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Uppdraget
Tyréns fi ck 2011-02-25 i uppdrag att ta fram strukturskisser till FÖP2010 avse-
ende Växjös framtida utveckling. Syftet är att utifrån ett politiskt inriktningsbeslut 
till en fördjupning av översiktsplan, slutsatser av Rådslag 2010 och planerings-
förutsättningar presentera övergripande strukturskisser för utveckling av de tre 
delområdena Jonsboda, Hollstorp/Södra Fylleryd och Tofta. 

För att kunna ge en mer heltäckande bild och förklaringar till de ställningstagan-
den som gjorts har denna skrift framtagits.

Skriften inleds med de för uppdraget givna förutsättningarna följt av teamets/Ty-
réns analys och slutligen förslag inom angivna områden. 

Nedan presenteras Växjö kommun Inriktningsbeslut för översiktsplanen samt 
slutsatser av Rådslagsrapport 2010.

Strukturskisser FÖP2010Uppdraget
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Strukturskisser FÖP2010Uppdraget

Inriktningsbeslut för översiktsplanen avseende Växjö stad
 
Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande. Vi bygger runt våra sju 
sjöar. År 2030 är sjöarna inbyggda i staden och staden har 100 000 invånare. Växjö 
måste ha en fungerande infrastruktur som möjliggör detta. 

Vi arbetar med att förtäta staden och pröva förtätning inom och i närheten av dagens 
bebyggelsestruktur. Vi ska också eftersträva trädgårdsstäder för villor, småhus och fl er-
bostadshus i den utsträckning som motsvarar efterfrågan och människors behov. Stråken 
ska bildas utifrån bebyggelsestrukturen.

Det ska alltid fi nnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrå-
gan som fi nns. Det ska fi nnas mark för traditionella verksamhetsområden som mots-
vara mer än den genomsnittliga efterfrågan.

Växjö ska vara en grön stad med gröna stråk, stråk för kollektivtrafi k och cykel. Stad-
skärnan skall få fl er bilfria miljöer. Det är gång och cykelavstånd till de sju badbara 
stadssjöarna. I Växjö stad fi nns de fl esta verksamhetsområden i attraktiva kunska-
psmiljöer även om man arbetar med traditionell produktion och handel. 
Traditionella verksamhetsområden ska kunna omvandlas till boende och boende måste 
kunna kombineras med småskaliga verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen för 
Växjö bygger på en politik som möjliggör och uppmuntrar byggnation på landsbygden 
och i orterna utanför Växjö.

Rådslagsrapport 2010

Följande punkter är en sammanfattning av Rådslagsrapporten

 Sjöarnas och parkernas stad med naturen runt knuten 

 Bygg staden för cykel och kollektivtrafi k. Gör den tätare, mer funktions  
 blandad och satsa på stråk 

 En fl erkärnig stad – bestående av en attraktiv stadskärna kompletterad   
 med mångfunktionella stadsdelscentra

 En stad som främjar trygghet, säkerhet och folkhälsa

 Djärv arkitektur i kombination med respekt för de ”historiska vingslagen”.

 Den regionala staden – en kärna i en samverkande region (Växjös – ett  
 regionalt centrum)
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Förutsättningar
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Region Omland Staden
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Stadsstruktur

Växjös tätort omgärdas nästan helt av de sju sjöarna. Det är sjöarna och naturen 
som präglar Växjö och skapar en stad med höga rekreativa värden. Staden har en 
låg bebyggelsesiluett och är relativt gles med en hög andel enbostadshus. Växjö 
centrum utgörs av tät stadsbebyggels med en tydlig struktur från 1658 års rutnät-
splan. Utanför den historiska kärnan förändras strukturen och blir mer gles. 

Växjö ligger där riksvägarna 23, 25, 27, 29, 30 och 37 sammanstrålar. Det är 
tydligt hur riksvägarna har präglat stadens utveckling.

FörutsättningarStadsstruktur

Växjös historiska kärna utgörs av en 
tydligt rutnätsstruktur från 1658.

Från den historiska kärnan har Växjö 
vuxit längs en tydlig vägstruktur ut 
mot de omkringliggande sjöarna.
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Stadens delar

Vägnät Vattenområde

Naturområde Bebyggelse
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FörutsättningarInfrastruktur

Växjö har en väl utbyggd infrastruktur för person- och godstransporter. Staden 
består av ett fi nmaskigt biltrafi knät som också till stora delar kan nyttjas av 
cykeltrafi k. Det fi nns ett sammanhängande cykelvägnät som når de fl esta delarna 
av tätorten. Busslinjenätet erbjuder möjlighet till kollektiva resor både inom och 
utanför stadens gränser. 

Vägnätet är uppbyggt kring riksvägar som passerar genom staden. Vissa av dessa 
genomfartsleder kräver kapacitetsförstärkning eller nya sträckningar utanför staden. 
Flera års studier pekar på möjliga nya genomfartsleder i söder och i öster. Dessa 
berör studerade utbyggnadsområdena Jonsboda (Södra länken) och Hollstorp/
Södra Fylleryd (Östra länken).    

Vägreservat har preciserats för Södra länken mellan riksväg 23 (mot Älmhult) och 
27 (Ronnebyvägen).  Del av denna vägsträcka är detaljplanelagd. För Östra länken 
fi nns en sträckning planerad mellan riksväg 25 (Kalmarvägen) och 27 (Ronnebyvä-
gen). Från centrum ut mot Tofta går riksväg 23 (Lenhovdavägen).

Cykelvägnätet har fl era sammanhängande stråk som kopplar samman stadens yttre 
områden med centrum. De övergripande gångstråken sammanfaller med detta 
cykelvägnät. De fl esta stråken följer huvudvägnätet men på separerade cykelbanor. 
Mot Tofta fi nns cykelstråk fram till Sandsbro.  Mot Hollstorp fi nns cykelstråk fram 
till Högstorp och mot Jonsboda i söder fi nns cykelstråk ner till de södra delarna 
av Teleborg. Idag fi nns en mindre väg som leder ut från staden mot Jonsboda över 
Bokhultet mellan Bergundasjöarna.

Kollektivtrafi knätet består av fl era radiella linjer som betjänar de största resande-
strömmarna mellan ytterområdena och centrum. Det fi nns en uttalad strävan efter 
ett attraktivt kollektivtrafi ksystem med hög framkomlighet och god täckning av 
stadens alla delar. Nyligen presenterades ett förslag till utveckling av busslinjenätet. 
I detta förslag fi nns förlängningar av befi ntliga busslinjer ut mot Tofta, ut mot 
Hollstorp/Södra Fylleryd och ut mot Jonstorp både via Teleborg och en ny bussbro 
över Trummen (mellan Bergundasjöarna). 
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Huvudvägnät VägreservatG/C Kollektivtrafi k

Busshållplatserna ska utformas trygga och trivsamma och integreras i nätet av 
gator, gång- och cykelvägar. Det fi nns många vinster med att skapa lägen där 
biltrafi k, kollektivtrafi k, gång och cykel kan samlas i samma gaturum.  En ökad 
genomströmning av människor skapar ett bra underlag för etablerandet av service-
funktioner och upplevelsen av trygghet och säkerhet ökar. En trivsam stadsmiljö 
och god orienterbarhet ökar också attraktiviteten.
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FörutsättningarBebyggelse/befolkning

Växjö är en relativt gles stad med låg bebyggelse. Hälften av stadens invånare bor 
i ett centralt nordsydligt stråk som korsar centrum. Något mer än hälften bor i 
fl erfamiljshus och något färre än hälften i enbostadshus. Staden är till stor del 
funktionsindelad med arbetsplatser och verksamhetsområde i andra områden än 
där folk bor. Även en stor del av handeln är lokaliserad till verksamhetsområdena. 
Handelsområdena ligger förhållandevis centralt utmed eller nära huvudvägnätet 
och kollektivtrafi ken.  

Befolkningsutveckling
Växjö planeras växa med 40 000 invånare under 20 år dvs från 60 000 idag till 
100 000 år 2030. Detta innebär en ökning med ca 2 000 nya invånare per år. För 
att kunna göra en rimlig uppskattning av hur många bostäder detta kan generera 
görs en beräkning utifrån ett genomsnitt av antal personer per bostad.
Växjö räknar med två personer per bostad. Vilket innebär 1 000 nya bostäder per 
år i 20 år.

2 personer/bostad         1 000 bostäder/år  
3 personer/bostad 750 bostäder/år
4 personer/bostad 500 bostäder/år

För att få en uppskattning av vad detta innebär i markyta har tomtyta/bostad 
multiplicerats med 1,25 för att inkludera del av allmän platsmark.

600 kvm x 1000 x 1,25 = 75 ha 75 ha x 20 år = 1500 ha
300 kvm/1000 x 1,25 = 37 ha 37 ha x 20 år = 750 ha
300 kvm/750 x 1,25 = 28 ha 28 ha x 20 år = 560 ha

utpekade utbyggnadsområden

Boende:
3400 - 3700

Boende:
10 000
Verksamma:
3700

Boende:
9500
Verksamma:
4000 - 11000
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Uppskattad befolkningsökning inom aktuella utvecklingsområden t o m år 2030.

Tofta
Boende:  1.  800 (Kvarnabäcken)  
  2.  100 Skirshult) 
  3.  120 (Ekesås) 
  4.  2200 (Tofta)
  5.  200 (Byabron)
  6.  600 /300 (Toftasjön)  tot:3 400 – 3 700

Hollstorp/Södra Fylleryd
Boende:  7.  5000 (S Fylleryd)  
  8.  5000 (Hollstorp)   tot: 10 000

Verksamma:  9. 100 (S Fylleryd)  
  10. 100 (Hollstorp) 
  11. 3500 (verksamhetsområdet) tot: 3 700

Jonsboda
Boende:  12. 7000 (Jonsboda)                
  13. 2500 (Söder om B-sjön)  tot: 9 500
 
Verksamma:  14. 2500 (verksamhetsomr) 
  15. 1000-7000(Jonsboda)   
  16. 500 (söder om B-sjön)  tot: 4 000- 11 000

Totalt ger detta en ökning med 23 000 nya invånare och 7 700 – 14 700 
verksamma inom de markerade ytorna till 2030.
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FörutsättningarBlågrön struktur

Blågrön struktur
Växjö centrum är på ett övergripande plan omgärdat av sjöar. Av Växjös sju 
centrala sjöar är Växjösjön den enda som har blivit införlivad i staden genom att 
fl ankeras av bostäder. Den som står på tur rent geografi skt är sjön Trummen, som 
till skillnad från Växjösjön omgärdas av campus och verksamheter i kombination 
med stadsparken samt natur längs den östra sidan.

Växjö tätort omgärdas av skog och det är endast på ett fåtal platser som odlad eller 
öppen mark fi nns i dess närhet. Denna miljö är nära förknippad med kultur och 
hävd. Två av de mest centrumnära större skogsområdena är naturreservat.
Inifrån staden möter man det omgivande landskapet med grönstråk av olika 
dignitet och typ.

Tofta 
Tofta har i princip tre olika naturtyper. Blandskog med ädellövsinslag domin-
erar i nordost (öster om Toftasjön) med en brant zon ner mot stranden med 
varierande trädslag. I väster (mellan Toftasjön och Helgasjön) fi nns en mer 
öppen hagmark i norr samt ner mot Toftasjön. De bebyggda tomterna är 
naturlika i sin karaktär med enstaka inslag av kulturväxter.

Hollstorp 
Hollstorp ligger i en västsluttning i barrskog med berg i dagen. I den östra de-
len möter man kulturmarker som hålls öppna genom hävd men också partier 
där skogsavverkning skett nyligen. I söder fi nns en rest av beskogad naturmark 
som är något ondulerad. Naturtomter dominerar i områden med fl erfamiljs-
bostäder, medan villabebyggelsens tomter har mer trädgårdskaraktär.

Jonsboda
I Jonsboda fi nner man ett fl ertal olika naturtyper. Det är strandängar mot 
Södra Bergundasjön samt kärr i de låglänta partierna i framförallt den västra 
delen av området. Här fi nner vi också planterade granskogar. I mittersta delen 
har vi också hagmarker med större dungar av ekbestånd. I området fi nns ens-
taka gårdsbebyggelse med en öppen karaktär.
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Berg bör inte medföra några större grundläggningsproblem. Sprängning kan kom-
ma att krävas vid höjdsättning alternativt anpassas marknivåerna så att grundläg-
gning kan ske utan sprängning.

Kärr och mossar innebär ofta att det fi nns värdefull fl ora och fauna i området. 
Grundvattenytan ligger ofta i markytan eller strax under, vilket måste uppmärk-
sammas vid en höjdsättning för att inte orsaka problem. Grundläggning på or-
ganisk jord, torv och gyttja, kräver först en utgrävning innan marken tas i anspråk 
för byggnation.

Tofta
Området består av väldigt mycket berg i dagen. Risken är stor att sprängning kom-
mer att behövas vid exploatering av området.   

Södra Fylleryd/Hollstorp
Med ledning av jordartskartan är detta område det som lämpar sig bäst för exp-
loatering. Jordlagret utgörs till största delen av sandmorän och endast mindre ytor 
av torv och berg i dagen.

Jonsboda
Enligt jordartskartan utgörs området av en del berg i dagen alternativt ytligt berg 
samt en del kärr och mossar.

FörutsättningarGeologi




