj och rekreation minskar. Jämställdheten mellan
könen kan också påverkas negativt då en i familjen bl a får ta större ansvar för kontakt med förskola och skola då det endast är vuxen som är tillgänglig på hemorten.
Pendling
Det är viktigt att satsa på kollektiva transportmedel i en utökad arbetsmarknadsregion. Bra kollektiva transporter ger människor ett attraktivt alternativ till bilen.
Konflikt
Med en utökad arbetsmarknadsregion ökar pendlingssträckorna till och från arbetet. Då bilar med konventionella drivmedel används ger det en negativ miljöpåverkan. Med en ökad biltrafik ökar särskilt utsläppen till luft. Miljöeffekten blir bl a att
övergödning och försurning ökar och att luftkvaliteten, med en ökad mängd partiklar, försämras. När fossila bränslen används ökar också klimatpåverkan.

112

Handel
En stark handel är viktigt för att Växjö ska hävda sin plats som regionalt centrum. Ett starkt utbud ger hög konkurrens och låga priser men lockar även större
etableringar som annars inte skulle komma till regionen.
Konflikt
Det starka handelsutbudet i Växjö kan ge negativa konsekvenser för grannkommuner och orterna utanför Växjö stad. Då underlaget minskar försämras
lönsamheten och möjlighet till konkurrens om kunderna.
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5. VÄXJÖ STAD
I takt med att Växjö växer och förändras ökar människors anspråk på stadens
utbud av handel, kultur, arbetstillfällen, bostäder och mötesplatser. Universitetets expansion har skapat en drivkraft som det är viktigt att ta vara på. För
en stad i Växjös storlek i en glest befolkad region är detta en stor utmaning.
Växjö stad har som regioncentrum ett ansvar för sitt omland.

5.1 Ledstjärnor
Staden måste byggas hållbar och attraktiv. För att uppnå detta gäller tre ledstjärnor.
En stad för alla
Stadens behov av utveckling och attraktivitet är en viktig faktor i avvägningen
mellan olika intressen. Grundläggande för en god boendemiljö är att människor
känner trygghet och stolthet i sitt boende. All planering utgår från att olika typer av
hushåll och familjekonstellationer har olika behov i stadsmiljön. Växjö är en
”smältdegel” av olika kulturer och etniska grupper vars behov måste beaktas. En
ekonomisk och social integration uppnås bäst genom små bostadsprojekt utspridda
över staden med en blandning av olika boendeformer på kvartersnivå. Stadens utveckling ska färgas av ett bra samarbete mellan kommun, universitet och privata
aktörer för att skapa kvalitet och attraktivitet för olika samhällsgrupper.
Sammanhållen stad
1960- 1970-talets stadsbyggande förbrukade mångdubbelt mer mark per invånare
än den äldre staden, ett slöseri med mark och förödande för stadskvaliteten. Växjös
problem är inte att staden är för tät utan snarare bristen på täthet. Fördelarna med
en sammanhållen stad är många. Befintliga strukturer som gator, skolor, service
och kommunal infrastruktur kan användas, avstånden blir kortare och bättre anpassade till gång- och cykeltrafik, förutsättningarna för en miljövänlig uppvärmning och minskad biltrafik förbättras. En förtätning av staden måste göras
med hög kvalitet i varje projekt. Den traditionella konflikt som finns mellan stadens grönytor och behov av ny bebyggelse måste vändas och istället fokusera på
hur dessa två intressen kan samexistera.
Sjöstaden
Växjö ligger på en halvö, omgiven av sjöar och naturreservat och genomkorsas av
viktiga kommunikationsstråk. Detta har genom historien bidragit till stadens utveckling som handels- och utbildningsstad. Söderleden och Teleborgsvägen har
klippt av kopplingen mellan sjöarna och de är idag starka barriärer i stadsmiljön.
Sjöarna och naturreservaten bildar ett blågrönt bälte runt staden och påverkar dess
utformning. Närheten till sjöarna är en tillgång och en möjlighet i stadsbyggandet
och viktiga för människors välbefinnande. Sjöarnas olika identiteter och funktioner som stadssjö (Växjösjön), campussjö (Trummen) och fritidssjö (Södra Bergundasjön) ska fortsätta att utvecklas. En förbättring av vattnets ekologiska balans samt
tillgängligheten till sjöarna ökar upplevelsen av Växjö som en sjöstad.
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5.2 Befintliga miljöer
Växjö är en gammal stad med rötter i medeltiden. Staden är formad av historien, fylld av minnen, berättelser och miljöer från olika tider. Det är viktigt att
kulturarvet vårdas och utvecklas som tillsammans med det nya i staden får sitt
uttryck. Ta vara på det gamla och bygg det nya nytt.

5.2.1 Stadens kulturmiljöer
Växjö är rikt på kulturmiljöer i form av byggnader, platser och fornlämningar
vilka på många ställen bildar sammanhängande områden som är viktiga för att
vi skall kunna förstå vår historia. Dessa områden eller enskilda objekt kan
skyddas i detaljplan, bevarandeprogram, områdesbestämmelser eller som ett
kulturreservat. Det är viktigt att se kulturmiljöerna som en tillgång som kan utvecklas vidare som en del av staden.
Kronobergshalvön
Kronobergshalvön norr om Växjö har
brukats kontinuerligt sedan 5 000 f. Kr.
Här finns Kronobergs naturreservat, en
vacker bokskog och ett vårdat gravfält
med ca 75 gravar från yngre järnåldern.
I området finns en kulturstig som berättar om platsens historiska spår. Statens
Fastighetsverk arrenderar ut marken vid
Kronobergs kungsgård och vid den
gamla kungsgården bedriver St. Sigfrids
Folkhögskola sin verksamhet. Borgen
(Idag Kronobergs slottsruin) fick sin
nuvarande omfattning på 1500-talet och
förvaltas idag av Smålands Museum.
Bild: Kronobergshalvöns läge i staden

Evedal
På den östra sidan av Kronobergshalvön
ligger Evedalsområdet. Här började stadens invånare att dricka brunn under
1800-talet. Området genomkorsas av
smalspårets gamla banvall som en gång
trafikerade sträckan Växjö-Åseda med
stopp just i Evedal. Områdets böljande
landskap med sina öppna gräsytor och
solitärträd är ett viktigt inslag i stadens
kulturmiljö. Idag är det ett populärt fritidsområde för Växjöborna med båthamn, badstrand, värdshus, vandrarhem
och camping. Ett program för områdets
utveckling antogs av kommunstyrelsen i
oktober 2003.
Bild: Kronobergshalvön och Evedal
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Rutnätsstaden
Centrala Växjö med Östrabo och Biskopsgärdet tillsammans med Bäckaslövsskolan
är riksintresse för kulturmiljö. En fördjupad översiktsplan för riksintresset rutnätsstaden med Biskopshagen och Östrabo antogs av kommunfullmäktige år 1992 och
innehåller en beskrivning av rutnätsstadens egenskaper och riktlinjer för att skydda
och utveckla dessa. Till rutnätsstadens speciella karaktär hör:
• Den tydliga gränsen mellan staden och landet som återfinns runt Östrabo
och Biskopsgärdet,
• De byggnader, trädridåer och höjdpartier utanför rutnätet och som utgör
fond för rutnätets gator,
• De gamla infarternas anslutning till centrum och rutnätsstrukturen.
Även Biskopsgärdet, de öppna fält som ligger på båda sidor Fagrabäcksvägen ingår i riksintresset. Dessa visar på mötet mellan den gamla rutnätstaden och omgivande jordbruksbygd. En förnyelse och förändring av centrum måste följa riksintressets intentioner.

Bild: Riksintresset rutnätsstaden

Bild: Kulturstråket

Kulturstråket
Ett viktigt stråk löper från ”kulturkullen” Ringsberg med dess kulturskola och
regionteaterns lokaler till konserthuset, biblioteketoch Växjö teater via Storgatan och Växjö domkyrka till Smålands museum. I det här stråket verkar och
rör sig dagligen mycket människor. Kulturstråket kan kompletteras med skulpturer, mobila utställningar och friluftsscen i museiparken. Det är viktigt att aktuella åtgärder i området stärker stråkets attraktivitet.
Söder, Väster och Öster
Bebyggelsestrukturen i stadsdelarna
Söder och Väster vilar på Nils Gellerstedts stadsplan från 1914 som
också
inkluderar
rutnätsstaden.
Stadsdelarna innehåller mycket äldre
och karaktärsfull bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har inventerat
bebyggelse på Söder och i centrum.
För stadsdelen Öster finns underlag
till en fördjupad översiktsplan med
riktlinjer för bebyggelsens utveckling. Dessa inventeringar och planer
bör vara vägledande vid nybyggnation, ändringar och ombyggnader.
Bild: Öster, Väster och Öster samt Sigfridsområdet.

119

Sigfridsområdet
Växjö sjukhus som från början låg jämte domkyrkan flyttades år 1745 till nuvarande Sigfridsområdet vid Trummen. Inom Sigfridsområdet finns vackra
parkmiljöer som tillsammans med arkitekturen starkt bidrar till områdets identitet. Vid planering i området bör dessa två värden ses tillsammans. Italienska palatset samt kyrkan med muséet förklarades som byggnadsminne år 1986.
Byggnadsminnen
Av kommunens 16 byggnadsminnen
finns 7 i centrum. De har valts för att de
väl speglar arkitektur, byggnadsteknik
och sociala förhållanden från olika tider.
Byggnadsminnen i centrum är Smålands
Museum, Gamla Domprostgården, Östrabo, Karolinerhuset (Växjö gamla gymnasium), Gamla Riksbanken, Länsresidenset
och Växjö Teater. För mer information se
kapitel 3.1.3.

Bild: Byggnadsminnen i centrum

5.2.2 Stadens noder
Växjö stad har fyra tydliga noder (stadskärnan, Samarkand/Företagsstaden
I11/Värendsvallen, Norremark och campus) som med sin dynamik och växtkraft påverkar och för stadens utveckling framåt. I eller runt dessa noder ligger
många av stadens framtida förändringsprojekt till exempel Välle Broar, bangårdsområdet och Bäckaslövsgärdet, se kapitel 5..3. Vissa projekt har delvis
påbörjats, t ex Biskopshagen och Vallen. Även vissa av föreslagna ändringar i
huvudgatunätet ligger i anslutning till noderna, t ex trafikplats Norremark och
Fagrabäck, se kapitel 5.8.
Stadskärnan
Centrum är stadens varumärke
och speglar dess puls och anda.
Målet är att utveckla centrums
attraktivitet med ett rikt utbud
som lockar människor i alla åldrar att handla, gå på restaurang,
fika, ta del av kulturutbudet eller
bara strosa omkring. En förutsättning för ett starkt centrum är
att kommunen och privata aktörer har ett aktivt samarbete.

Bild: Stadens fyra noder

Det måste finnas en medvetenhet i utformning av stadens gator och torg. Belysning, skyltar, möbler, blomsterarrangemang är viktiga och bidrar alla till

120

helhetsintrycket. Gatu- och stadsmiljön vid stadens entréer, d v s Linnégatan,
Fagrabäcksvägen, Storgatan, Söderleden och Teleborgsvägen. En exploatering
av bangårdsområdet kan stärka bilden av Växjö som regioncentrum. Kontakten
mellan Norra och Södra Järnvägsgatan, via gångbron över järnvägsspåren, är
viktig för att både utvidga centrum men även knyta den södra och den norra
delen av staden närmare varandra. På bangårdsområdet kan stadens rutnätsstruktur utvecklas samtidigt som ett attraktivt område skapas med publika lokaler, bostäder, handel och service.
Samarkand, Företagsstaden I11 och Värendsvallen
Samarkandsområdet har de senaste åren utvecklats till ett ännu starkare handelscentrum med stor betydelse för staden och för regionen. Här finns ett brett
utbud av både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Invid Storgatan har
området Västerport växt upp. Mellan Västerport och Samarkand ligger Värendsvallen, ett av de mest publika områdena i staden. Tillsammans med företagsstaden I11 skapas här ett område vars växtkraft är tydlig. Bäckaslövsvisionen försöker ta vara på denna kraft. Visionen beskriver hur centrum,
Samarkand, och Värendsvallen kopplas samman med Företagsstaden I11 och
Bäckaslöv genom en sammanhängande bebyggelse längs med järnvägen.
Campus
Universitetets starka utveckling gör campusområdet till ett av stadens viktiga
centra. Campusvisionen är en flexibel strategisk vision för hur campus ska utvecklas. Målet är att skapa ett attraktivt universitetsområde med institutioner,
bostäder, service och parker i en historisk och naturskön miljö. Den stora utmaningen är att utveckla områdets service och på allvar integrera det som en
del av staden. Genom området Välle Broar kan campus på ett bättre sätt kopplas till centrum.
Norremarks handelsområde
Norremark har på senare år expanderat från enbart sällanköpshandel till att inkludera även dagligvaruhandel. Området har utvecklats till ett av stadens viktigaste handelsområden. I anslutning till Norremark planeras flera större åtgärder
i stadens trafiknät såsom trafikplats Norremark och åtgärder på Österleden. Ett
nytt idrottsområde i anslutning till Fylleryds naturreservat kommer ytterligare
att stärka områdets plats i staden.

5.2.3 handelsområden och stadsdelscentrum
När 1960- och 1970-talens stadsdelar planerades hade stadsdelscentrumen en
given roll. Här fanns livsmedelsbutiker, post, bank, skola, barnomsorg och
vårdcentral. Under det senaste decenniet har handelsstrukturen förändrats markant i staden. Marknaden har fått större spelrum och konkurrensen är hård.
Människor väljer i högre grad själva var man ska handla och var barnen ska gå
i skolan. Detta påverkar i sin tur var nya handels- och dagligvarukedjor etablerar sig.
Starka handelsområden som Samarkand och Norremark har fått konkurrens av
mer enskilda etableringar som t ex längs med Teleborgsvägen och Storgatans
förlängning västerut. Detta är ett resultat av Växjös roll som regionalt centrum
men även kommunens handelsstrategi. En mer fri handelsetablering innebär
både ökad och minskad tillgänglighet; ökad tillgänglighet då etableringar finns
spridda i hela staden vilket skapar närhet mellan handel och bostad, minskad
tillgänglighet då t ex service i stadsdelscentrum förlorar marknadsandelar på
grund av ökad konkurrens. Detta drabbar främst de grupper i samhället som
inte har tillgång till bil eller som på grund av funktionshinder eller ålder inte
klarar av att röra sig längre sträckor.
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De senaste årens starka handelsetableringar har i vissa områden lett till en
ökad trafikering. Detta drabbar boende i närområdet t ex boende längs
med Arabygatan. Det är därför viktigt
att åtgärder görs så att boende i närheten av handelsområden och nya etableringar så långt som möjligt skyddas
mot ökande bullernivåer, försämrad
luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Bild: Handelsområden och stadsdelscentrum i staden, oktober 2004

Idag finns tre stadsdelscentrum i Växjö; Hovshaga centrum, Dalbo centrum och
Teleborgs centrum. Dessa har en viktig funktion, kanske främst för de grupper
i samhället som inte kan ta sig till de större handelsområdena för att handla eller
uträtta bank- och postärenden. Det är viktigt att kommunen genom olika typer
av fysiska åtgärder hjälper till att stärka deras ställning så att de inte tappar sin
funktion. Dalboprojektets syfte är att stärka Dalboområdet och förbättra trafiksituationen längs med Sommarvägen och infarten till Dalbo centrum. Hovshaga
centrum ska genomgå samma programarbete, se vidare beskrivning i kapitel
5.3 Utbyggnadsområden.

5.2.4 Fritidshusens utveckling
I stadens randområden finns flera bebyggelseområden som mest består av fritidshus. Attraktionen ligger i områdenas närhet till staden, vattnet och vacker
natur. Många områden var en gång sommarställe för besuttna Växjöbor. Här
finns vacker och välbevarad arkitektur men variationen mellan och inom de
olika områdena är stor. Exempel på stadsnära fritidshusområden är Sjöudden,
Kalvudden och områdena runt Toftasjön.
När staden växer ökar tycket på en förvandling av områden från fritidshusbebyggelse till året-runt-bostäder. Förvandlingen mot permanentboende kommer
successivt att öka och beror på dels kostnad för förbättring av vatten- och avloppsstandard, dels på möjlighet till ny bebyggelse och ökad byggrätt inom området. Generellt krävs en godkänd lösning på vatten- och avloppssituationen för
att en förändring av områdena i form av ny bebyggelse eller ökad byggrätt ska
bli aktuell.
Den principiella inriktningen är att avloppsfrågan bör lösas på det miljömässigt
mest lämpliga sättet. En möjlighet är gemensamhetsanläggning med lokalt omhändertagande. Om det är möjligt med anslutning till det kommunala vattenoch avloppsnätet (VA-nätet) så kan gemensamhetsanläggningen teckna ett VAavtal med kommunen. En tredje lösning är att det kommunala verksamhetsområdet utvidgas och omfattar bebyggelsegruppen. Om kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas och kostnaden blir avsevärt högre än
normalt kan utbyggnaden finansieras med hjälp av så kallad särtaxa. För mer
information se kapitel 3.4.3 Vatten och avlopp. I stadens randområde finns ett
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antal områden som inte har acceptabel VA-standard. Nedan anges hur man bör
gå till väga för att på sikt lösa VA-frågan.
Sjöudden och Granebo
Sjöudden bör studeras så att den framtida användningen kan läggas fast. De
flesta fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-nätet. Granebo ingår i
det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och är detaljplanelagt.
Kalvudden
Området bör planläggas
och i samband med detta
bör vatten- och avloppssituationen lösas. Diskussion bör inledas med fastighetsägarna hur man
vill lösa VA-frågan. Anslutning via pumpstation
kan ske till det kommunala VA-nätet vid St.
Sigfrids folkhögskola.
Dalbostrand
Området är i detaljplan
(1961) planlagt med fristående hus. Ett VA-avtal
mellan kommun och fastighetsägare kan tecknas
och anslutning ske via
Evedals
fritidsområde.
Anslutningen kräver servitutsbildning för ledningar.
Bild: Områden runt staden med vatten- och avloppsproblem

Hagavik-Annevik
En övergripande studie bör göras för hur området ska utvecklas på längre sikt.
Terräng- och markförhållanden samt den glesa bebyggelsestrukturen försvårar
och fördyrar en anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät. En anslutning till ledningsnätet kommer därför innebära att en förtätning av området är
nödvändig.
Toftahöjden, Tofta Sjövik och Tofta Sjögård
I direkt anslutning till dessa områden kan kompletterande bebyggelse prövas i
mycket begränsad omfattning. Något nytt självständigt exploateringsområde är
inte aktuellt. Parallellt med planläggningen prövas en utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp via sjöledning i Toftasjön.
Genom ändring av detaljplan ges samtliga fastigheter ökad byggrätt.
Barnsjön
Området är detaljplanelagt (1954) för fritidshusbebyggelse. VA-situationen bör
lösas, t ex genom anslutning till kommunalt nät eller genom VA-avtal.
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Att arbeta vidare med
Arbeta fram en strategi för centrums utveckling avseende fysisk utveckling och
gestaltning.
Program eller områdesbestämmelser för stadsdelarna Öster, Söder och Väster
bör tas fram.
Synliggöra stadens kulturmiljöer genom informativa kulturstråk och vandringsleder.
Förutsättningarna för att bilda ett kulturreservat på del av Kronobergshalvön
bör utredas.
Utreda utvecklingsmöjligheten för stadens olika stadsdelscentra, främst Hovshaga centrum, Teleborgs centrum och Dalbo centrum.
Informera berörda fastighetsägare i stadsnära fritidshusområden om befintliga
utvecklingsstrategier och alternativ till lösning på VA-problematiken.
Genomföra en förtätningsstudie avseende Dalbostrand och Hagavik-Annevik.

5.2.5 Riktlinjer
Stadens kulturmiljöer
• I all planläggning skall kulturvärden beaktas och när det är möjligt
integreras i området.
Stadens noder
• Gestaltningen av stadens offentliga rum ska utgå från en medvetenhet
om detaljer.
Fritidshusområdenas utveckling
• VA-standarden skall lösas på ett miljömässigt acceptabelt sätt vid
nybyggnation och förändringar i byggrätt skall tillåtas.
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5.3 Utbyggnadsområden
Det är viktigt att kommunen har framförhållning och beredskap för att möta efterfrågan på bostäder nu och i framtiden. Staden växer och förändras. I takt
med att stadens förutsättningar ändras uppstår nya behov vilket påverkar hur
staden utvecklas.
Växjö kommun har sedan 1993 byggt cirka 4 400 bostäder, många av dessa är
studentlägenheter. Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt tillväxt i staden
vilket betyder ytterligare cirka 6 000 personer fram till år 2014. Den närmaste
10-årsperioden behövs då cirka 4 500 nya bostäder i form av småhus, radhus,
hyresrätter och bostadsrätter.
Prognosen visar en trend
men garanterar inte att
verkligheten blir så. I
kommunens
översiktsplan grundläggs en
beredskap för att möta
en framtida befolkningsökning och det bostadsbehov som följer. Kommunen behöver tillräckligt med mark, planer
och projekt för att möta
detta behov. Kolonilotter
och begravningsplatser
är exempel på andra behov som uppkommer i
och med att staden växer.

Bild: Områden för ny
bebyggelse i Växjö stad

Ledstjärnan Sammanhållen stad innebär att staden byggs genom förtätningsprojekt eller som projekt i direkt anslutning till befintlig stadsbebyggelse. Detta
är motivet till förslagen på utbyggnadsområden vilka bedöms behövas inom
planperioden, dvs 10-15 år. Utbyggnadsområdena kan innehålla bostäder,
grönytor, kontor, handel och service. Vissa utbyggnadsområden utgörs av privatägda fastigheter. Stadens utbyggnadstakt är beroende av marknadens behov
och efterfrågan. En definitiv avgränsning av respektive område sker i det fortsatta planeringsarbetet. Detta inkluderar vissa områdens avgränsning mot närliggande vatten.
Här nedan görs en översiktlig uppskattning för hur många bostäder som kan
rymmas inom respektive område. Uppskattningen baseras på befintliga områden
i staden och dess exploateringsgrad, d v s antalet lägenheter/ha. Det är viktigt
att se detta värde som en uppskattning utifrån idag kända förutsättningar.
En mer detaljerad uppskattning görs i detaljplaneskedet.
Inom några utbyggnadsområdena kan det finnas markområden som i dagsläget
inte är i kommunal ägo. En byggnation utanför markerade utbyggnadsområden
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bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför inte på karta. Kommunen bör dock vara aktiv när tillfälle ges för markförvärv såväl inom som i anslutning till valda utbyggnadsområden.
1. Östra Lugnet
Området ligger norr om Domfällevägen och väster om Evedalsvägen och är till
största delen skogsbevuxet. En naturinventering från våren 2002 visar att förekomsten av värdefull natur är begränsad. Rakt igenom området går gamla
smalspåret som successivt förvandlats till gång- och cykelväg från Växjö centrum till Sandsbro. Utbyggnaden bör ske etappvis över 7–10 år så att övrig
samhällsservice i Hovshaga inte överbelastas. En trafikanalys bör göras för hur
hela området påverkar trafikarbetet i Hovshaga. Området finns med i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
Antal
ha

Ca 55 ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 750 bostäder

Växjö kommun

Beskrivning

En rimlig täthetsgrad för området är ca 13 lägenheter/ha och området bör därför kunna rymma ca 750
bostäder. En möjlig fördelning per upplåtelseform
är; äganderätt småhus ca 200 st, äganderätt radhus
ca 300 st, hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus
ca 250 st.

2. Hovshaga centrum
Området omfattar Hovshaga centrum och österut mot Hovshaga kyrkogård.
Marken består av igenvuxna fält som ej används för lek eller i rekreationssyfte.
Denna del av Hovshaga har behov av en stadsförnyelse som kan bidra till en
mer strukturerad centrumbebyggelse. Under 2005 pågår en studie över området. Syftet är att hitta ytor för ny bebyggelse vilket kan skapa bättre underlag
till stadsdelens serviceutbud men också att överbrygga den barriäreffekt som
Kungsgårdsvägen skapar. Studien baseras på översiktsplanen men omfattar ytterligare ytor mellan Hovshaga och Norra industriområdet. Området finns med
i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
Antal ha

Uppskattat
antal lägenheter

Fastighetsägare

Ca 8 ha

Ca 280 bostäder

Växjö kommun

Beskrivning

Företrädesvis hyresrätter och bostadsrätter. En
rimlig täthetsgrad är ca 35 lägenheter/ha och området bör därför kunna rymma ca 280 lägenheter.

3. Bäckaslöv
Området ligger väster om Söderleden mitt emellan järnvägen och Bokhultets
naturreservat. Bäckaslöv var militärt övningsfält fram tills det att I11 lades ned i
början av 1990-talet. Ett visionsprogram för området, Bäckaslövsvisionen–
strategi för en ny stadsdel, 2002, har tagits fram vilken beskriver en långsiktig
förtätningsprocess från Växjö centrum längs med järnvägen och ut till gärdet.
Området är uppdelat i flera delar med lite olika innehåll men generellt gäller en
flerbostadshusbebyggelse i 2-6 våningar. Exploatering på Bäckaslöv är tillståndspliktig enligt MB 7 kapitlet 28§ på grund av närheten till Bokhultets naturreservat vilket är ett Natura 2000-område. Området finns med i Översiktplan
för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
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Antal ha

Ca 54 ha

Uppskattat
antal lägenheter

Fastighetsägare

Ca 1600 bostäder Växjö
kommun

Beskrivning

Företrädesvis hyresrätter och bostadsrätter. En rimlig täthetsgrad är ca 30 lägenheter/ha och området bör därför kunna
rymma ca 1 600 lägenheter.

4. Campusområdet
Campusområdet är till stora delar utbyggt men det finns möjligheter till viss
nybyggnation, främst längs med Teleborgsvägen. Brände Udde ses som en utbyggnadsresurs där möjligheten för bostadsbebyggelse prövas i detaljplan. Det
är viktigt att en exploatering av Brände udde tar hänsyn till både universitetets
och VEABs verksamhet och behov i området. Närheten till Sandviksverket
samt strandskyddet bör analyseras noga. Campusområdet sträcker sig norrut
längs med Teleborgsvägen där det sammanfaller i Välle Broarområdet. Området finns med i Översiktsplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för
verksamheter.
Antal ha

Ca 85 ha

Uppskattat
antal lägenheter

-

Fastighetsägare

Växjö kommun
Videum m. fl

Beskrivning

Det är svårt att i dagsläget bedöma antalet bostäder inom området då behovet av kontors-, institutionslokaler samt bostäder är svårt att uppskatta.

5. Vikaholm
Området är ett skogsområde söder om Teleborg i Allmogevägens förlängning
som används flitigt för friluftsliv och rekreation. Vissa delar av marken har dåliga grundförhållanden vilket begränsar möjligheten till exploatering. Även riklig förekomst av formminnen påverkar framtida exploateringstäthet. En naturinventering av området gjordes 2002. En utbyggnad bör ske etappvis under 5–
10 år. Då området ligger utanför rekommenderad ankomsttider för räddningstjänsten bör konsekvensen av detta särskilt belysas i framtida planeringsprocess.
Vikaholms koppling till Allmogevägen, Torparvägen, Teleborgsvägen och
Södra Länken bör studeras noga. Området finns inte med i Översiktsplan för
Växjö stad, 1997.
Antal ha

Ca
ha

Uppskattat antal
lägenheter

110 Ca 1 100 bostäder

Fastighetsägare

Växjö kommun

Beskrivning

Med hänsyn till grundförhållanden och förekomst
av fornlämningar är en rimlig täthetsgrad för området ca 10 lägenheter/ha. Området bör därför kunna
rymma ca 1 100 bostäder.
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6. Telestad
Området ligger öster om Teleborgsvägen och söder om Teleborgs vattentorn
och består av ett öppet odlingslandskap med småskalig kulturmiljö. Kommunen
äger en del av marken, resten är i privat ägo. Stor hänsyn bör tas till fornlämningar och kulturmiljön vilket kommer att påverkar exploateringsgraden. Då
området ligger utanför rekommenderad ankomsttider för räddningstjänsten bör
konsekvensen av detta särskilt belysas i framtida planeringsprocess. Området
finns till viss del med i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder men har nu utökats söderut.
Antal ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 65 ha

Ca 500 bostäder

Växjö kommun,
Privata ägare

Beskrivning

Med hänsyn till fornlämningar och landskapsbild
är en rimlig täthetsgrad något lägre, ca 8 lägenheter/ha. Under dessa förutsättningar kan området
rymma ca 500 bostäder med blandad upplåtelseform.

7. Södra Teleborg
Området ligger öster om Vikaholm och avgränsas av Torparvägen och Teleborgsvägen. Skanska äger större delen av området men i södra delen finns privata fastighetsägare. Området är rikt på fornlämningar och har i vissa delar svåra grundförhållanden. Dess koppling till Torparvägen, Teleborgsvägen och
Södra Länken bör studeras noga. Då området ligger utanför rekommenderad
ankomsttider för räddningstjänsten bör konsekvensen av detta särskilt belysas i
framtida planeringsprocess. Södra Teleborg finns till viss del med som utbyggnadsområde för bostäder i Översiktplan för Växjö stad, 1997, men har nu utökats söderut.
Antal ha

Ca 86 ha

Uppskattat
antal lägenheter

Ca 600 bostäder

Fastighetsägare

Skanska AB
Privata ägare

Beskrivning

Med tanke på grundförhållanden och förekomst
av fornlämningar blir exploateringstätheten något
lägre. En rimlig täthetsgrad är 8 lägenheter/ha och
området bör då kunna rymma ca 430 bostäder
fördelat på olika upplåtelseformer.

8. Välle Broar
Området ligger mellan Växjö centrum och campus söder om näset mellan sjön
Trummen och Växjösjön (B) samt väster om Välluddens bostadsområde (A).
Området har ett flertal olika fastighetsägare. Välle Broar är ett förtätningsområde i befintlig stadsstruktur där flerbostadshusbebyggelse, radhus, handel och
lokaler för universitetsändamål bör prövas. Syftet är att successivt bygga samman centrum och campusområdet och reservera området för intressanta träbyggnadsprojekt.
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Antal ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 19 ha

-

Växjö kommun,
Södra Skogsägarna,
Midroc etc

Beskrivning

Ett förtätningsområde i befintlig stadsstruktur.
Området tål en hög exploatering av både bostäder,
handel och lokaler för universitetsändamål. Det är
svårt att i dagsläget bedöma antalet bostäder inom
området då behovet av kontors-, institutionslokaler
samt bostäder är svårt att uppskatta.

9. Bredvik
Området ligger vid Norra Bergundasjöns västra sida och är i privat ägo. Närheten till Norra Bergundasjön (recipient för Sundets avloppsreninsverk) samt riksintresset för kulturmiljö runt Bergkvara gård begränsar och ställer krav på
framtida bebyggelse. Grundförhållanden är i vissa partier besvärliga. Det är
därför svårt att uppskatta rimlig exploateringstäthet för området.

Antal ha

Ca 40 ha

Antal
lägenheter

Ca 320
bostäder

Fastighetsägare

Privat fastighetsägare

Beskrivning

Närheten till Norra Bergundasjön och riksväg 23
innebär vissa begränsningar för hur stor den
exploaterbara ytan är. Med hänsyn till den stora
osäkerhetsfaktorn uppskattas täthetsgraden till 8
lägenheter/ha vilket ger ca 320 bostäder.

10. Bangårdsområdet
Fastigheter längs med hela bangårdsområdet, från centrum till Söderleden, som historiskt innehållit tung verksamhet håller nu successivt på att förändra innehåll.
Med verksamheter som service- och tjänsteföretag förändras även möjligheten att
bygga bostäder i närheten av spåret. Hela bangårdssträckan ingår i Bäckaslövsvisionen vars riktlinjer föreskriver en successiv läkning av stadsstrukturen västerut
mot Bäckaslövsgärdet med bostäder, parker, och kommunikationsstråk. Ett planprogram för del av Bangårdsområdet (Södra Stationsområdet) beräknas att antas
under vintern 2005. Enligt planförslaget kan denna del rymma ca 250 bostäder.
För övriga delar av bangårdsområdet är det i dagsläget svårt att uppskatta hur
mycket bostäder som kan rymmas inom området.
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5.3.1 Förtätning av staden
I takt med att staden förändras uppkommer nya möjligheter att göra mindre
förtätningar i den befintliga stadsbebyggelsen. Det kan handla om små projekt
på några få lägenheter till större förändringsprojekt. Erfarenheten visar att nya
förtätningsprojekt hela tiden uppkommer och ofta på privata initiativ. Det är
svårt att förutse exakt var dessa framtida förändringsområden och förtätningsobjekt kommer att uppstå. Därför måste varje enskilt förtätningsobjekt prövas
utifrån läget och förhållandena på platsen. Exempel på förtätningsområden är
Välle Broar och bangårdsområdet, Kv. Saturnus på Väster och Ringsbergshöjden.
Konsekvenser av stadens förtätning
Stadens förtätning kan innebära en konfliktsituation mellan befintliga gröna
ytor och behov av nya bostäder och verksamheter. Vid detaljplanering och
projektering bör projektets konsekvenser relateras till helheten i stadens grönstruktur. Den avvägning som görs bör kunna ta hänsyn till både behovet av
exploatering och behovet av en vacker och funktionell grönstruktur.
Stadens förtätning innebär också att befintligt ledningsnät för spillvatten belastas ytterligare. Ledningsnätet har i dag begränsad kapacitet och måste förstärkas
för att klara att avleda avloppsvatten från både nya förtätningar inom befintlig
bebyggelse och nya utbyggnadsområden. Vid all planläggning bör detta beaktas och åtgärdens konsekvenser bedömas. Problemen idag gäller främst västra
samlingsledningen genom Arabygatan norrut mot Hovshaga samt samlingsledningen genom Öster.
Det finns en generell kapacitetsbrist för omhändertagandet av dagvatten i hela
staden. Ett lokalt omhändertagande förordas men exakt hur dagvattenfrågan
ska lösas i respektive område hanteras i planprogram och detaljplan. För mer
information se kapitel 3.4.3 Vatten och avlopp.
I takt med att utbyggnadsområden exploateras kommer trafikarbetet på befintligt huvudgatunät successivt att öka. En bostadsproduktion på 4400 bostäder de
närmaste 10–15 åren kan komma att ge upp till 30 000 fler bilresor per dag i
staden. Konsekvenserna är ökade bullernivåer, försämrad luftkvalitet och trafiksäkerhet samt trängsel. Genom bra planering skapas förutsättningar att dämpa trafikökningen. Planeringen kan dock aldrig hindra en trafikökning helt och
hållet.
Ny bebyggelse i stadens närhet
Kommunen är positiv till avstyckning av enstaka fastigheter så länge det inte
påverkar stadens utbyggnad negativt. Ny bebyggelse ska så långt som möjligt
placeras i anslutning till befintlig landsbygdsbebyggelse för att stärka befintliga
bymiljöer. Avstyckning och bygglov i stadens direkta närhet måste alltid relateras till stadens möjlighet till expansion. Efterfrågan i stadens närhet kan motivera att ny bebyggelse måste prövas med detaljplan.

5.3.2 Riktlinjer
• Avstyckning och nybyggnation i stadens randområde prövas genom
förhandsbesked eller detaljplan.
• De avvägningar som görs i planarbetet måste vara väl motiverad och
konsekvenserna av valen tydliga. Enskilda planeringsprojekt måste
relateras till helheten för att tydliggöra övergripande och lokala konsekvenser.
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5.4 Utbyggnadsresurser
Översiktsplanen pekar ut utbyggnadsresurser för stadens långsiktiga tillväxt. I
dagsläget är det mycket svårt att svara på när exakt resurserna behöver tas i
anspråk. Omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka kan vara avgörande.

5.4.1 Strategisk bedömning
Utbyggnadsresurser är markområden som kan komma att exploateras på lång
sikt och efter de utbyggnadsområden som beskrivs i kapitel 5.3. För att en utbyggnadsresurs ska kunna tas i anspråk krävs stora investeringskostnader i
bland annat väg- och cykelvägnät, vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärmenät. Dessutom är kommunen beroende av en mängd omvärldsfaktorer
såsom det regionala och nationella arbetsmarknadsläget, befolkningsutveckling
och aktörer på den privata marknaden.
Syftet med att belysa stadens utbyggnadsresurser i översiktsplanen är att bedöma vilka områden som är mest lämpade för en framtida exploatering. Bedömningen vägleder kommunens framtida byten, förvärv och försäljning av mark
med syfte att ha en fortsatt god markberedskap.
Det är i dagsläget inte möjligt att göra en detaljerad konsekvensbedömning av
varje utbyggnadsresurs. För detta krävs det kunskap om hur bebyggelsestrukturen kommer att se ut för varje område, antalet boende, trafikrörelser etc.
Utbyggnadsresurserna bedöms istället utifrån ett antal övergripande kriterier;
1. Sammanhållen stad
• Närhet till befintlig service och handel
• Effektiv markanvändning
2. Grundförhållanden och marktyper
• Befintliga kunskaper om områdets geologi och grundförhållanden
• Marktyper såsom förekomst av barrskog, lövskog, ängs- och betesmark
eller jordbruksmark
3. Samhällsekonomi
• Möjlighet att nyttja eller bygga på befintlig kommunal infrastruktur såsom vatten- och avloppsledningar, väg- och cykelvägnät samt el- och fjärrvärmenät.
• Mängden kommunalägd och privatägd mark
4. Natur- och kulturlandskapet
• Befintlig bebyggelse
• Värdefulla naturmiljöer
• Värdefulla kulturmiljöer
• Befintlig kunskap om fornlämningsområden

5.4.2 Alternativ
Växjö stad är omgiven av sju sjöar och ett antal naturreservat vilka påverkar och
ställer krav på stadens framtida expansion. Flygplatsens bullerzon, skyddsavstånd
till miljöfarlig verksamhet samt viktiga rekreationsområden är andra faktorer som
påverkar hur stadens kan utvecklas. Nedan beskrivs och bedöms fyra alternativa
utbyggnadsresurser för staden; Sydväst, Öst, Väst och Nordost.
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Bild: Fyra utbyggnadsriktningar för staden

Bild: Begränsningar för stadens utbyggnad

Utbyggnadsresurs Sydväst
Sammanhållen stad
• Området ligger långt från Växjö centrum då Sundetvägen genom Bokhultets
naturreservat inte bör användas för biltrafik. Avståndet till Samarkands handelsområde via riksvägv 23 är relativt kort med bil. Tillgängligheten med
andra färdsätt är låg.
• Närmaste grundskolor finns på Teleborg och i Räppe.
• Cykelavståndet mellan Järnvägsstationen och området är cirka 6 km via
Sundetvägen.
• En exploatering av Vikaholm och västerut möjliggör kollektivtrafikanslutning via Södra Länken, Allmogevägen och Torparvägen. Genom
att tillåta kollektivtrafik på Sundetvägen minskar avstånden från centrum ut
till området.
• Alternativet innebär att stadens successivt omsluter Södra Bergundasjön vilket
ger möjlighet till attraktiva boendemiljöer i närhet till vatten.
Grundförhållanden och marktyper
• Området utgörs av främst sandig moig morän med relativt stora inslag av kärr
och mossmarker, främst i de västra delarna.
• De östra delarna av Jonsbodaområdet har stora höjdskillnader.
• På Södra Bergundasjöns västra sida finns stora sedimentupplag från sjömuddringen i början av 1990-talet.
• Runt Kättilstorp, Marklanda och Rockatorp finns områden med jordbruksmark samt ängs- och hagmarker
• Barrskogen dominerar med små inslag av ädellövskog.
Samhällsekonomi
• Området gränsar till Sundets avloppsreningsverk. Detta är en fördel om området exploateras norrifrån. En utbyggnad av fjärrvärmenätet är möjlig om
den börjar österifrån, dvs via Teleborg och Vikaholm.
• En exploatering kräver en ny förbindelse mellan riksväg 23 och riksväg 27, den
så kallade Södra länken. För att ekonomiskt motivera en sådan väginvestering
krävs etablering av både bostäder och verksamheter. En utbyggnad av Södra
länken innebär därför en samfinansiering mellan Vägverket och kommunen.
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• Kommunen äger i princip all mark i området vilket underlättar en effektiv
exploatering.
• En exploatering kommer, på grund av utryckningstider, sannolikt att innebära
behov av en ny brandstation.
Natur- och kulturlandskap
• Två större områden av naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram finns
runt Marklanda, Bergunda och Rockatorp.
• Ett antal mindre fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets undersökning 1994/95) finns, främst sydöst om Vikaholm, runt Torpa och mellan Rockatorp och öster om Rockatorp.
• Områden med höga kulturmiljövärden finns (underlagsmaterial från Smålands
Museum) runt Rockatorp, Slätteryd, Torpa, Marklanda och Bergunda. Inom området finns byar som Kättilstorp, Torpa och Rockatorp.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Sydväst

Utbyggnadsresurs Öst
Sammanhållen stad
• Området kan lätt nås från Växjö centrum även om Högstorpsvägen inte kan
användas som tillfartsväg. Även avståndet till universitetsområdet är kort.
• Närmaste grundskola finns på Högstorp.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 4 km via
Högstorpsvägen.
• Framtida bebyggelse i Hollstorp kan försörjas med kollektiv- och cykeltrafik
via Högstorpsvägen, dock inte med biltrafik.
Grundförhållanden och marktyper
• Grundförhållanden inom områdets norra del är relativt god.
• Mellan Högstorp och riksväg 27 finns stora höjdskillnader.
• Öster om Högstorp och norr om riksväg 25 finns tät barrskog medan
Hollstorps by har ett öppet ängs- och jordbrukslandskap.
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Samhällsekonomi
• Området kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp via riksväg 27 vid
Ekebergs verksamhetsområde. För att klara en utbyggnad i Vikaholm kan en
sjöledning komma att byggas mellan södra Teleborg och Sundets
avloppsreningsverk. Denna kan även nyttjas för ny bebyggelse i Hollstorp.
• En exploatering av Hollstorp och området norr om riksväg 25 innebär en ny
trafikplats vid riksväg 25 och på sikt en länk, Östra länken, som förbinder riksväg 25 med riksväg 27. Då de regionala vinsterna är små kommer en utbyggnad
av en östra länk främst bli en kommunal angelägenhet. För att ekonomiskt motivera en sådan väginvestering krävs etablering av både bostäder och verksamheter.
• Närheten till Sandviksverket gör området gynnsamt både för utbyggnad av
fjärrvärmenät och elnät. En utbyggnad bör börja söderifrån. Sandviksverkets
verksamhet begränsar dock hur nära bostadsbebyggelsen kan komma
anläggningen.
• Här finns både privata fastighetsägare som kommunal mark.
Natur- och kulturlandskap
• Ett större område av naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram finns
runt Hollstorps by.
• Ett antal mindre fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets
undersökning 1994/95) finns, främst runt Hollstorps by.
• Områden med höga kulturmiljövärden finns (bedömning från Smålands
Museum) runt Hollstorps by.
• Spridd bebyggelse finns främst längs med Hollstorpsvägen i Hollstorps by.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Öst
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Utbyggnadsresurs Väst
Sammanhållen stad
• Området ligger relativt långt från Växjö centrum och universitetet men nära
Samarkands handelsområde.
• Närmaste grundskola finns i Bergunda och Öjaby.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 8 km.
• Områdets läge intill riksväg 25, riksväg 23 och riksväg 27 ger tillgänglighet
för bil och kollektivtrafik.
• Området har en naturlig närhet till Alvesta.
Grundförhållanden och marktyper
• I området har främst förekomst av sandig moig morän med mindre inslag
av kärr.
• Barrskogen dominerar men inslag av öppen ängs- och jordbruksmark finns
runt Bergkvara.
Samhällsekonomi
• Ett lokalt närvärmenät för fjärrvärme finns i Räppe.
• En anslutning till kommunalt vatten- och avlopp kan ske via Räppe.
• Kommunen äger viss mark i området men större delen tillhör
Bergkvara gods.
• Stora delar av området ligger inom flygplatsens yttre skyddszon för buller
vilket ställer hårda krav på typen av bebyggelse. Även flygplatsens hinderfrihet påverkar omgivande bebyggelse.
Natur- och kulturlandskap
• Spridd bebyggelse finns, främst inom Bergkvara gods.
• Hela Bergkvara gods är riksintresse för kulturmiljö. En exploatering får ske förutsatt att riksintressets värden inte förstörs. Detta begränsar kraftigt exploateringsmöjligheterna i området.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Väst
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Utbyggnadsresurs Nordost
Sammanhållen stad
• Området ligger långt från Växjö centrum och universitetet men nära
Norremarks handelsområde.
• Närmaste grundskola finns i Sandsbro.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 7 km.
• Närheten till Toftasjön, Skirsjön och Helgasjön erbjuder attraktiva
boendemiljöer nära vattnet.
Grundförhållanden och marktyper
• Grundförhållanden inom området är relativt goda även om vissa sanka
partier finns.
• Områdets varvas med barrskog och öppen ängs- och jordbruksmark.
Samhällsekonomi
• Befintligt vatten- och avloppsnät klarar en nyetablering av cirka 100 småhus
norr om Tofta kanal inklusive detaljplanelagd nybyggnation i Ekesås och Hällkistevägen. Ytterligare exploatering kommer att kräva stora investeringar i ledningsnätet från Tofta kanal och söderut. För att motivera en ombyggnad av ledningsnätet krävs en hög exploateringsgrad.
• En utbyggnad av fjärrvärmenätet norrut är inte aktuell.
• Växjö kommun äger ingen mark i området.
Natur- och kulturlandskap
• Ett antal större fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets undersökning
1994/95) finns, främst runt Långarör, Tofta Sjögård och Tofta.
• Runt Tofta och Tofta Sjögård finns ett vackert äng- och jordbrukslandskap.
• Småskallig bebyggelse finns främst runt Toftasjön men även i Tofta och längs
med Helgasjöns östra sida.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Nordost
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5.4.3 Slutsats
Stora investeringskostnader i kommunal infrastruktur samt litet kommunalt
markinnehav gör att risken för dålig exploateringsekonomi för utbyggnadsresurs Väst och Nordost är stor. Riksintresset runt Bergkvara gods och skyddszonen runt flygplatsen innebär en gles exploatering av område Väst. Både område Väst och Nordost ligger relativt långt från både befintliga grundskolor och
Växjö centrum.
Utifrån uppställda bedömningskriterier ses utbyggnadsresurs Öst och Sydväst
som de bästa alternativen. Kommunen äger all mark i område Sydväst vilket
underlättar möjligheten till en effektiv markanvändning. Även möjligheten att
ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt fjärrvärmenätet är god. Däremot innebär det sydvästra alternativet relativt långa transportsträckor för den biltrafik som ska ta sig till stadens centrala delar. Område Öst
ligger relativt nära stadens centrum och uppfyller därmed bäst kriteriet om en
sammanhållen stad.
Alternativ Öst och Sydväst är
bäst lämpade som stadens utbyggnadsresurser. En studie
för hur framtida bebyggelse
kan avgränsas mot Hollstorps
respektive Kättilstorps bykärna
och odlingslandskap bör göras. Någon prioritering av vilken resurs som är mest aktuell
görs inte i nuläget. I anslutning till utbyggnadsresurserna
finns markområden som i
dagsläget inte är i kommunal
ägo. En byggnation utanför
markerade utbyggnadsresurser
bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför
inte på karta. Kommunen bör
dock vara aktiv när tillfälle ges
för markförvärv såväl inom
som i anslutning till valda utbyggnadsresurser.
Bild: Växjö stads utbyggnadsresurser

Att arbeta vidare med
Att definiera avgränsningen för Hollstorps by och odlingslandskap.
Att definiera avgränsningen för Kättilstorps by och odlingslandskap.
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5.5 verksamhetsområden
Det finns en relativt bra markberedskap för nya verksamhetsetableringar i staden. Den successiva förändringen från industriverksamhet till handel i de befintliga verksamhetsområdena har dock gjort det svårt att hitta mark för störande verksamheter. Det är viktigt att styra företagsetableringarna till det verksamhetsområde som bäst passar företagets inriktning och behov.

5.5.1 Miljöpåverkande verksamheter
Miljöpåverkande verksamheter måste hanteras på olika sätt. Verksamheterna
ligger på platser som vid lokaliseringstillfället ansågs som lämpliga. I takt med
att staden växer ändras förutsättningarna. Ofta ställer detta stora krav på befintliga verksamheter att uppfylla nya och strängare miljökrav. Detta är bra men
kan i slutändan betyda att företag får svårt att verka på platsen. Rekommenderade skyddsområden är därför till för att skydda omkringliggande bebyggelse
men även för att säkra driften av den miljöstörande verksamheten.
Skyddsavstånd
Boverket har gett ut allmänna råd (Bättre plats för arbete, 1995) med rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. Skyddsavstånden är
beroende av verksamhetens art och fungerar som en vägledning i planeringsprocessen. Det är dock kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning och
länsstyrelsen som beroende på verksamhetens typ och storlek prövar och reglerar miljöstörande verksamheter. Skyddsavstånden beaktar risk för miljö- och
hälsopåverkan avseende t ex buller, luftföroreningar, lukt och ljus. Skyddsavståndens funktion kan också vara att minimera risken för skador i samband
med olyckor.
Inom skyddszonen runt en enskild större verksamhet bör andra mindre verksamheter kunna lokaliseras. Risken för miljö- och hälsopåverkan samt olyckor
kan dock öka när flera företag samlokaliseras i samma skyddszon. En bedömning får göras från fall till fall i samråd med bl a Värends Räddningstjänstförbund och miljö- och hälsoskyddskontoret. För mer information se även kapitel
3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning.
Växjö flygplats
I flygplatsens inflygningszon finns krav på så kallad hinderfrihet. Bestämmelser
angående hinderfrihet gäller dels för start- och stigningsområdet samt inflygningszonen, dels för ett område med en radie på 6 km runt hela flygplatsen. Då
bestämmelserna är komplicerade ska samråd ske med Växjö flygplats AB och
Luftfartsstyrelsen vid planläggning, bygglov och andra tillståndspliktiga åtgärder. Det är viktigt att detaljstudier för verksamhetsområdet i Öjaby tar hänsyn
till de konsekvenser som en förlängd start- och landningsbana kan få på hinderfriheten.
Flygplatsen omges av ett bullerområde med två zoner, en inre och en yttre.
Riktlinjerna utgår från den utredning som gjordes av Växjö kommun 1997 och
som bygger på antagande om 36 000 flygrörelser per år. Avgränsningen för
inre zonen baseras på bullerkurvan för flygbullernivå FBN 55 dBA vid fasad.
Den yttre zonen baseras på maximalbullerkurva FBN 70 dBA för flygplanstypen Fokker 100.
Yttre zon
Ny bostadsbebyggelse bör endast tillkomma som enstaka kompletteringar eller
avstyckningar om byggnadsnämnden ser det som lämpligt. Om- och tillbyggnader av befintlig bebyggelse kan tillåtas. Lokalisering av verksamheter prövas
i enlighet med bestämmelser om hinderfrihet. Samråd bör alltid ske med Växjö
Flygplats AB
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Inre zon
Inom zonen får ny bostadsbebyggelse ej tillåtas. Lokalisering av verksamheter
prövas i enlighet med bestämmelser om hindersfrihet. Om- och tillbyggnader
av befintlig bebyggelse kan tillåtas.

Bild: Utbredning av inre och yttre
bullerzon runt Växjö flygplats
Bild: Detalj över inre och yttre
bullerzon runt Växjö flygplats

Avloppsreningsverket Sundet
Reningsverket påverkar sin omgivning genom lukt och buller. Området söder om verket, Jonsbodaområdet, är en utbyggnadsresurs för staden och en exploatering för bostäder, verksamheter och service kommer att bli aktuell på sikt. I samband med programoch detaljplanearbete bör störningar som kan uppkomma vid full verksamhet noggrant
kartläggas så att lämpligt avstånd mellan recipient/ avloppsreningsverk till bostadsbebyggelse och annan störningskänslig verksamhet kan fastställas. Tillsvidare är det rekommenderade skyddsavståndet 1 000 m. Skyddszonen kan användas för olika typer av icke
störande och icke störningskänslig verksamhet.
Norra Bergundasjön utgör sista steget i avloppsreningsprocessen och är mottagare av renat avloppsvatten från reningsverket. I sjön sker fortsatt kväverening. Dess funktion som
recipient får inte äventyras. Under sommarmånaderna kan alger i sjön ge ifrån sig en
obehaglig lukt som påverkar omgivningen. Med nuvarande situation är det tveksamt att
tillåta bostadsbebyggelse i närheten av vattnet. Vid planläggning av nya utbyggnadsområden bör en limnologisk undersökning av Norra Bergundasjön genomföras för att klargöra recipientens tillstånd och effekter på omgivningen. Syftet är att få underlag för hur
nära sjön bostadsbebyggelse kan tillåtas.
Sandviksverket
Sandviksverket påverkar omgivningen genom lukt, damm och buller. Generellt
bör bostadsbebyggelse därför inte tillåtas inom 500 meter från anläggningen. I området nordost om anläggningen bör inte ny bebyggelse tillåtas närmare än 700 m.
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Området ligger dels i den förhärskande vindriktningen, dels på en högre nivå.
Vid detaljplanering görs en mer konkret disposition av markytor, bedömning av
mark- och höjdförhållanden samt avvägning mellan till exempel bostäder och
verksamheten. Om det blir aktuellt med en utökning av verksamheten i sydostlig
riktning bör en förskjutning av skyddsavståndet studeras.

Bild: Rekommenderat skyddsavstånd runt
Sundets avloppsreningsverk.

Bild: Rekommenderat skyddsavstånd runt
Sandviksverket.

5.5.2 Befintliga och nya verksamhetsområden
En kort beskrivning av stadens befintliga och nya verksamhetsområden.
1. Sjöuddens industriområde (ca 41 ha)
I området finns olika typer av verksamheter såsom kontor, handel, service och
åkeri. Mellan området och Helgasjön ligger kommunens vattenverk. Ytterligare
etablering av miljöfarlig verksamhet är inte lämplig p g a närheten till Helgasjön.
2. Västra industriområdet (ca 190 ha)
Ursprungligen ett område för tung tillverkningsindustri som successivt förvandlats till kontors- och handelsområde. De produktionsanläggningar som
finns kommer att förändras och bli mindre störande. Inom området finns Samarkands handelsområde. Ytterligare etablering av miljöfarlig verksamhet är inte
lämpligt.
3. Norra industriområdet (ca 115 ha)
Området har en blandad verksamhet med tillverkning, handel och kontor. Här
finns även miljöfarlig verksamhet. Läget i staden gör att en etablering av mer
service och handel är en trolig utveckling. De stora produktionsanläggningarna
kommer dock att finnas kvar. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
4. Norremarks handelsområde (ca 30 ha)
I området finns ett brett utbud av kontor, sällanköps- och dagligvaruhandel.
Läget i staden gör att en etablering av mer service och handel väntas. Området
är inte lämpligt för ytterligare etablering av miljöfarlig verksamhet.
5. Sandviks verksamhetsområde (ca 33 ha)
Den ursprungliga industriverksamheten med Svenska Fläkt AB har i stora delar
upphört. Växjö Energi AB (VEAB) har kontor och kraftvärmeanläggningen i
områdets sydöstra del. En utökning av VEABs område söder om Sandviksverket, mellan riksväg 27 och järnvägen, kommer att prövas i detaljplan. Sandviks verksamhetsområde, norr om Lantmannavägen ligger strategiskt mellan
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campus och centrum. Etablering av ny verksamhet bör ske med hänsyn till
Sandviksverket verksamhet. En successiv förändring till mindre miljöpåverkande verksamheter är önskvärd i denna del och området är därför ej lämpligt
för etablering av miljöfarlig verksamhet. Bostadsbebyggelse bör kunna prövas i
den nordvästra delen närmast Teleborgsvägen.
6. Räppe verksamhetsområde (ca 32 ha)
I området finns lagerlokaler för ICA och KF. Närheten till järnvägen gör att
området har ett strategiskt läge. En utökning av området västerut (ca 46 ha)
möjliggör järnvägsberoende verksamhetsetableringar. Området är ett möjligt alternativ när godshanteringen i Växjö centrum ska flyttas. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
7. Företagsstad och handelsplats I11 (ca 29 ha)
Området har en inriktning på kontor och handel och har ett strategiskt läge med
korta avstånd till både Västra industriområdet och Växjö centrum. När Bäckaslövsgärdet exploateras skapas en naturlig integrering av bostäder, kontor och
service. Verksamheter söder om järnvägen i form av kontor och service kan då
bli aktuellt. Området är inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet.
8. Ekeberg (76 ha)
Området ligger sydost om staden, öster om riksväg 27 intill järnvägen. Läget
vid järnvägen skapar möjlighet för stickspår till området. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
9. Nylanda (54 ha)
Området ligger öster om flygplatsen längs med Nylandavägen. Områdesbestämmelser för icke störande verksamhet är antagna. En detaljplan för kontor
och företagshotell antogs 2004 och ersatte tidigare områdesbestämmelser. Området är inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet.
10. Häringetorp (ca 65 ha)
Området ligger mellan Gemla och Växjö där kommunens avfallsbehandlingsanläggning är placerad. Etablering av avfalls- och återvinningsföretag kan prövas.
11. Vaktvägen (ca 12 ha)
Området ligger väster om Handelsplats I11, mellan järnvägen och Vaktvägen,
och är lämpligt för kontor, handel, lagerverksamhet etc. Närheten till Bäckaslöv
och Bergsnäs gör att miljöstörande verksamhet ej bör tillåtas.
12. Öjaby (ca 150 ha)
Området ligger i ett strategiskt läge väster om riksväg 27 och norr om riksväg
25 vilket gynnar transportalstrande företag. Även tomten öster om riksväg 27
vid f d Postens paketterminal ingår. Vid detaljplanering av området måste hänsyn tas till flygplatsens krav på hinderfrihet vilket reglerar byggnadernas höjd.
I detaljplaneskedet bör hänsyn tas till de konsekvenser som en eventuellt förlängd start- och landningsbana kan få för hinderfriheten. Det är inga problem
att ansluta området till fjärrvärmenätet.
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Bild: Översiktlig karta över befintliga och nya verksamhetsområden i Växjö stad.

Att arbeta vidare med
Förutsättningar för ett verksamhetsområde vid riksväg 25 och riksväg 27 i Öjaby.

5.5.3 Riktlinjer
• Använd skyddszonerna för ytterligare etableringar under
förutsättning att det inte ökar riskerna för störningar och olyckor.
• Styr företagsetableringarna till lämpligt verksamhetsområde,
speciellt när det gäller miljöfarliga och störande verksamheter.
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5.6 Sjöar
Växjö är en utpräglad sjöstad och omges av inte mindre än sju sjöar. Närheten
till sjöarna och upplevelsen av dem i stadsmiljön kan förbättras betydligt. För
att etablera begreppet Sjöstaden Växjö krävs mer fokus på tillgänglighet och
kontakt mellan vattnet, naturen och staden.

5.6.1 Växjö stads sjöar
Växjö stads sjöar inkluderar
Helgasjön, Toftasjön, Södra
och Norra Bergundasjön,
Växjösjön, Trummen och
Barnsjön. Begreppet ”Växjösjöarna" är av tradition det
biflöde till Mörrumsån som
utgörs av de fem sjöarna
Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön söder om Växjö
stad.
Det finns behov av en helhetssyn för Växjö stads sjöar
och dess inbördes koppling
och förhållande till staden.
Sjöarna bör integreras bättre
i staden utan att biologiska
värden och allmänhetens
tillgänglighet riskeras. Målet
för planeringen är att Växjösjöarna och deras stränder
ska vara i långsiktig ekologisk balans samtidigt som de
ses som en viktig tillgång i
stadsbyggandet och fylls
med liv och aktiviteter av
olika slag.
Bild: Växjösjöarna

Ekologisk balans
Den ekologiska balansen handlar om tillståndet i sjöarnas ekosystem. Sjösänkningarna bidrog till en kraftig kvalitetsförsämring av Växjösjöarna. Syftet var att skapa ny
mark för stadens utbyggnad och för jordbruket. I samband med att Bergunda kanal
byggdes 1812–1814 sänktes vattennivån i sjöarna söder om Växjö med dryga metern. Sjösänkningen kan ha inneburit att till exempel halva Trummens vattenvolym
försvann i ett slag.
Siktdjupet ger ett enkelt och omedelbart kvalitetsmått på statusen i sjön. I
en naturligt opåverkad sjö av den typ
som Växjösjön, Trummen, Södra
Bergundasjön och Norra Bergundasjön tillhör bör siktdjupet vara minst
tre meter. Det är fullt realistiskt och
något att sträva efter.
Bild: Reduktionsfiske i Södra
Bergundasjön
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Algblomning tyder på en näringsobalans och innebär risk för negativ påverkan
av sjöarnas växt- och djursamhällen. Algblomning begränsar användningen av
en sjö för friluftsliv eller nära bostadsbebyggelse.
Genom åren har sjöarna fått ta emot stora mängder förorenat vatten. Genom att
restaurera sjöarna, bygga Sundets avloppsreningsverk, överföra vatten från
Helgasjön till Växjösjön samt skapa dagvattenanläggningar har sjöarna börjat
återhämta sig. Sjöarnas tillstånd följs upp och kontrolleras kontinuerligt. En
omfattande utvärdering av vattenkemisk och biologisk data från Trummen,
Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjöarna 1985–2000 gjordes år 2000. För
mer utförlig data hänvisas till Växjösjöarna – kemi och biologi 1985-2000,
ALcontrol Laboratories, 2000.

Bild: Utvecklingen av fosforhalten i Norra och Södra Bergundasjön, Trummen och Växjösjön
1985–2000. Bild hämtad från sidan 12 i Växjösjöarna – kemi och biologi 1985-2000, ALcontrol Laboratories 2000.

Tillgång i stadsbyggandet
Trots sin omfattning är Växjösjöarna relativt anonyma i staden. Bristande tillgänglighet gör att de inte används i den omfattning som är möjligt. Strandskyddet har inneburit få privata strandtomter och därmed en hög tillgänglighet
för allmänheten. Stadens behov av attraktiva stadsmiljöer och nya bostadsområden är stor. Sjöarna måste därför tillåtas bli en del av stadsbyggandet och vik-
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tig faktor för att öka Växjös attraktivitet som bostadsort. Genom att skapa tydligare samband mellan staden och sjöarna kommer tillgängligheten att öka och
uppfattas som oumbärliga kvaliteter för stadens invånare. En integrering av
stad och sjö måste vila på grundprincipen om allmänhetens tillgänglighet och
strandzonens ekologiska värden.
Liv och aktiviteter på och runt sjöarna
Den mest frekventerade användningen av sjöarna är idag fiske såväl sommar
som vinter. Eftersom det är näringsrika sjöar med hög produktion är det mycket gott om såväl flera fiskarter som signalkräfta. Användningen av stränderna
varierar från sjö till sjö. Växjösjön med sitt gång- och cykelstråk används redan
flitigt för promenader, motion och naturupplevelser. På sikt behövs liknande
stråk för övriga sjöar. Det finns möjlighet att med ett sammanbindande stråk,
”Växjö Runt”, koppla Växjösjöarna till varandra i en 42 km lång gång- och
cykelväg på i stora delar befintliga gång- och cykelvägar. Bad och annan vattenanknuten fritidsverksamhet är idag liten men kommer med stor sannolikhet
att öka i takt med bättre vattenkvalitet.

Bild: Vattentorget vid Växjösjön.

Att arbeta vidare med
Inventering av tillgänglighet och ekologiska värden för strandzonen runt
Växjösjöarna.

5.6.2 Riktlinjer
• Tillgänglighet och närhet till och mellan sjöarna bör framhävas och
göras tydligare genom attraktiva platsbildningar, gång- och cykelvägar samt gestaltning av kontakten mellan mark och vatten.
• Kulturmiljöer i anslutning till sjöarna bör lyftas fram.
• Naturlig strandvegetation skall bibehållas och skötas med hänsyn till
biologiska värden och tillgänglighetskrav.
• Sjöarnas utflöde skall ordnas så att extrema högvattennivåer undviks
och att en miniminivå i sjösystemet garanteras.
• Näringsverksamhet bör kunna prövas i anslutning till sjöarna.
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5.7 Grönstruktur
Det som utmärker Växjö stads grönstruktur är parkerna, esplanaderna, de
stadsnära naturreservaten och dess koppling till stadens sjöar. För att kunna
hävda värdet av de gröna områdena måste deras roll i staden göras tydlig och
deras identitet och kvalitet stärkas. När staden successivt förtätas är det viktigt
att planeringen tar hänsyn till de gröna ytornas betydelse inte bara som enskilt
område utan även som helhet.

5.7.1 Stadens grönska
Stadens gröna ytor har olika betydelse och funktion. Det kan handla om biologiska värden som variation och artrikedom och funktionella värden som
skyddsremsa för buller, damm och yta för dagvattenhantering eller estetiska,
kulturella och sociala värden som alléer, stenmurar, yta för lek och rekreation.
Kombinationen mellan dessa värden och områdets storlek bidrar till områdets
upplevelsevärde.
I och runt Växjö
finns en mångfald
och variation av
grönytor där sjöarna och naturreservaten bildar stommen i grönstrukturen.
Tekniska
nämnden
antog
1990 en grönplan
som omfattar stadens centrala delar
innanför
Norrleden,
Söderleden
och
Österleden.
Planen har väglett
tekniska
förvaltningens arbete och
dess innehåll har i
stor
utsträckning
genomförts.

Bild: Stadens grönstrukturstruktur

Aktuell forskning belyser tydligt värdet av gröna miljöer och naturupplevelser
för kreativt tänkande och för återhämtning. Studier visar också att upplevelser i
gröna miljöer påskyndar tillfrisknandet hos personer som varit sjuka. Samma
sak gäller att tillgången till naturlika lekområden påverkar barns rörelseutveckling positivt.
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Definition av stadens grönstruktur
Stadens grönstruktur är ett samlande begrepp för alla grönytor i staden. I grönstrukturen är även torg och gågator viktiga element. Tillsammans skapar de
stadens grönstruktur. Grönstrukturen definieras enligt följande:
Grönstråk
Grönstråken utgörs av en kombination mellan sammanhängande grönytor, sjöar, alléer och gång- och cykelvägar som binder samman rekreationsområden
och naturreservat med stads- och stadsdelsparker i stadens mer centrala delar.
Grönstråket har ett tydligt socialt, kulturellt och biologiskt värde för till exempel människors möjlighet att röra sig och växt- och djurlivets möjlighet till
spridning och fortlevnad. Växjö Runt, en 4,2 mil lång gång- och cykelväg som
kopplar samman stadens sju sjöar, är ett exempel på ett nytt sammanhållet grönstråk runt staden.
Grönyta
Alla grönytor ska utvecklas från sina naturliga och ekologiska förutsättningar.
Ett område kan antingen vara privatägt och/eller allmän platsmark och definieras som:
Stadspark
Stadsparken finns i stadens centrala delar och är tillgängligt för alla invånare
och besökare. Den ska erbjuda en rikedom och variation av upplevelser och
aktiviteter som lockar människor i alla åldrar. Växjös stadspark är Växjösjön
med Linnéparken, Sjöparkspromenaden, Strandbjörket och Kampen. Här finns
såväl rekreativa, biologiska, kulturhistoriska som estetiska upplevelser och ska
utvecklas ytterligare. Ambitionen är att Trummen med Campusparken och Sigfridsparken ska utvecklas till stadspark och kopplas till stadsparken runt Växjösjön.
Stadsdelspark
En stadsdelspark är ett grönområde med sådant läge och storlek att den vänder
sig till alla inom en stadsdel. Stadsdelspark kan vara detaljplanerad som natur
eller park. Exempel på en stadsdelspark är Ulriksbergsparken och Teleborgsskogen.
Kvarterspark
En kvarterspark är ett mindre område, ofta med lekplats, som fungerar som
närpark till hushållen inom några kvarter. De fyller en viktig social funktion,
speciellt för yngre barn som inte är stora nog att på egen hand ta sig till stadsdelsparken eller närliggande rekreationsområde. Exempel på kvarterspark finns
i de flesta stadsdelar, speciellt i områden som byggdes på 1970- talet och i början av 1980-talet.
Skyddszon
En skyddszon består ofta av naturmark med en extensiv skötsel. Skyddszonerna finns längs med stadens genomfartsleder och större huvudgator samt mellan
bostadsbebyggelse och verksamhetsområden. Storleken på zonerna är viktig
för att vegetationen ska kunna fylla sin uppgift som skydd men även ur rekreationssynpunkt. Exempel på skyddszon finns längs med Norrleden samt mellan
verksamheterna på Arabygatan och bebyggelsen på Åbenråvägen och Kolonivägen.
Rekreationsmark
Rekreationsmark är större sammanhängande områden i stadens utkant med
höga frilufts- och rekreationsmässiga värden men utan formellt skydd. Exempel på rekreationsmark är Södra Bergundasjöns östra sida, området norr om
Öjaby samt västra och norra delen av Kronobergshalvön.
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Naturreservat
Naturreservaten är självklara inslag i stadens grönstruktur. Naturreservat är ett
område skyddat enligt miljöbalken och som tillkommit på grund av sina särskilda biologiska och friluftsmässiga värden. Åtgärder inom naturreservatets
gränser som riskerar att försämra reservatets biologiska värden är inte tillåtna.
Till varje naturreservat finns en särskild skötselplan.
Övriga områden och enskilda objekt
Övriga områden är t ex idrottsplatser, kyrkogårdar, koloniträdgårdar och golfbanor. Exempel på enskilda objekt är stenmurar, rösen, alléer, esplanader och
värdefulla solitära träd.

5.7.2 Kvalitet och skötsel
För att få en bra kvalitet vid gestaltningen av stadens miljö ska platsen och dess
omgivning studeras och landskapets förutsättningar användas. Träd, stenmurar
och omgivande bebyggelse kan inspirera till miljöns utformning och gestaltning. Landskaps- och stadsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar och inmätningar utgör underlag för detta arbete.
Alla grönytor och grönstråk i anslutning till staden behöver skötsel i någon
form. Det är viktigt att det finns en formulerad målsättning och ambition för
dessa områden. Idag finns relativt detaljerade skötselplaner för alla parkområden, rekreationsmarken. Skogens skötsel beskrivs i den mer generella skogsbruksplanen.
Områden som kommer att exploateras ska förberedas tidigt så att en vacker vegetation kan växa fram och bli en tillgång i området. För att detta ska lyckas
behövs en medveten skötsel under flera år före exploateringen. Såväl i detaljplan som i bygglovskedet kan man reglera ambitionsnivån för skötseln av
grönytor och grönstråk.
Detaljplan
I detaljplanen hanteras avvägningen mellan till exempel bebyggelse och grönstruktur. Stor vikt bör läggas på samspelet mellan dessa två markbehov. Det är en medveten avvägning mellan bebyggelse och grönstruktur som ger staden dess kvalitet.
Grönytorna måste ingå i en medveten struktur och ha en storlek som säkerställer deras syfte. Detaljplanen har en viktig roll i säkerställandet och utvecklandet av stadens
grönstråk. En förtätning av staden kan också innebära att nya grönytor skapas. Exempel på yta som fått nya kvaliteter genom förtätning är Teaterparken.
Skötselplan
Kostnaden för att tillskapa de gröna ytorna måste finnas med i exploateringskalkylen
för varje detaljplan. Till detaljplanen bör det kopplas en skötselplan som tydligt beskriver grönytornas syfte och kvalitet. Skötselplanen ska också beskriva den kontinuerliga skötsel som krävs för att syfte och kvalitet skall upprätthållas.

Bild: Höstpromenad i Bokhultets
naturreservat

Bild: Tid för vila vid Växjösjön
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Bygglov

Det är viktigt att utnyttja bygglovets möjlighet att bevara och utveckla utemiljön. Bygglovskedet är en viktig fas för att föra detaljplanens intentioner vidare
och se till helheten i utemiljön oavsett om det är allmän mark eller kvartersmark.

5.7.3 Avvägning
Behovet av ny exploaterbar mark och behovet av gröna områden står ofta i
strid med varandra. Begreppet sammanhållen stad innebär att staden hålls samman genom förtätning men även med hjälp av gröna områden och grönstråk. I
avvägningen mellan förtätning och grönstruktur bör därför lösningar kunna
hittas som tar hänsyn till både behovet av exploatering och behovet av en
vacker och funktionell grönstruktur.
Generellt bör en exploatering alltid ske med utgångspunkt ifrån den gröna strukturens förutsättningar och behov. Vid detaljplanering och projektering bör projektets konsekvenser relateras till helheten i stadens grönstruktur. I slutändan
handlar det om att ha en öppen diskussion om för- och nackdelar med syfte att
arbeta fram ett slutresultat som så långt som möjligt tar hänsyn till båda behoven.

5.7.4 Koloniområden
Odling på odlingslotter i koloniområden är en viktig sysselsättning för många
människor och är samtidigt ett värdefullt inslag i stadens grönstruktur. Lokalisering av nya odlingsområden får tas fram i särskild utredning. Utveckling av
koloniområde med småstugor bör främst ske i anslutning till det befintliga området på Lilla Vallen.
Att arbeta vidare med
En ny grönstrukturplan för hela staden med tydliga skötselnivåer.

5.7.5 Riktlinjer
•
•
•
•
•
•
•

Vid gestaltning av staden ska platsen och dess omgivning studeras och tas
till vara i den fortsatta utvecklingen. Natur- och kulturmiljöer, träd och
stenmurar etc kan inspirera till miljöns utformning och gestaltning.
Allt program- och detaljplanearbete bör beskriva hur föreslagen ny bebyggelse kan kombineras och utvecklas med befintlig grönstruktur.
De gröna stråkens trygghet och säkerhet kan stärkas genom belysningsåtgärder, förbättrade siktförhållanden och kompletterande bebyggelse.
Stadens grönstråk skall beaktas i planläggning och om möjligt stärkas.
Den fysiska kopplingen mellan grönytor, cykelvägar, stadsdelsparker,
skolor och bostadsnära lekplatser skall belysas i planarbetet.
Verksamhetsområdenas grönytor bör förbättras och kan med fördel
planeras tillsammans med berörda företag och fastigheter
I detaljplan- och bygglovskedet skall skötselnivån för grönytorna anges.
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5.8 Trafik
Ett säkert och smidigt trafiksystem är en förutsättning för en väl fungerande
stadsmiljö. Invånarnas trygghet och framkomlighet är viktiga faktorer för ett
fungerande vardagsliv. Biltrafiken är den enskilt största bidragande faktorn till
miljöproblem såsom partiklar, buller, trängsel, utsläpp av växthusgaser. Kommunal planering måste inriktas på att minska biltrafikens skadliga effekter och
stödja alternativa transportmedel.

5.8.1 Transportstrategi för ett hållbart Växjö
Växjö kommunfullmäktige tog 1996 beslut om att Växjö ska bli en fossilbränslefri
kommun. Hittills har stora insatser gjorts för att minska utsläppen från uppvärmning men fortfarande ligger utsläppen från trafiken på en hög nivå. Med syfte att
få ett helhetsgrepp om miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet har en Transportstrategi för ett Hållbart Växjö arbetats fram. Dokumentet antogs av kommunfullmäktige våren 2005 (KF 2005-05-19 §116).
Målen för ett hållbart transportsystem är uppdelat på fem områden:
1. Trafikens omfattning
2. Miljöstörningar
3. Trafiksäkerhet
4. Tillgänglighet och stadsmiljö
5. Processmål
För att nå målen har fem strategiområden identifierats. De omfattar:
1. Samhällsplanering
2. Cykelstaden
3. Utvecklad kollektivtrafik
4. Hållbar biltrafik
5. Företagens transporter
Ytterligare en strategiområde finns, Mobility Management, och den spänner
över övriga strategiområden. Mobility Management är ett angreppssätt för att
minska behovet av (motoriserade) transporter, främst genom information,
kommunikation och andra mjuka åtgärder. Vinsterna med transportstrategin är
helheten och att många olika åtgärder samverkar.
Trafiksäkerhet
Målen i Växjö kommuns trafiksäkerhetsprogram från år 1997 utgår från riksdagens nollvision och sträcker sig fram till 2010. I trafiknätsanalysen för Växjö
stad från 2001 preciseras kommunens trafiksäkerhetsarbete. Genom investeringar i ökad trafiksäkerhet samt information internt, till allmänheten och till
näringslivet skall antalet trafikolyckor minskas med 30 procent mellan år 2000
till år 2007.

5.8.2 Stadens trafiknät
Gång- och cykelvägnät
Växjö stad har ett förhållandevis bra gång- och cykelvägnät. Detta bekräftas i
resvaneundersökningen (RVU) från 2002 där resorna med cykel utgör 18 procent av det totala resandet på vardagar. RVU visade även att cirka 50 procent
av alla bilresor i Växjö stad är under fem km, 80 procent av resorna är under
tio km. Stora delar av stadens arbetsplatser, handel och kommunal service ligger inom en radie av fem kilometer från centrum. Att flytta över de korta bilresorna till cykel och buss har därför stor betydelse för stadens trafikarbete vad
gäller utsläpp, buller och trängsel.
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Stadens huvudstråk är ett antal cykelvägar som binder ihop de olika stadsdelarna och målpunkter i staden med varandra. Dessa cykelvägar måste hålla en
hög klass vad gäller utformning och framkomlighet. Ett finmaskigt nät av
gång- och cykelvägar binder stadens bostadsområden till huvudstråken. Växjö
kommun har gjort en satsning för att trafiksäkra sträckor i staden med separata
körfält och vägar för gång- och cykeltrafiken. En annan viktig fråga är underhållet av cykelvägnätet bland annat ytbeläggning och snöröjning.
Det är viktigt att från början
planera för hur gång- och
cykelvägnätet bäst ska kopplas till nya bostads- och
verksamhetsområden. Minst
lika viktigt som att arbeta
med fysiska åtgärder är att
marknadsföra cykelvägnätet
för stadens invånare.
All
planering ska beakta både
den faktiska trafiksäkerheten
och den upplevda säkerhetsoch trygghetskänslan. En
mörk tunnel som upplevs
som skrämmande kan medföra att man istället väljer att
korsa vägen. Biltrafikens
hastighet bör vara högst 30
km/h i plankorsningar för
cykeltrafiken. För att öka
den upplevda känslan av säkerhet och samtidigt skapa
en trygghetskänsla bör nya
gång- och cykelvägar planeras i närheten av befolkade
och upplysta områden med
goda siktförhållanden.
Bild: Befintliga och planerade cykelvägar

Cykelvägar utanför Växjö stad
Det finns dels ett behov av att leda cyklister in i befintligt cykelvägnät, dels att i
vissa fall ur trafiksäkerhetssynpunkt anordna nya cykelvägar. Exempel på sådana sträckningar är mellan Växjö och Alvesta via riksväg 23 och längs med
riksväg 23 från Toftasjöområdet till Sandsbro samt mellan Rydet och Rottne
centrum. Flera turistcykelvägar går genom kommunen. Här finns möjlighet att
komplettera befintliga stråk men även koppla dem till stadens cykelvägnät. Ett
exempel är smalspårets banvall som omvandlats till gång- och cykelväg.
Kollektivtrafik
Enligt RVU 2002 är andelen bussresor förhållandevis litet i kommunen; endast
8 procent av alla resor under vardagar och 4 procent under helgerna. Samtidigt
är tillgängligheten god då cirka 79 procent av stadens befolkning bor inom 200
meter från en busshållsplats och 91 procent bor inom 300 meter. Det är viktigt
att nya bostads- och verksamhetsområden planeras så att underlaget för kollektivtrafiken ökar.
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Exempel kan vara bussgator
i och mellan bostadsområden. En möjlighet måste alltid finnas att koppla på kollektivtrafik på befintligt nät
så att nya bostadsområden
kan försörjas tidigt. Det är
därför viktigt att nya bostadsområden planeras utifrån kollektivtrafikens möjlighet att ta sig fram på ett
säkert och gent sätt.
Trygghet och säkerhet är
viktiga aspekter för resande
med buss. Vägen till och
från hållplatsen och inte
minst själva hållplatsen måste
vara väl upplyst. Kapacitet
för parkering av cykel under
tak i anslutning till hållplatsen, är exempel på helhetstänkande i planeringen.

Bild: Kollektivtrafiklinjer

Tågtrafik
För att stärka regionen och underlätta för arbetspendling till och från staden
krävs på sikt en utbyggnad av stationer på Kust-till-kust-banan. En viktig förutsättning för en god pendlingstrafik är ett dubbelspår, i första hand mellan Alvesta och Växjö, och på sikt på hela Kust-till-kustbanan genom kommunen. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2001-11-29 § 217 skall mark för dubbelspår avsättas vid all framtida planering som berör järnvägsmark.

Bild: Järnvägsreservat för dubbelspår samt nya stationer

Pågående planer för Bäckaslövsgärdet utgår från möjligheten att skapa dubbelspår samt station, ”Växjö västra” i anslutning till området. En förutsättning för
detta är en tät bebyggelse med en hög exploateringsgrad. Universitetet är en
dynamisk arbetsplats med stor betydelse för hela regionen. Det är av stor vikt
att studenter och anställda enkelt kan nå området med cykel, buss, bil och inte
minst med tåg. En station vid Brände Udde, ”Växjö Universitet”, kombinerat
med en bro från Brände Udde till Campusområdet för gång- och cykeltrafik
samt busstrafik skulle förbättra pendlingsmöjligheterna betydligt. Även här är
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förutsättningen att man kan åstadkomma en hög exploateringstäthet med en
blandning av funktioner, bostäder och lokaler för universitetsändamål.
Biltrafik
Stadens gatunät delas in i huvudgator (inkluderat genomfartslederna riksväg
23, 30 och 25) och lokalgator.
Huvudgatunät
Huvudgatunätets syfte är att möjliggöra ett smidigt trafikflöde genom staden
samt mellan stadsdelarna. Hastigheten på huvudgatunätet varierar från 50–70
km/h. En god framkomlighet och standard på huvudgatunätet är viktiga faktorer för att hastigheten skall kunna sänkas på lokalgatunätet Åtgärder på enskilda
sträckor måste relateras till hela huvudgatunätets struktur och funktion. Åtgärder som innebär en försämring av framkomligheten bör därför undvikas så
långt som möjligt. I vissa punkter kan det ändå bli nödvändigt med hastighetssänkningar till 30 km/h av trafiksäkerhetsskäl.
För att avlasta vissa gator från trafik bör huvudgatustrukturen kompletteras och
förbättras. Huvudsyftet är att så långt som möjligt kanalisera den rena genomfartstrafiken till mindre störningskänsliga områden. För vissa sträckor där det
finns gemensamma intressen kan det bli aktuellt att samarbeta med Vägverket.
För att förbättra effektiviteten i huvudgatunätet är det nödvändigt att göra vissa
fysiska förändringar. Presenterade sträckor beskrivs utförligare i Trafiknätsanalys för Växjö stad, 2002.
Lokalgatunät
Trafiken inom ett område eller stadsdel betecknas som
lokaltrafik. Lokalgatan har
en hastighet mellan 30–50
km/h. I stadsdelen Öster
genomfördes år 1997 ett försök med hastighetssänkande
åtgärder för att skapa ett lokalgatunät med en hastighet
på 30 km/h. Försöket gav
positiva resultat och successivt har samma förändring
genomförts inom stadsdelarna Söder och Väster. Det är
kommunens ambition att
fortsätta detta trafiksäkerhetsarbete.

Bild: Åtgärder i huvudgatunätet
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1. Allmogevägen
En förlängning av vägen till utbyggnadsområdet Vikaholm. Vikaholms koppling till Allmogevägen, Torparvägen, Teleborgsvägen och Södra Länken bör i
detaljplaneskedet studeras noga.
2. Torparvägen
Hastigheten sänks till 50 km/h för att sänka bullernivåer och öka trafiksäkerheten.

3. Teleborgsvägen
Gatusektionen på sträckan mellan Skogsudderondellen och Trummenrondellen
ändras och kompletteras med gång- och cykelväg samt markerade övergångställen.
4. Lantmannavägen
En förbättrad trevägskorsning eller cirkulationsplats byggs i korsningen mellan
Lantmannavägen och Tingsrydsvägen. Åtgärden ökar trafiksäkerheten samtidigt som kapaciteten ökar. En viss avlastning på Fagrabäcksrondellen väntas.
5. Trafikplats Fagrabäck och Österleden
En effektivisering av det kommunala gatunätet genom att genomfartstrafiken
leds på ny förbifart. Lokaltrafiken leds in på Lillestadsvägen/Mörners väg. För
att klara trafikökningarna kommer Fagrabäcksrondellen att kompletteras med ett
separat körfält som direkt leder trafik från riksväg 25 till Österleden.
6. Trafikplats Norrleden
Korsningen mellan Norrleden och Sandsbrovägen blir planskild. Åtgärden
gynnar regional genomfartstrafik på Norrleden och trafiksäkerheten ökar betydligt.
7. Trafikplats Helgevärma
En ny förbindelse vid trafikplats Helgevärma som kopplar Norrleden till Storgatans förlängning. Åtgärden får en avlastande effekt på Mörners väg.
8. Infanterigatan
Infanterigatan rätas ut och kopplas till Bäckaslöv via cirkulationsplats vid Söderleden. Åtgärden ger en bättre koppling mellan Söder och Bäckaslöv och
samlar in- och utfart till Gamla Bäckaslövsvägen, Infanterivägen och Södra
Järnvägsgatan i en punkt.
9. Norrtullsgatan
Norrtullsgatans syfte är att avlasta Linnégatan genom att leda viss trafik förbi
centrum. Framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafiken samt
bullerstörningar och luftkvalitet förbättras. Norrtullsgatan bör utformas som
stadsgata.
10. Domfällevägen/Björnvägen
Gatorna förbinds med varandra i en ny knutpunkt vid Evedalsvägen. Förbindelsen ger en bättre öst-västlig förbindelse samt mot sydost. En viss avlastning
på Kungsgårdsvägen/Liedbergsgatan kan väntas på sikt.
11. Vägreservat för ”Östra länken ”
Syftet med en östra länk är att möjliggöra en exploatering av delar av Hollstorp
och området norr om riksväg 25. Då Högstorpsvägen inte klarar ytterligare trafikbelastning bör ny bebyggelse kopplas till riksväg 25. En trafikanalys
genomfördes hösten 2004 vilken visar att den regionala betydelsen av en östra
länk är mycket begränsad. Dess betydelse är alltså främst för att staden ska
kunna expandera österut med ny bebyggelse. Länken bör därför byggas från
två håll; från riksväg 25 för att tjäna ny bebyggelse och från riksväg 27 där den
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även fungerar som infart till Ekebergs verksamhetsområde. På sikt kan vägen
byggas samman till en förbindelse för att möjliggöra för främst lokal trafik att
nå riksväg 27.
Vägreservatet är 100 meter brett för att möjliggöra justeringar vid framtida detaljplanering. En generell bullerzon beräknas vara 55 meter från reservatets yttre gräns. Vägreservat och bullerzon ger en total bredd på 210 meter. Detta innebär konsekvenser för berörda fastighetsägare. Bygglov och marklov inom
vägreservatet tillåts ej. Inom bullerzonen bör bygglov och marklov generellt
inte tillåtas. Avsteg från detta kan tillåtas om detaljstudier visar att landskapet i
sig ger ett naturligt skydd mot buller. Dessa restriktioner syftar till att förhindra
att privatpersoner och kommunen i framtiden åsamkas ekonomisk förlust i
form av inlösen, expropriation eller kostsamma bullerdämpande åtgärder.
12. Vägreservat för ”Södra länken”
Syftet med en södra länk är dels att stärka och förbättra det regionala trafiknätet, dels att möjliggöra en exploatering av områden söder om Teleborg samt i
Jonsboda. En trafikanalys genomfördes hösten 2004 vilken visar att Södra länken har en regional betydelse för genomfartstrafik och för regional infartstrafik
till bl a universitetet. Allt eftersom staden expanderar söderut kommer den lokala trafiken att dominera på södra länken. Fullt utbyggd får den en betydelse
för den regionala fjärrtrafiken.
Lokaliseringen av Södra länken i sin helhet (från riksväg 27 till riksväg 23) påverkas av att den ska fylla ett syfte för lokal trafik och som en del i det regionala trafiknätet. Detta innebär att vägen och dess anslutningar inte kan placeras
för långt söderut eftersom den då dels förlorar sitt syfte som kommunikationsstråk mellan nya utbyggnadsområden på södra Teleborg och i Jonsboda, dels
som ett attraktivt alternativ för den regionala trafiken.
Vägreservatet är 100 meter brett för att möjliggöra justeringar vid framtida detaljplanering. En generell bullerzon beräknas vara 85 meter från reservatets yttre gräns. Vägreservat och bullerzon ger en total bredd på 270 meter. Detta innebär konsekvenser för berörda fastighetsägare. Bygglov och marklov inom
vägreservatet tillåts ej. Inom bullerzonen bör bygglov och marklov generellt
inte tillåtas. Avsteg från detta kan tillåtas om detaljstudier visar att landskapet i
sig ger ett naturligt skydd mot buller. Dessa restriktioner syftar till att förhindra
att privatpersoner och kommunen i framtiden ska åsamkas ekonomisk förlust i
form av inlösen, expropriation eller kostsamma bullerdämpande åtgärder.
I anslutning till reservatet för Södra länken finns markområden som inte är i
kommunal ägo. En byggnation längs med reservatet bedöms ligga utanför
planperioden varför de inte markeras på karta. Kommunen bör dock vara aktiv
när tillfälle ges för markförvärv såväl inom som i anslutning till reservatet.
Övergripande vägsystem
På lång sikt behöver en rad åtgärder vidtagas i det övergripande vägsystemet
(riksvägnätet) som omger Växjö stad, se karta nedan. I takt med att stadens utbyggnadsområden och längre fram även dess utbyggnadsresurser (området Öst
respektive Sydväst) kommer belastningen på det övergripande riksvägnätet att
öka. Omfattning och turordning bestäms i samråd mellan vägverket och kommunen.
I tidigare planarbeten har en förbifart av riksväg 27 förbi Bramstorp diskuterats. Några lokaliseringsstudier har dock inte genomförts och något reservat
finns inte med i översiktsplanen. Sträckan finns inte heller med i Vägverkets
investeringsplan t o m 2015. Säkerhets- och framkomlighetsfrågorna för riksväg 27 genom Bramstorp måste lösas. Kommunen ska tillsammans med Vägverket studera lämplig sträckning och investeringen bör finnas med i nästa länstransportplan.
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Bild: Åtgärder i riksvägnätet och delvis i huvudgatunätet.

Parkering
Tillgängligheten för besökare i centrum måste förbättras. Gratis parkering på
platser i direkt anslutning till stadskärnan kombinerat med en högre parkeringsavgift i centrum ger en bättre rörlighet. På så sätt undviks en blockering av de
för centrumhandeln så viktiga centrala parkeringsplatserna. Exempel på parkeringsplatser i direkt anslutning till centrum är Norrtullskolans parkering och
parkeringen bakom Oxtorget vid järnvägen.
Utbyggnadsområdenas konsekvenser för trafiknätet
De i översiktplanen utpekade utbyggnadsområdena kommer alla att bidra till
ytterligare belastning på stadens trafiknät. Generellt gäller att varje ny bostad
genererar 5 trafikrörelser/dag. Denna siffra beror till viss del på typ av upplåtelse, d v s äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. I kapitel 5.3.2 beskrivs de olika
utbyggnadsområdena och möjligt antal bostäder. Detta värde baseras på en trolig täthetsgrad utifrån idag kända förutsättningar. Värdet kan alltså ändras när
kommunen i ett senare skede går in och detaljstuderar varje område.
Utpekade utbyggnadsområden i stadens södra delar innebär att belastningen på
Teleborgsvägen och riksväg 23 vid Bergunda ökar markant. Antalet fordon på
Teleborgsvägen kan komma att tredubblas. När den östra utbyggnadsresursen i
Hollstorp exploaterats kommer belastningen på Fagrabäcksrondellen öka betydligt. Åtgärder för att underlätta flödet från riksväg 25 till Österleden, centrum och riksväg 27 samt vilka konsekvenser dessa får måste utredas.

Att arbeta vidare med
En analys över hur kollektivtrafikens framkomlighet kan förbättras samt eventuella nya linjesträckningar.
Att införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i alla stadsdelar.
En uppdatering av cykelvägplanen, med rekommenderade mått, trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter samt prioriteringsordning för kompletterande
sträckor i Växjö stad.
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5.8.3 Riktlinjer
•
•
•
•
•
•

Vid all planering bör gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov
ges företräde framför biltrafikens.
Befintligt och planerat gång- och cykelvägnät skall utformas med tanke på
trygghet, säkerhet och tillgänglighet.
Vid planering i anslutning till järnvägen skall hänsyn tas till framtida
utbyggnad av dubbelspår.
Huvudgatunätets funktion skall beaktas så att en god framkomlighet säkras.
För biltrafiken skall god framkomlighet säkras utan att det blir konflikt med
andra trafikanters anspråk.
Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen.
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5.9 Målkonflikter
Översiktsplanens innehåll är en övergripande beskrivning av viktiga frågor som på
olika sätt måste beaktas i kommande planarbete. Det är därför inte möjligt att ställa
flera planeringsalternativ mot varandra och bedöma deras konsekvenser. Texten tar
istället upp exempel på målkonflikter som uppkommer i den fysiska planeringen.
En stad för alla
En tillgänglig och vacker arkitektur och utemiljö skapar trygghet och stolthet i
stadsdelarnas bostadsområden. Planeringen grundas på sociala behov i stadsmiljön. Riktlinjer finns för hänsyn till integration, jämställdhet och tillgänglighet i
planeringen. Ett sätt att öka den sociala och ekonomiska integrationen är att i
små projekt och att blanda olika bostadstyper. Detta gäller även vid förnyelse
och förtätning av befintlig bebyggelse.
Konflikt
Även om nya områden planeras med blandade upplåtelseformer innebär nybyggnation ofta högre priser än befintligt bestånd. Det kan därför vara svårt att
undgå ekonomisk segregation i nybyggda bostadsområden.
Sammanhållen stad
Det finns stora samhällsekonomiska vinster i att låta staden expandera genom
förtätning eller byggprojekt i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. En tät
bebyggelse minskar avstånden mellan stadens olika funktioner vilket i sin tur
ger bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. En sammanhållen stad gynnar även utbyggnaden av den biobränsleeldade fjärrvärmen. Biobränsle minskar inte bara utsläppen av fossil koldioxid utan också utsläppen av
svaveldioxid och kvävedioxider till luften. Detta leder i sin tur till minskad försurning av skog och mark.
Konflikt
När staden expanderar behövs mark för bostäder, grönytor, verksamhetsområden och ytor för kommunikation. Detta innebär att tätortsnära områden som t
ex nyttjas för rekreation måste tas i anspråk. Tätortsnära jordbruksmark samt
öppen hagmark kan komma att försvinna. En förtätning av staden innebär att
andelen öppna ytor minskar och därmed även möjligheten till naturlig infiltration av dagvatten. Resultatet blir en ökad belastning på befintligt ledningsnät
och reningsanläggningar.
Sjöstaden Växjö
En helhetsbild över strandområdenas värde för naturliv och friluftsliv gör det
möjligt att hitta strandnära områden för byggnation utan att naturvärden och
allmänhetens tillgänglighet riskeras. Stadens trafikleder har historiskt klippt av
den visuella och fysiska kontakten mellan sjöarna. Med fler gång- och cykelvägar ökas tillgängligheten till och mellan sjöarna. En effektiv dagvattenhantering
förbättrar sjöarnas möjlighet att nå en ekologisk balans. En förbättrad vattenkvalitet stärker också människors möjlighet till fiske och bad.
Konflikt
Sjönära byggnation kan komma i konflikt med strandskyddsbestämmelserna.
Handel
Som regionalt centrum är det viktigt att Växjö lockar till sig ett handels- och
kulturutbud som stärker inte bara staden utan också regionen.
Konflikt
Den handelsexpansion som pågår i Växjö kan leda till att stadens stadsdelscentrum förlorar underlag och konkurrenskraft. Detta drabbar främst de grupper i
samhället som inte har tillgång till bil eller som på grund av funktionshinder eller ålder inte klarar av att röra sig längre sträckor. Med allt fler handelsområden
i stadens periferi ökar också transporterna och miljöpåverkan.
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Växjö universitet
Universitetet har stor betydelse för Växjö stad. Det är därför viktigt att campus
integreras i staden. Översiktsplanen ger möjlighet till en nybyggnation som fysiskt kopplar campus till centrum. En god markberedskap för nya bostäder, institutioner och kontor ger universitetet möjlighet att fortsätta utvecklas. Att förbättra den sociala servicen är också viktigt för att campus fysiskt och mentalt
ska bli en del av staden.
Konflikt
I takt med att Växjö universitet utökar sitt campusområde kan konflikter uppstå
med närliggande verksamheter. Som kommunens största arbetsplats alstrar området mycket trafik vilket får konsekvenser i form av trängsel, buller, utsläpp
och säkerhetsrisker på närliggande gatunät.
Verksamhetsområden
Genom att i översiktplanen ge rekommendationer för vilken typ av verksamhet
som kan etableras i stadens olika verksamhetsområden kan nyetablering av miljöstörande verksamheterna anvisas till områden där störningen för de boende, i
form av utsläpp och buller, minskar. En järnvägsansluten angöringsterminal i
Räppe möjliggör att mer av regionens godstransporter kan gå på järnväg.
Konflikt
Verksamhetsområden innebär mer eller mindre påverkan på boende i dess närområde genom t ex ökad trafik, buller och luftföroreningar. Transportintensiva
företag ökar trafikbelastningen på stadens gatunät. Rekommenderade skyddsavstånd till miljöstörande verksamheter kan innebära att staden inte kan expandera
i dessa områden.
Grönstruktur
De gröna ytorna är av stor vikt för en attraktiv livsmiljö. Översiktplanen lyfter
behovet av en grönstrukturplan vars syfte är att i detalj beskriva stadens gröna
ytor, dess roll och syfte samt skötselnivåer. Den kommunalägda tätortsnära
skogsmarken har en inriktning där allmänna hänsyn till friluftsliv och naturvård
tillämpas.
Konflikt
Stadens expansion innebär att grönytor och grönstråk i staden samt den tätortsnära skogen i många fall tas i anspråk. Konflikter uppstår här mellan invånarnas
behov av rekreationsområden, naturintressen och behovet av nya områden för
bostäder och verksamheter
Trafik
Genom att bygga ny bebyggelse som förtätning eller i direkt anknytning till befintlig bebyggelse ökar underlaget för kollektivtrafiken och avstånden gynnar
gång- och cykeltrafiken. Människors möjlighet att inte använda bilen som
primärt transportmedel ökar.
Konflikt
I takt med att staden växer ökar även biltrafiken och de utsläpp, trängsel och
säkerhetsrisker som ökningen medför. Trafiksituationen i Växjö stad kommer
att intensifieras och på vissa delar av huvudgatunätet kommer belastningen att
öka markant.

159

6. TÄTORTERNA OCH LANDSBYGDEN
Växjö stad, tätorterna och landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra.
Staden har en stark arbetsmarknad, erbjuder goda utbildningsmöjligheter och har
ett rikt utbud av kultur och service. Närheten till naturen ger möjligheter till
friluftsliv, rekreation samt bra och rymliga boendemiljöer i natursköna lägen. Jordoch skogsbruket är på flera sätt en viktig tillgång.

6.1 Ledstjärnor
För tätorternas och landsbygdens planering gäller följande tre ledstjärnor:
Attraktiv boendemiljö
Bebyggelsen ligger ofta i en vacker bygd, omgiven av skogs- och jordbruksområden och i direkt anslutning till vattendrag eller sjöar. Sjönära lägen, stora
tomter och centrumlägen är kvaliteter som kan bidra till ett ökat byggande.
Attraktiv boendemiljö kan med andra ord handla om att välja den boendeform
som passar var och en bäst. En positiv attityd från kommunens sida underlättar för
privata initiativ vid avstyckning av enstaka tomter eller ny bebyggelse i tätorterna.
I tätorterna och de mindre byarna finns kvaliteter att ta vara på i byggandet. En
sammanhållen bebyggelse förbättrar underlaget för kommunal service. Det är
viktigt att all ny bebyggelse utformas med hänsyn till natur- och kulturlandskapet.
Centrumförnyelse
De sex större tätorterna; Åryd, Braås, Lmmhult, Rottne, Ingelstad och Gemla, är
centrum för ett omland. Det är viktigt att de centrala delarna av orterna har en
utformning och karaktär som bidrar till att marknadsföra orten och dess
landsbygd. En centrumförnyelse bör utgå från befintliga värden och historiska
spår och höja attraktionen. I centrumförnyelsearbetet ingår även
trafiksäkerhetsfrågor.
Förbättrade kommunikationer
Det behövs både bra kollektiva pendlingsmöjligheter med tåg och buss och bra
standard på vägnätet. I tätorterna är trafikmiljö- och säkerhetsfrågor viktiga
faktorer i människors vardag. Trafiksituationen i de sex större tätorterna har
analyserats och förslag på åtgärder arbetats fram för problemsträckor och
områden.
Bredband är en viktig del av den tekniska infrastrukturen. En god tillgänglighet
för invånare och företagare ger större valfrihet för boende på landsbygden och i
mindre orter. Informationstekniken bör bli ett naturligt hjälpmedel för medborgare
och företagare i kommunen. Därför satsar Växjö kommun på en utbyggnad av ITinfrastrukturen så att flertalet av kommuninvånarna på landsbygden och i mindre
orter får tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
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6.2 Lokalt utvecklingsarbete och översiktlig planering
I kommunens sex större tätorter, Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne och
Åryd, med omgivande landsbygd bor idag cirka 21 500 av kommunens totalt
cirka 77 000 invånare. Det småländska landskapet med dess vackra boendemiljöer
är ett starkt varumärke. I kombination med Växjö stads utbud ger det regionen
goda förutsättningar för en positiv utveckling. Samtidigt brottas de mindre orterna
och landsbygden med en negativ befolkningsutveckling vilket får konsekvenser
för kommunal service och lokalt näringsliv.

Bild: Växjö kommun

Det finns ett starkt lokalt utvecklingsarbete runt om i kommunen. Ett 20-tal
intresseföreningar och utvecklingsgrupper arbetar aktivt med frågor som rör den
egna orten och bygden. För att få en god utveckling i tätorterna och på
landsbygden krävs både ideella, kommunala och privata initiativ. Arbetet måste
bedrivas på olika nivåer och ur olika synvinklar. I landsbygdsarbetet har sju
viktiga områden identifierats, vilka beskrivs nedan;
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Attraktiv boendemiljö
En varierad boendemiljö med en blandning av hyresrätter, småhus och gårdar,
större tomter i skogen eller nära sjön är en starkt bidragande faktor till varför
människor väljer att bosätta sig i mindre tätorter och på landsbygden. Kommunen
är positiv till avstyckningar. Byggnader ska anpassas till det omgivande natur- och
kulturlandskapet och tomterna bör, när det finns behov och är lämpligt, vara större
än en ordinär villatomt. Förtätningar och kompletteringar, rätt utformade, hjälper
till att stärka ortens särdrag. Riktlinjer för hur strandskyddet behandlas i Växjö
kommun finns under kapitel 3.1.1 Sjöar och vattendrag.
Det är dock viktigt att komma ihåg att en starkt bidragande orsak till varför inte
nybyggnationen på landsbygden är mer omfattande är den ekonomiska risken för
den enskilde.
Förbättrade kommunikationer
Goda kommunikationsmöjligheter med bil och kollektiva färdmedel är en viktig
förutsättning för att människor ska kunna ha ett fungerande vardagsliv och att
näringslivet fungerar. Ett flexibelt kommunikationsnät och säkra vägar med
kontinuerligt underhåll underlättar utbytet inom och mellan region, stad och land.
Möjligheterna att åka kollektivt till och från de sex större tätorterna kan utvecklas.
Ur ett lokalt och regional perspektiv är det viktigt att det småskaliga vägnätet har
en god standard och underhålls väl. För orter med järnväg, som Lammhult och
Gemla, finns möjlighet att med tågstopp få bra kommunikationer.
IT och telekommunikation
Ett utbyggt och tillförlitligt IT- och telekommunikationsnät stimulerar det lokala
näringslivet och är många gånger en förutsättning för att människor ska kunna
arbeta från hemmet. Det är viktigt att skolorna har bra förutsättningar att använda
IT i den dagliga undervisningen och att informationstekniken blir ett naturligt
hjälpmedel för medborgare och företagare. IT-nätet byggs ut så att flertalet av
kommunens invånare kommer att få tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
Centrumförnyelse
Minskade befolkningssiffror och service är ett faktum för många av de mindre
orterna. De större orterna fyller en viktig funktion som servicecentra för ett
omland. Det är därför viktigt att dessa orter har en attraktiv miljö så att folk lockas
både till inflyttning och att bo kvar på orten. Det finns möjlighet att med relativt
små medel förbättra den fysiska miljön. Trafiknätsanalyser för de 6 tätorterna har
tagits fram. Arbetet ligger till grund för framtida åtgärder för att öka
trafiksäkerheten.
Syftet med centrumförnyelsearbetet är att höja attraktiviteten i tätorternas centrum.
Detta sker genom att identifiera fysiska särdrag och kvaliteter som ska utvecklas
och/eller bevaras. Detta stärker i sin tur ortens profil och ansikte utåt.
Centrumförnyelsearbetet bedrivs genom en dialog med politiker, tjänstemän,
utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet på orten. Arbetsunderlaget
uppdateras och revideras allteftersom olika åtgärder genomförs. Åtgärderna
bekostas av årligen avsatt summa i kommunens exploateringsbudget. Även arbetet
med trafiknätsanalyser är ett kontinuerligt arbete som uppdateras i takt med att
åtgärder i trafiknätet kan genomföras.
Profilering och marknadsföring
En tydlig profilering av kommunens orter, särdrag och kvaliteter bidrar till
marknadsföringen av kommunen och regionen. På internet marknadsför sig flera
orter, byar och socknar genom att lyfta fram kvaliteter och berätta om olika
arrangemang som äger rum. När kommunen satsar på att stödja attraktiva
boendemiljöer och att förnya centrumkärnorna så bidrar man också indirekt till
marknadsföringen av orten.
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Bra klimat för lokalt näringsliv och turism
En stark och livskraftig tätort och landsbygd är beroende av ett väl fungerande
lokalt näringsliv. Tätorternas och landsbygdens naturliga förutsättningar ger stora
möjligheter att utveckla den naturnära turismen, något som gynnar det lokala
näringslivet. Tillgänglighet till naturområden och naturnära boende är här viktiga
faktorer. Jord- och skogsbruk är en viktig näring som bl a bidrar till sysselsättning,
övrigt näringsliv, skogs- och livsmedelsindustrin, energisektorn, turismen,
landskapsbilden och den biologiska mångfalden.
God service
En levande landsbygd är beroende av den kommunala servicen. Skola,
barnomsorg, bibliotek, etc är ofta avgörande faktorer för människor när de väljer
boendeort. Servicen är en förutsättning för att man ska kunna bo kvar i sin
hemmiljö när man blir äldre. Det finns stora möjligheter att tillsammans med
tätorternas och landsbygdens förenings- och näringsliv stärka och samordna det
lokala serviceutbudet.
Översiktsplanens roll
Översiktsplanens roll är att identifiera strategiska frågor i landsbygdsarbetet som
kan påverkas med hjälp av fysiska åtgärder. Attraktiva boendemiljöer, bra
kommunikationer och centrumförnyelse har samband med fysisk planering.
Satsning på dessa frågor ger förhoppningsvis positiva indirekta effekter för det
lokala serviceutbudet och näringslivet samt bidrar till profilering av orten.

Bild: Kopplingen mellan det lokala utvecklingsarbetet och den fysiska översiktliga planeringen
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Att arbeta vidare med
Centrumförnyelsearbete i de sex största tätorterna utanför Växjö stad.
Regelbundna diskussionsmöten om den fysiska planeringen med lokala
utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och sockenråd.
En inventering av den tätortsnära strandzonen i de sex största tätorterna. Aktuella
sjöar är Innaren och Sörabysjön, södra delarna av Örken, Lammen, Lynnen,
Allgunnen, Torsjön och Kyrksjön, Helige å samt Årydsjön.
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6.3 Tätorter
De flesta mindre orter upplevde en stark bebyggelseutveckling under 1970-talet
vilket successivt mattades av under 1980-talet för att helt avstanna i början av
1990-talet. En orsak till den låga nybyggnadsnivån är svårigheten att få
finansiering. Efterfrågan på boende i Växjö stad påverkar dock i slutändan
behovet av bostäder i de mindre orterna. Här har Växjö kommun genom sina
bostadsbolag en viktig roll att fylla. Genom att bygga hyreslägenheter kan en
generationsväxling påbörjas i tätorternas småhusområden. Det är viktigt att
kommunen har en öppen attityd, inte minst inför privata initiativ, både på privat
och kommunal mark. Översiktsplanen pekar ut områden i de 6 orterna som ses
som intressanta för bebyggelse. Dessa områdens geografiska avgränsning
preciseras i detalj-planeskedet.

6.3.1 Åryd
Åryd med sina knappt 700 invånare ligger på ett bra pendlingsavstånd öster om
Växjö. Avståndet på ca 1,5 mil innebär en körväg på ca 10 minuter. Åryd är den
av kommunens 6 större tätorter som har lägst medelålder.
Centrum och kommunikationer
Herrgården och den gamla järnbruksmiljön på en udde i Årydsjön är en historiskt
intressant och vacker miljö medan den nyare bebyggelsen runt Växjövägen och
Billavägen är ganska anonym. Åryd behöver en tydligare mittpunkt och naturlig
mötesplats vid affären, skolan och idrottsplatsen. Om kontakten mellan denna
mittpunkt, bruksmiljön och sjön utvecklas skulle Åryds karaktär och attraktion
stärkas väsentligt. Växjövägen har en bred landsvägskaraktär i centrum; det vackra
sjöläget skulle kunna utnyttjas bättre genom att till exempel förändra gaturummets
bredd och karaktär.
Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne,
Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Hastighetsdämpande
åtgärder på Växjövägen och Billavägen i form av avsmalnande gator är föreslagna
åtgärder.
Bostäder och verksamhetsområden

Åryd har en blandad bebyggelse av villor och hyreslägenheter. I bostadsområdet i
tätortens norra del, vid Kyrkekullsvägen, finns en stor mängd byggklara
kommunala tomter. Inne på bruksområdet, väster om Masugnsvägen, finns
utrymme för markbostäder med hyresrätt, se karta. Bruksmiljön längs
Masugnsvägen och området i anslutning till herrgården är i övrigt värt att bevara
och därför bör ytterligare bebyggelse i bruksmiljön inte tillåtas. Möjlighet att
anlägga en naturcamping intill badplatsen finns. Någon kommunalägd mark
planlagd för verksamheter finns inte men i Industribyn finns både lediga lokaler
och mark för nybyggnation.

Bilder: Bruksområde, korsningen Växjövägen/Billavägen och vy över Årydsjön
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6.3.2 Lammhult
Lammhult med drygt 1 700 invånare ligger i norra kommundelen ca 4 mil från
Växjö. Med sitt starka näringsliv är Lammhult en ort med ett inpendlingsöverskott.
Lammhult är ett centrum för design, tillverkning av och handel med möbler.
Möbelriket är ett vida känt begrepp där Lammhult med sin framgångsrika
möbeldesign är ett självklart centrum.
Centrum och kommunikationer
Samhället skärs på ett olyckligt sätt sönder av riksväg 30 och stambanan. Centrum
är splittrat och domineras av den tunga trafiken på riksvägen. Vägverket planerar
hastighetsdämpande åtgärder och en bättre anslutning av Värnamovägen. I
anslutning till denna planering måste centrum göras tydligare och attraktivare.
Öster om den punkt där riksväg 30 möter Värnamovägen kan en torgbildning
skapas där Möbelriket kan tydliggöras.
Kollektivtrafiken är relativt bra men stambanan borde kunna utnyttjas för
pendeltrafik. Utbyggnaden av IT- och telekommunikationsnätet kommer att
stimulera inflyttning och näringslivet. Kommunen har i en trafikanalys
(Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 200505-17 §33) för orten uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det
lokala trafiknätet. Exempel är breda gaturum som på flera ställen uppmuntrar till
höga hastigheter. En central fråga är också att lösa korsningspunkten mellan
riksväg 30 och Värnamovägen.
Bostäder och verksamhetsområden
Lammhult har ett varierat bestånd av småhus och hyreslägenheter. Nybyggnation
kan ske främst genom kompletteringar i eller intill befintliga villakvarter och
förtätningar i centrum. Möjligheterna att hitta attraktiva tomter väster om Lammen
bör undersökas noga, se karta. Även området nordväst om samhället vid
Ljungsberg är lämpligt att pröva för bebyggelse. Det skulle vara positivt om
Björnös isolerade villabebyggelse kunde förenas med orten i övrigt genom en
aktivare skötsel av naturområdet söder om Asavägen.
Företag lokaliseras till Grevarydsområdet i södra delen av Lammhult där nära 6 ha
byggklar mark finns. Grevaryds Äng i anslutning till verksamhetsområdet är
föreslaget som naturreservat. I området finns rester av eklandskapet och
betesmarken som en gång omgav Lammhults Herrgård.

Bilder: Lammhults Hembygdsgård, exempel på framgångsrik möbeldesign, Lammhults centrum

170

171

6.3.3 Braås
Braås med knappt 1 600 invånare ligger i nordöstra delen av kommunen, tre mil
från Växjö stad. Orten har ett vackert läge i sluttningen ner mot sjön Örken. Braås
centrum präglas av en stadsplan med gator i rutnät. Ortens största arbetsplats är
Volvo Articulated Haulers AB som är världsledande på dumprar. Här finns ett bra
serviceutbud som inkluderar högstadieskola. Aktiva föreningar med engagerade
medlemmar bär upp utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.
Centrum och kommunikationer
Den vackra naturen runt Örken med bland annat hembygdspark och
naturreservaten Braås Park och Sjösås Äng är en stor tillgång för rekreation och
friluftsliv. Utveckling av smalspårsområdet längs sjön med gångstig,
ångbåtsbrygga, badplats och stationsmiljö kommer att binda samman
naturreservaten och bidra till att utveckla Braås karaktär och kvaliteter. Torget
behöver göras till en tydligare och tätare mötesplats. Under 2005 bedrivs ett
programarbete för torget och möjligheten till förtätning i Braås centrum. Från
Braås till Kvarngården ska det f d smalspåret användas för gång- och cykeltrafik.
Braås ligger i nära anslutning till riksväg 23. Braås har stor utpendling men också
inpendling, främst då till Volvo. IT- och telekommunikationsnätet spelar en viktig
roll för ortens utveckling. Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås,
Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten
uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet.
Hastighetsdämpande åtgärder i form av avsmalnande gator, säkrare
övergångställen samt tydligare skyltning är några av föreslagna åtgärder.
Bostäder och verksamhetsområden
Braås erbjuder en bra boendemiljö och blandad bebyggelse med villaområden och
hyresbostäder. Vid behov bör i första hand förtätningar och kompletteringar ske i
centrum, möjligheter finns runt torget och ner mot sjön Örken. Detta har
preciserats i en idéskiss för centrumförnyelse för Braås (KS 2004-08-26 § 251).
Om det blir aktuellt med en större nybyggnation av småhus är området vid Örkens
sydvästra strand lämpligt att pröva, se karta.
Volvo har verksamhet i de centrala delarna vid Örkens strand och sydväst om
tätorten. Framtida expansion sker sydväst om tätorten. Den centrala anläggningen
kan bestå som verksamhetsområde men utvecklas som en del av centrala Braås och
bättre utnyttja läget vid Örken. Byggklar mark för verksamheter finns också öster
om Växjövägen vid södra infarten till tätorten.

Bilder: Folkfest i hembygdsparken,
Lillön i höstfärger och Sjösås kyrka

172

173

6.3.4 Rottne
Rottne har drygt 2 200 invånare och är kommunens näst största ort, 2 mil norr om
Växjö. Orten ligger mellan det vackra odlingslandskapet vid Sörabysjön och sjön
Innaren. Rottne har sitt ursprung kring Söraby kyrka och när smalspåret byggts ut
växte samhället kring stationen. Orten växte snabbt även under 1960–1970-talen.
Rottne är en bostadsort med stor arbetspendling till Växjö.
Centrum och kommunikationer
I centrum har Löpanäsvägen rustats upp till gårdsgata. En fortsatt utveckling kring
smalspåret och andra centrala delar kan göra orten än mer attraktiv. I korsningen
mellan smalspåret och Löpanäsvägen bildar den gamla järnvägsmiljön en nästan
färdig park med kvalitéer som kan utvecklas ytterliggare som mötesplats. Det f d
smalspåret till Brittatorp och sträckan söderut till Rottne kvarn ska användas för
gång- och cykeltrafik.
Vägen söderut till Sandsbro har byggts om och vägnät och kollektivtrafik till
Växjö är bra, med en pendlingstid på ca 15 minuter. IT- och telekommunikationsnätet har en viktig roll i ortens utveckling. Kommunen har i en trafikanalys
(Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, TN 200505-17 §33) för orten uppmärksammat problempunkter som bör åtgärdas i det
lokala trafiknätet. Föreslagna åtgärder fokuserar främst på att förbättra
trafiksäkerheten för barn på väg till och från skolan genom hastighetssänkningar.
Bostäder och verksamhetsområden
Utbyggnad av tätorten bör främst göras genom förtätning och komplettering av
befintlig bebyggelse i centrum. Möjligheter finns på stationsområdet och längs
med smalspåret, se karta. Under senare år har ett mindre antal hyreslägenheter
producerats på orten. Detta tillskott är viktigt för att frigöra småhus. Efterfrågan på
hyreslägenheter kommer troligtvis att öka. En visionsskiss för smalspårsområdet
med intilliggande förtätningsmöjligheter har därför har tagits fram för successivt
genomförande.
Efterfrågan av tomter i attraktiva lägen kan tillgodoses vid Ängsvägen i norra
delen av samhället. Området ner mot Innaren bör utvecklas ytterliggare som
attraktiv rekreations- och bostadsmiljö och ges ökad tillgänglighet. Strax söder om
Rottne, vid Löpanäs, bjuder landskapet på en magnifik utsikt. Möjligheten till
nybyggnation inom området bör prövas.
Det lokala näringslivet präglas av Rottne Industri AB som tillverkar skogsmaskiner.
Det finns även ett antal mindre företag inom olika branscher. Nya verksamheter
bör lokaliseras till Vinninge industriområde, beläget mellan Rottne och Brittatorp
där byggklar mark finns.

Bilder: Innaren, Söraby kyrka och utsikt över Sörabysjön
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6.3.5 Ingelstad
Ingelstad har drygt 1 600 invånare och ligger ca 2 mil söder om Växjö. Det lokala
näringslivet består av flera företag där Carrier Refrigeration AB bör nämnas. Orten
har vackra omgivningar där odlingslandskapet och dess bärkraftiga jordbruk är
tongivande. Potential finns att utveckla turistnäringen i området. I området finns
värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inglingehög från bronsåldern ingår i
riksintresset för kulturmiljö, mer information finns i kapitel 3.3.
Centrum och kommunikationer
Samhället är beläget mellan Torsjön och Kyrksjön. Det finns stora förutsättningar
att utveckla det vackra samspelet mellan vattnet och grönytorna i tätortens centrala
delar. På senare år har åtgärder gjorts i centrum för att förbättra busstationens
utformning. Centrummiljön präglas av stora ytor vilket öppnar möjligheter till
förtätning. Under hösten 2005 pågår en studie för hur Torsjöns strand och
ålandskapet ner till Kyrksjön kan utvecklas samt kontakterna för gående och
cyklande i öst-västlig riktning förbättras.
Läget i anslutning till riksväg 30 och bra kollektivtrafik gör att många
arbetspendlar mellan Växjö och Ingelstad. Närheten till Växjö universitet kan
innebära utvecklingsmöjligheter för orten och det lokala näringslivet. IT- och
telekommunikationsnätet har en viktig roll i ortens utveckling. Ett vägreservat
finns mellan riksväg 30 via Dalängsvägen till Helenetorpsvägen.
Kommunen har i en trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad, Gemla, Rottne,
Åryd och Lammhult, TN 2005-05-17 §33) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Föreslagna åtgärder
fokuserar främst på hastighetsdämpning samt säkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsställen och längs med en del cykelvägar.
Bostäder och verksamhetsområden
Ingelstad erbjuder en bra blandning mellan småhusområden och hyreshus. Nya
lägenhetsprojekt bör främst lokaliseras till centrum för att på så sätt stärka dess
struktur. Ett tillskott av hyreshus är viktigt för att frigöra småhus. Det finns ett fåtal
byggklara kommunala tomter. Dessa kan med fördel kompletteras med större
villatomter i attraktiva lägen. En omvandling av verksamhetsområdet vid Pålvägen
med inslag av bostäder bör prövas. Lokalisering av nya verksamheter bör främst
ske i nordöstra delen av tätorten intill nuvarande verksamhetsområde.

Bilder: Gamla Växjövägen, utsikt över Torsjön, Pensionat Solviken
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6.3.6 Gemla
Gemla med drygt 1 300 invånare ligger en mil väster om Växjö och drygt 5 km
öster om Alvesta. Kust-till-kustbanan går genom samhället, dock utan att tågen
stannar. Gemla ligger i ett vackert jordbrukslandskap med Helige å i tätortens östra
del. Strax sydväst om Gemla ligger Öja som statistiskt sett räknas till Gemla tätort.
Centrum och kommunikationer
Växjövägen och järnvägen är två starkt avskärande barriärer. Något tydligt och
samlat centrum finns inte. I korsningen mellan Gransholmsvägen och Växjövägen
finns möjlighet till förtätning. Nackdelen är dåliga grundförhållanden.
Gemla har ett aktivt näringsliv med ett stort antal små och medelstora företag. I
området finns också ett bärkraftigt skogs- och jordbruk. Ortens läge mellan Växjö
och Alvesta och det vackra jordbrukslandskap gör att det är en attraktiv
pendlingsort. En förbättring av vägnätet samt en utbyggnad av järnvägen med
dubbelspår och station skulle ge stora utvecklingsmöjligheter för samhället.
Kommunen har i ett förslag till trafikanalys (Trafikanalys för Braås, Ingelstad,
Gemla, Rottne, Åryd och Lammhult, 2004) för orten uppmärksammat
problempunkter som bör åtgärdas i det lokala trafiknätet. Trafiknätsanalysen
fokuserar främst på Växjövägen och olika åtgärder för att höja trafiksäkerheten
genom säkra övergångsställen och hastighetsdämpande åtgärder. Växjövägens
utfart mot riksväg 23 lyfts fram som en stor osäkerhetsfaktor som bör åtgärdas.
Behovet av en planskild korsning under järnvägen är stort. Ett östligt och ett
västligt läge finns beskrivet. Det finns även ett uttalat behov av att lösa cykelväg till
Växjö på ett gent och säkert sätt.
Bostäder och verksamhetsområden
Gemla är mer lantlig till sin karaktär än till exempel Rottne och Braås. Gränsen
mellan tätort och landsbygd är diffus, detta är en särprägel som bör värnas. Gemla
är splittrat i 3-4 bebyggelsegrupper där Öja utgör den sydligaste. Bebyggelsegrupperna kan kompletteras med mindre projekt, både avstyckningar för småhus
och hyreshusproduktion. Vid Öpestorp finns ytor där villabebyggelse bör prövas.
Vid Svarta vägen nära stationen finns ytor lämpliga för flerbostadshusbebyggelse.
Det finns ett fåtal byggklara kommunala tomter kvar i tätorten. Ett nybildat
område finns vid Herrgårdsvägen. Nya verksamheter bör lokaliseras till befintligt
område längs med Industrivägen, i samhällets västra del.

Bilder: Gransholm , Gemla och Helige å
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6.4 Landsbygden
Mindre orter och byar på landsbygden är Furuby, Värends Nöbbele, Tävelsås,
Vederslöv, Åby, Böksholm, Dädesjö, Ör, Berg, Jät, Tolg, Gårdsby, Brittatorp,
Uråsa och Kalvsvik. I en del av dessa har kommunen mark och/eller byggklara
tomter.
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6.4.1 Attraktiva boendemiljöer
Landsbygden i Växjö kommun har ett varierat utbud av vackra boendemiljöer
som ger stora valmöjligheter för den som söker bostadsort. De kvaliteter och den
lantliga karaktär som många av de mindre orterna och byarna präglas av lockar
med genuin bykänsla, välbevarade kulturmiljöer och närhet till jordbrukslandskapet.
Attraktiva byar
Uråsa, Värends Nöbbele och Vederslöv är exempel på orter där bymiljön är väl
bevarad. Kyrka, skola, serviceanläggningar och ny bebyggelse ligger samlat. En
del av de mindre orterna har en blandad bebyggelse som är spridd över landskapet
med boende i natursköna och attraktiva lägen. Exempel är Tolg, Aneboda, Asa,
Berg, Böksholm och Dädesjö.
Gårdsby och Tävelsås ligger i ett öppet jordbrukslandskap nära Växjö. Även Åby
och Furuby är exempel på mindre orter med närhet till staden som ger möjligheter
till god boendemiljö med naturskönt läge.
Nybyggnation
Höga investeringskostnader vid nybyggnation ställer krav på tomtens läge och
kvalitet så att en rimlig möjlighet finns att få tillbaka investerade medel när
bostaden säljs. Kommunen har ett 70-tal tomter till försäljning i de sex största
tätorterna och i de mindre orterna, men endast ett fåtal har sålts de senaste tio åren.
Det som speciellt efterfrågas är stora tomter i natursköna lägen nära skog och sjö
eller i ett vackert kulturlandskap.
Kommunen är positiv till avstyckning av enstaka tomter. Tomter som styckas av
på landsbygden bör vara större än en ordinär villatomt. När det gäller avstyckningar och fastighetsbildning för nya bebyggelsegrupper är det angeläget att
det i första hand görs kompletteringar till byar och tätorter. Kommunen genomför
normalt detaljplanering för ny bebyggelse i mindre orter och byar. Enstaka
avstyckningar och nybyggnation av hus kan prövas som bygglov utan detaljplan.
En grupp av hus kräver i normalfallet detaljplan. Vid privata initiativ hjälper
kommunen till för att underlätta hanteringen. Hänsyn tas alltid till natur- och
kulturlandskapet. Grundprinciperna för hantering av strandskyddet som beskrivs i
kapitel 3.1.1 Sjöar och vattendrag gäller både i tätorterna och landsbygden.
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Samlad bebyggelse
I samband med att Plan- och Bygglagen, PBL, trädde i kraft 1987 infördes
begreppet samlad bebyggelse. Samlad bebyggelse innebär en grupp av 10–20 hus
vars tomter gränsar intill varandra eller är åtskilda endast av väg, parkmark och
dylikt.
Byggnadsnämnden beslöt 1987 avgränsa ett 40-tal områden på
landsbygden som samlad bebyggelse, samt ytterligare ett antal områden som
gränsar intill detaljplanelagda områden. För områden med samlad bebyggelse
gäller generellt krav på bygglov. För en- och tvåbostadshus som inte ingår i så
kallad samlad bebyggelse, behövs inte bygglov för mindre tillbyggnader och
komplementbyggnader. Dokumentet uppdaterades under 2004.

6.4.2 Kommunikationer
Bra vägnät och goda förbindelser i kollektivtrafiken är viktiga förutsättningar för
att kunna bo och ha verksamhet på landsbygden. Bra kommunikationer är också
viktigt för arbetspendling och för att få tillgång till stadens serviceutbud.
Vägnät och kollektivtrafik
Många av kommunens byar och orter utgör attraktiva boendemiljöer, men har
problem med vägnät och kollektivtrafik. Berg, Tolg, Kalvsvik, Vederslöv och
Värends Nöbbele är exempel på orter som uttalat behov av förbättringar av
kommunikationerna. Att förbättra vägnät och kollektivtrafik är ett stort och
prioriterat område.
IT-kommunikation
När det gäller IT-kommunikation och IT-infrastruktur är det viktiga
förutsättningar för att landsbygden ska kunna behålla sin befolkning och stimulera
till nyföretagande och utveckling av det befintliga lokala näringslivet. Med Växjö
kommuns IT-utbyggnad kommer flertalet av kommuninvånarna på landsbygden
och i mindre orter att få tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.
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6.5 Målkonflikter
Planens innehåll är en övergripande beskrivning av viktiga frågor som på olika
sätt måste beaktas i kommande planarbete. Det är därför inte möjligt att ställa
flera planeringsalternativ mot varandra och bedöma deras konsekvenser.
Texten tar istället upp exempel på målkonflikter som uppkommer i den fysiska
planeringen.
Attraktiv boendemiljö
Genom att vara positiv till enstaka avstyckningar på landsbygden gör
kommunen det möjligt för människor att hitta just den boendemiljö som passar
dem bäst. En förutsättning för nybyggnation på landsbygden är att man tar
hänsyn till omgivande bebyggelse och landskap så att byggnaderna på ett
naturligt sätt smälter in i miljön. En analys över tillgänglighets- och
rekreationsbehov samt naturvärden är grunden för en bedömning av lämpliga
områden för ny strandnära bebyggelse.
Konflikt
Konflikter kan uppstå mellan nybyggnation och befintligt jordbruk vilken
riskerar få större krav på sin verksamhet för att minska buller och lukt.
Möjligheterna till effektiva avloppsanläggningar blir mindre vid en spridd
landsbygdsbebyggelse än i tätorterna och i staden. Utsläppen av näringsämnen
bidrar till övergödning i sjöar vattendrag och i havet. En ökad bebyggelse på
ren landsbygd kan medföra ökande kommunala kostnaderna, t ex kostnader
för skolskjuts. Sjönära byggnation kan komma i konflikt med
strandskyddsbestämmelserna.
Centrumförnyelse
Centrummiljön är ortens ansikte utåt. Ett bra och funktionellt centrum speglar
dess kraft och framåtanda. Genom att vara medveten om de mindre tätorternas
särdrag och historia kan man påverka utformningen av både ny bebyggelse
och förnyelse av befintliga områden. En kvalitet i det byggda betyder hänsyn
till arkitektur och utemiljöns utformning. Nyproduktion av lägenheter kan ge
en positiv effekt på befintligt bostadsbestånd i form av en generationsväxling.
Konflikt
En intressekonflikt uppstår då vissa intressenter vill att orten ska utvecklas och
befolkningen öka medan andra anser att det är lugnt och skönt som det är och
inte ser något behov av förändring.
Bra kommunikationer
Ett bra vägnät underlättar pendling, förbättrar kollektivtrafikens möjligheter
och ger människor och företag valfrihet. Trafiknätsanalyser för de mindre
orterna identifierar problem och föreslår effektiva åtgärder. Kommunen
bevakar investeringar i vägnätet i de regionala infrastrukturplanerna. Ofta
handlar det om långsiktig planering. Det är då viktigt att samarbeta med andra
kommuner för att övertyga de statliga myndigheterna om vikten av nya
satsningar på infrastrukturen.
Konflikt
Med en spridd bebyggelse blir det svårt att ha en attraktiv kollektivtrafik med
täta turer. När invånarna använder bilen för att ta sig fram och tillbaka från
arbete, och fritidsaktiviteter blir det svårare att nå miljömålen.
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kap. 3.4.3, 4.4.6

Vattenskyddsområde
Vattenvårdsförbund
Vikaholm
Vindkraft

kap. 3.4.3
Kap 4.4.5
kap. 5.3
kap. 4.4.9

Vattenkraft
Vattenkvalitet
Vatten och avlopp

kap. 3.1.1
kap. 3.1.1, 5.6.1
kap. 3.4.3, 5.4.2

Vägreservat
Välle Broar
Värmepumpar

kap. 5.8.2
kap. 5.3
kap. 3.4.1

Vattenskoter
Vattentäkt
Vedeldning
Verksamhetsområden

kap. 3.1.1
kap. 3.4.3, 3.5.6, 4.4.6
kap. 3.4.1, 3.5.4
kap. 5.5

Väster
Värendsvallen
Växjö flygplats
Växjösjöarna

kap. 5.2.1
Kap 3.2.6, 5.2.2
kap. 3.5.1, 5.5.1
kap. 3.1.1, 5.6.1

kap. 6.3.1
kap 3.1.2

Åsnen
Återvinning

kap. 3.3.2, 4.4.5
kap. 3.4.2

Övergripande vägnät
Översiktlig planering
Översvämning

kap 5.8.2
kap. 1.1
kap. 3.1.1, 3.5.5

X
Y
Z
Å
Åryd
Åkavik

Ä
Äldre

kap. 3.2.1

Ö
Öjaby
Öster
Östra Lugnet
Östra länken
Övergödning

kap 5.5
kap. 5.2.1
kap. 5.3
kap 5.8.2
kap. 3.1.1, 3.4.3
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7.3 Styrande dokument
Dokumenten är politiskt antagna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även
andra dokument som påverkar kommunen men som är antagna av andra
organisationer finns med.
Styrande dokument för Växjö kommun
Översiktsplan, 1991 (ersätts av Översiktsplan 2005)
Översiktsplan för Växjö stad, 1997 (ersätts av Översiktsplan 2005)
Bevara och förnya Växjö centrum, 1992
Campusvision, 2002
Lokal Agenda 21-strategi, 1999
Miljöpolicy, 1993
Mål och strategi för handelns utveckling i Växjö kommun, 2001
Internationell policy, 2004
Energiplan 1996 för Växjö kommun, 1996
Avfallsplan, 1992
Cykelvägplan för Växjö, 2000
Trafiksäkerhetsprogram för Växjö kommun, 1997
Trafiknätsanalys för Växjö, 2002
Resepolicy, 2002
IT-strategi, 1997
Näringslivsprogram för Växjö kommun, 1996
Skolplan 2000–2004
Integrationspolitiskt program för Växjö kommun, 2002
Checklista för demokrati, 2002
Barnkonsekvensanalys i Växjö kommun, 2002
Jämställdhetsprogram för Växjö kommun, 2002
Handikappolitiskt program för Växjö kommun, 2002
Personalprogram för Växjö kommun, 2001
Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Växjö kommun, 1999
Säkerhetspolicy för Växjö kommun, 1995 (reviderad 2001)
Växjö kommuns policy för riskhantering, 1999
Idrottspolitiskt program för Växjö kommun, 1995
Kulturpolitiskt program för Växjö kommun, 2000
Bostadsförsörjningsprogram 2003-2006
Inköps- och upphandlingspolicy för Växjö kommuns nämnder och bolag, 1997

Dokument som påverkar, men som ej antagits av kommunen
Expansiva Växjö: Samverkansprogram 2002-2004
Kronoberg 2010 – en strategi för länets långsiktiga utveckling
Regionalt tillväxtprogram för Kronobergs län 2004-2007
Utvecklingsplan för Växjö universitet 2000–2004
Regionala miljömål Kronobergs län, 2002
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7.4 Samrådsredogörelse och utlåtande
Samrådsredogörelsen innehåller kommunens ställningstagande till de yttranden som inkom
under samrådstiden 2004-01-29 till 2004-05-15. Hela samrådsredogörelsen finns att läsa på
kommunkansliets diarium. I samrådsredogörelsen finns en sammanfattning vilken presenteras
nedan.
Utlåtandet innehåller kommunens ställningstaganden till de yttranden som inkom under
utställningstiden 2005-02-01 till 2005-04-30. Hela utlåtandet finns att läsa på kommunkansliets
diarium. I utlåtandet finns en sammanfattning vilken presenteras nedan.
Samrådsredogörelse sammanfattning Utdrag ur samrådsredogörelse daterad 2005-01-11
Totalt har 85 yttranden inkommit till Växjö kommun under samrådsperioden 2004-01-29
till 2004-05-15. Yttranden har inkommit från 21 politiska nämnder och kommunala bolag,
10 kommuner, 18 myndigheter, organisationer och föreningar samt 36 privatpersoner.
Bakom de 36 yttrandena från privatpersoner finns ca 600 personer via namnunderskrifter:
Från Hollstorps by 400 namn, från boende vid Brände Udde och Tingsrydsvägen 23 namn,
från boende i Skirs by 90 namn, från boende i Telestad 22 namn, från boende i Härensås
48 namn, från boende i norra Hovshaga 12 namn, från boende vid Grevarydsgatan i
Lammhult 23 namn och från boende vid Ängsvägen i Rottne 13 namn. Några skrivelser är
undertecknade av talesmän för byn.
Synpunkter och målkonflikter
I flera samrådsyttranden lyfts synpunkter fram med koppling till regionen, främst vad
gäller infrastruktursatsningar och pendlingsmöjligheter. Frågan om den regionala
identiteten och Växjös framtida fokus är angelägen och berörs i flera yttranden. Också de
allt viktigare frågorna om mellankommunalt samarbete lyfts fram. Många av dessa frågor
hänger samman med vilka kommunikationsstråk Växjö kommun prioriterar, både på lokal,
regional och nationell nivå. Större rörlighet över längre avstånd, i och med en större
arbetsmarknadsregion, ger ett ökat transportarbete. Här uppstår en konflikt med miljömålen
i form av bl a utsläpp, buller och trängsel.
För Växjö stad diskuteras i flera yttranden nya utbyggnadsområden och
utbyggnadsresurser. Vad gäller de utlagda vägreservaten för Södra länken och Östra länken
önskas förtydliganden. För stadens infrastruktur önskas trafikberäkningar för 5, 10 och 15
år framöver. Hur trafiken utvecklas är viktigt för vägnätets kvalitet och kapacitet.
Vidare diskuteras strandskyddet i flera yttranden. Många privatpersoner är oroade över att
tillgängligheten till sjöarna och det rörliga friluftslivet ska gå förlorat om strandskyddet
förändras. Kommunerna ser däremot positivt på att förbättra möjligheterna att skapa
attraktiva boendemiljöer nära vatten. När det gäller vägsträckningar och
utbyggnadsområden uttrycks oro för att jord- och skogsnäringen samt natur- och
kulturvärden ska drabbas negativt.
Andra aspekter som lyfts fram är kopplingen till kommunens jämställdhetsprogram och
dimensionerna social och kulturell hållbarhet i en framtida utveckling. Barn och
ungdomars delaktighet i de frågor som berör dem i planprocessen, betonas från flera håll.
För stadens grönstruktur önskas preciseringar och en beskrivning av målkonflikter i
samband med stadens förtätning. Vad gäller de mindre tätorterna önskar flera respondenter
fylligare beskrivningar av till exempel attraktiva miljöer och arkitektoniska värden som
vägledning för framtida utveckling.
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Länsstyrelsen i Kronoberg län har i sitt yttrande belyst en rad områden där man önskar en
tydligare behandling, analys och värdering i översiktsplanen. Detta gäller bland annat
riksintressen, strandskydd, översiktsplanens konsekvenser ställd mot olika mål, försvarets
intressen, miljö- och säkerhetsfaktorer på tätortsnivå, interregionala EU-projekt samt
lågexploaterade områden. Vidare anser länsstyrelsen att tätortsintresset behöver definieras
och att orternas befintliga värden bör beskrivas och förtydligas.
Länsstyrelsen lyfter också fram frågor angående skyddsområden och skyddsavstånd med
hänsyn till kommunens risk- och sårbarhetsbedömning. Man önskar kartläggning och
inventering av de tätortsnära skogarna samt förtydliganden vad gäller nyckelbiotoper,
biotopskydd och kulturhistoriska miljöer. Man påpekar vidare att jämställdhetsperspektivet
måste förbättras och att könsuppdelad statistik i högre grad bör tjäna som grund för
analyserna.
Utlåtande sammanfattning Utdrag ur utlåtande daterad 2005-10-06
Totalt har 58 yttranden inkommit till Växjö kommun under utställningstiden 2005-02-01
till 2005-04-30. Yttranden har inkommit från 14 politiska nämnder och kommunala bolag,
4 kommuner, 11 myndigheter, organisationer och föreningar samt 29 privatpersoner.
Några yttranden från privatpersoner är undertecknade med flera namn. 4 yttranden
innehåller namnlistor med sammanlagt ca 100 namn: Från Hollstorps by 35 namn, från
boende i Telestad 35 namn och från boende vid Ängsvägen i Rottne 26 namn. Många
värdefulla synpunkter har inkommit både under samråds och utställningtiden.
Den 2 mars hölls ett öppet möte om utställningsförslaget för allmänheten. Under mars och
april inbjöds boende i tätorter och på landsbygden till diskussionskvällar i Rottne, Braås,
Lammhult, Gemla, Åryd och Ingelstad. Utställningsförslaget har funnits att tillgå på
bibliotek runt om i kommunen, inklusive stadsbiblioteket och Växjö universitetsbibliotek,
samt i domkyrkan. Hela dokumentet har funnits som pdf-filer på kommunens hemsida där
det även funnits ett digitalt forum att ställa frågor om förslaget.
Synpunkter
För Växjö stad diskuteras i flera yttranden nya utbyggnadsområden och
utbyggnadsresurser. Skyddsavstånd mellan bostäder och miljöstörande verksamhet, avstånd
mellan bostäder och kraftledningar samt kulturens betydelse för kommunens attraktivitet
och för hållbar samhällsutveckling är exempel på andra frågeställningar. Södra länkens
placering samt utbyggnadsresurs Öst är de två frågor som engagerar flest privatpersoner. I
Rottne ligger fokus på det föreslagna utbyggnadsområdet längs med Ängsvägen, i
Lammhult ett skydd av naturområdet jämte Grevaryds äng. Vägverket trycker på att
behovet av en precisering av åtgärdsbehovet i stadens trafiknät. Vissa yttranden lyfter
strandskyddets betydelse och faran med att Växjö stads sjöar exploateras allt mer.
Länsstyrelsen är i sitt yttrande i stort sett nöjd med utställningsförslaget. Man efterlyser
dock vissa justeringar i kapitel 3.3 om riksintressen samt förtydliganden om hur
kommunen använt sig av de regionala miljömålen i den översiktliga planeringen.
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Stadens bebyggelse
Utbyggnadsområde

Områden för bostäder, grönytor,
kontor och handel, se kap. 5.3

Utbyggnadsresurs

Utbyggnadpå lång sikt eller
vid oförutsedda behov, se kap. 5.4

Bebyggelse

Nybyggnadsprojekt
möjliga, se kap 5.3

Natur- och kulturmiljö

Trafik

Grönyta

Enskilda grönytor med eller
utan formellt skydd, se kap. 5.7

Naturreservat

Se kap. 3.1 och 5.7.
Bokhultet och Hissö är
även Natura 2000-områden,
se kap. 3.3

Nytt naturreservat

Befintligt/ej exploaterat område
för verksamheter och industri, se kap. 5.5

länsstyrelsens förslag på nya naturreservat (statlig mark), se kap 3.1 och 5.7.
Notteryd och Hågeryd är även Natura
2000-områden, se kap. 3.3

Nytt verksamhetsområde

Fågelskyddsområde

Verksamhetsområde

Område som kan prövas för
nytt verksamhetsområde, se kap 5.5

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde med inslag
av bostäder, se kap. 5.5

Trummens västra strand, se kap. 3.1.

Riksintresse kulturmiljö
Bergkvara gods och Växjö centrum,
se kap. 3.3 och 5.2

FURULUND

Hälsa och säkerhet
Huvudgata

Rekommenderat skyddsavstånd

Se kap 5.8

Inre och yttre bullerzon runt Växjö flygplats,
rekommenderat skyddsavstånd runt Sundets
avloppsreningsverk samt rekommenderat
skyddsavstånd från Sandvik 1 och 2.

Ny huvudgata
Kompletterande sträcka i huvudgatunätet,
se kap 5.8

Vattenskyddsområde

Vägreservat
Södra och Östra länken:
vägreservat 100 meter

Se kap. 3.4

!
(

Deponi
Deponierna vid Telestad och Häringetorp
är i drift, övriga är ur drift, se kap. 3.5.

Kraftledning
För information om ny bebyggelse i stadens
närhet se kap 5.3. I övriga områden beräknas
pågående markanvändning bestå under
planperioden.

Se kap. 3.5.
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UPPVIDINGE
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Växjö
Rv

Attsjö

25

Hollstorp

Gemla

Furuby

Hemmesjösjön

Öja
Jonsboda

Rv 2

Rv

23

Salen

Skir

Årydsjön

7

Furen

Kättilstorp

Ellanda Mad

Åryd

sjö

Nöbbele

Tegnaby
Tegnabysjön

Rinkabysjön

Vederslöv
Odenslanda
Vederslövssjön

ALVESTA
KOMMUN

Grimslöv

Gåtahult

Hovmantorp

Tävelsåssjön

Tävelsås
Torsjön

LESSEBO KOMMUN

Ingelstad

Skatelövsfjorden

Rottnen

Stenslanda
Kalvsvik

Uråsa

Jät

Åsnen

Värends
Nöbbele

Lidhemssjön

Linneryd
Karamåla

Väckelsång

TINGSRYDS KOMMUN
Åsnen

Korrö

Riksintressen

Naturmiljö och kulturmiljö

För detaljerad information om
respektive riksintresse se kap. 3.3.

Kartan redovisar ett urval av tillgängligt planeringsunderlag.
För mer information se kap 1.1.2 och kap 3.

Hälsa och säkerhet

Åsnen

Naturreservat

Riskområde för radon

Åsnenområdet är riksintresse enligt MB 4 kap.
och innehåller ett flertal riksintresseområden.
Information om dessa finns i kap 3.3.

Inom Växjö kommun finns 18
naturreservat, se kap 3.1.

Områden inom vilka det är en större
risk för höga radonhalter, se kap. 3.5.

Nytt naturreservat

Vattenskyddsområde
Se kap 3.4.

Inom Växjö kommun finns 8 riksintressanta
områden för kulturmiljön.

Växjö kommuns och länsstyrelsens förslag
på nya naturreservat, se kap. 3.1 och 5.7.
Vissa av områdena är även Natura 2000-områden.

Naturvård

Fågelskyddsområde

Inom Växjö kommun finns 12 riksintressanta
områden för naturvård

Av kommunens 14 fågelskyddsområden finns 13
i Åsnenområdet och 1 vid Trummen västra strand.

Natura 2000

Fornlämningsområde

Inom Växjö kommun finns 27 natura 2000-områden,
vissa av dessa skyddas genom naturreservat, se kap.3.3.

Enligt Riksantikvarieämbetets inventering,
se kap. 3.1.

Kulturmiljö

!
(

Deponier
Nedlagda deponier. Deponierna i
Telestad och Häringetorp är i drift,
se kap. 3.5.

Observera
Parallellt med översiktsplanens papperskartor
finns ett digitalt WEBverktyg där översiktsplanensskikt kan studeras
i detalj tillsammans
med gällande riktlinjer.
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