Analys

Övergripande struktur - sammanhängande stad
Upplevelsen av att en stad, ett stråk eller platser är sammanhängande är beroende
av en mängd olika faktorer. Mest avgörande för att skapa en levande stad är
rörelsen av människor.
En kartbild som visar en tydlig struktur, bebyggelse och god tillgänglighet behöver
inte självklart betyda sammanhang eller en samlad stadsstruktur. Barriärer, såsom
större vägar, spårområden, verksamhetsområden och grönstrukturer, kan utgöra
svaga länkar och skapa kraftiga avbrott i strukturen.
Eftersträvansvärt är en förtätning med blandat innehåll utmed stadens stråk samt
en utveckling av lokala målpunkter som genererar liv och rörelse. Viktigt är också
en medveten och strategisk planering vad gäller åtgärder som kan motverka barriäreffekter och påverka stadens framtida utveckling på ett positivt sätt.
Andra avgörande faktorer för att skapa en sammanhängande stad är avstånd och
den tid det tar att röra sig mellan olika målpunkter vilket givetvis påverkar oss i
vårt val av färdsätt/färdmedel.
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AnalysÖvergripande struktur

C

C

C

befintlig bebyggelse
ny bebyggelse
blå koppling
grön koppling

Sammanhållande funktioner
Olika funktioner skapar olika samband i
stadsstukturen. Vissa funktioner bidrar inte till
upplevelsen av en sammanhängande stad.

befintligt stadsstråk
nytt stadsstråk
blåa stråk
gröna stråk

Sammanhållande stråk
Stadens möjliga stråk och rörelse hänger samman med de funktioner som erbjuds. Stråk och
rörelse kräver attraktivitet, närhet och tydlighet.

19

Barriärer
Områden med otrygga miljöer, höga hastigheter
och där stadsmässiga funktioner saknas skapas
otydliga stråk och barriärer som kräver särskild
fokus för att skapa en sammanhållen stad.
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Avstånd, tid och samband
Utbyggnadsområdena kan tänkas nå centrum från de mest gena stråken.
Avgörande för val av transportmedel är framför allt tid, vilket även rör hastigheten.
För att möjliggöra och skapa känsla av en hållbar och sammanhållen stadsstruktur
är det av vikt att dessa stråk är sammanhängande och inte avbryts av barriärer som
skapar otrygghet och främjar valet av bil som färdmedel.

C
bil
buss
g/c

Stråken från centrum till de tre stadsdelarna kan illustreras enligt följande, se bild:
typ av stadsrum
tillåten hastighet i olika avsnitt
Nätsträckning för färdmedel
avstånd - sträckan
tid – att ta sig med cykel, kollektivtrafik eller med bil

TOFTA
50

90

50

C

100

50

JONSBODA

bil
buss
g/c

Resultatet ger en samlad bild över stråkets förutsättningar. Utifrån denna kan
en trolig bild skapas över stråkets sammanhang, trafikantens beteende och val av
färdmedel.

C
bil
buss
g/c

HOLLSTORP

centrum
bostäder
verksamheter
natur
vatten
järnväg
tomrum
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Tofta
Avståndet mellan centrum och Tofta är nästan 10 km. Det tar lång tid att gå eller
cykla och omgivningen präglas starkt av miljön kring riksvägen dvs trafik i hög
hastighet, skyddsavstånd, avbrott i bebyggelsen och verksamhetsområde. Stråket
bör betraktas som ett dagstråk. Att få ett bra underlag till en god turtäthet med
kollektivtrafik kräver en stor utbyggnad i området. Avståndet till hållplatser utmed
riksvägen är långt (Bebyggelse kommer inte kunna uppföras utmed riksvägen pga
buller).

TOFTA

Södra Fylleryd/Hollstorp
Bäst förutsättningar för gång-, cykel- samt kollektivtrafik har området Hollstorp.
Området ligger ganska nära centrum. Rörelsen sker genom ett sammanhängande
stadsrum innehållande i huvudsak bostäder, vilket skapar ett bra underlag för en
god turtäthet och en miljö som upplevs trygg och säker. Gång- och cykelväg bör
följa huvudgatan.

C

För Södra Fylleryd tillkommer sträckan bortom väg 25. Hur korsningspunkter
utformas kan bli avgörande för trafikantens val av färdmedel. Ett g/c-stråk utmed
väg 25 eller via naturreservatet kan enbart betraktas som ett dagstråk.
Jonsboda
I Jonsboda finns bra förutsättningar för välfungerande gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Det finns g/c-stråk att ansluta till, både utmed sjön och i
stadsmiljö. Via sammanhängande bebyggelse i Teleborg kan ett tryggt och säkert
stråk skapas medan länken genom naturreservatet blir betydligt svagare. Kollektivtrafik till området kan ske från två, eventuellt tre, håll. Området kan bebyggas så
att ett bra underlag till god kollektivtrafik skapas.

HOLLSTORP

JONSBODA

Tre huvudstråk
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TOFTA - CENTRUM

JONSBODA - CENTRUM

HOLLSTORP/S. FYLLERYD - CENTRUM

TOFTA - CENTRUM

BIL

60 MIN

G/C
60 MIN

Tid/avstånd - bil
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JONSBODA - CENTRUM

HOLLSTORP/S. FYLLERYD - CENTRUM

TOFTA - CENTRUM

JONSBODA - CENTRUM

HOLLSTORP/S. FYLLERYD - CENTRUM

BUSS

G/C
BUSS
BIL

60 MIN

TOFTA - CENTRUM

JONSBODA - CENTRUM

HOLLSTORP/S. FYLLERYD - CENTRUM

60 MIN

Tid/avstånd - buss

Tid/avstånd - samlat
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Målen med ett attraktivt trafiksystem är att det erbjuder god tillgänglighet, med
önskad trygghet och största miljöhänsyn genom ett hållbart resande. För att fritt
kunna välja rätt transportmedel för resan krävs att kvalitet och restid är likvärdiga
för de olika trafikslagen. Idag går de flesta resor fortare med bil än med gång, cykel
eller buss. Samhällsplanering och utveckling av infrastrukturen bör därför om
möjligt underlätta för gång, cykel eller buss, och i vissa delar begränsa framkomligheten för bil. Hela tiden med en bibehållen eller ökad total tillgänglighet till
stadens alla delar. (Med total tillgänglighet menas summan av tillgängligheten med
gång, cykel, buss och bil.)
Hollstorp kan enkelt kopplas på befintlig struktur i östra kanten av Högstorp.
Både gång- och cykelstråk samt busslinjer kan förlängas ut i de nya kvarteren.
Vägnätet kan med fördel byggas upp kring en ny genomfartsled (Östra Länken)
mellan riksväg 25 (Kalmarvägen) och 27 (Ronnebyvägen). Denna genomfartsleds
vägområde får dimensioneras av genomfartstrafikens volym och hastighet. Om den
inte skall ha den övergripande funktionen kan gatan utformas mer som en klassisk
huvudgata genom området. Restiden med bil eller buss till centrum kan komma
bli likvärdiga om kollektivtrafiken byggs ut och biltrafiken i vissa delar får stå tillbaka inne i stadens mer centrala delar.

HOLLSTORP/S FYLLERYD
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CENTRUM

Biltrafik

Kollektivtrafik

Södra Fylleryd blir en ”ö” i stadens struktur och måste kopplas samman mot
staden i väster och Högstorp i söder. I Högstorp finns flera målpunkter som gör
att barriären av riksväg 25 (Kalmarvägen) måste överbryggas med planskildheter,
åtminstone för gång och cykel. Mot centrum finns en cykelväg genom naturområdet, men denna kan inte betraktas som en trygg cykelled under dygnets mörka
timmar, då måste koppling till cykelstråket genom Högstorp finnas. Busslinje finns
att förlängas ut till det nya området. Beroende på busslinjens framkomlighet kan
restiden med bil eller buss till centrum bli likvärdiga.

G/C

Jonsboda har ett läge som gör det möjligt att skapa mycket bra förbindelser mot
centrum för buss och cykel, samtidigt som bilen naturligt hänvisas till det övergripande vägnätet med riksväg 23 (mot Älmhult) i väster och Teleborgsvägen i öster.
Två huvudcykelstråk kan ledas genom Teleborg i ett tryggt nät genom befintlig
bostadsbebyggelse, samt över Trummen och naturområdet Bokhultet under
dygnets ljusa timmar. Även busslinjerna kan förlängas via samma stråk. Huvudvägnätet genom de nya områdena kan kombineras med den planerade nya Södra
länken. Genom områdets västra del krävs en huvudgata centralt genom området
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både för bil, buss och cykel. Denna huvudgata krävs både utan eller med Södra
änken. I det nya områdets södra del kan Södra länkens sträckning fundera som huvudgata med två anslutningspunkter. I den östra delen kan denna huvudgata kopplas till Teleborgsvägen på olika sätt, beroende på vad som händer med det området. Verksamhetsområdet i väster invid riksväg 23 kan med fördel nyttja första
delen av Södra länken, förutsatt att anslutningspunkten till Södra länken placeras
tillräckligt långt från trafikplatsen på riksväg 23. När Södra länken behöver byggas
ut kompletteras sträckningen med kvarvarande delar. Utbyggnaden av Jonsboda
blir därför oberoende av beslut om utbyggnad av Södra länken.
Tofta har ett läge långt från staden. Bilvägnätet är väl utbyggt för att koppla området till övriga tätorten. Men för buss och cykel blir det långa och otrygga resvägar.
Detta område kan därför inte kopplas samman med stadens infrastruktur, utan
blir en fristående by. Detta är inte förenligt med målsättningen att skapa en tätare
stad för cykel och kollektivtrafik. Det finns t.ex. ingen möjlighet för skolbarn att
gå eller cykla till skolan, det krävs skolskjuts. Däremot kan infrastrukturen lämpa
sig för fritidsbebyggelse.
Områdena längs Rottnevägen mot Helgasjön och Skirsjön lämpar sig bättre för
en utveckling mot ett hållbart transportsystem, även om dessa också ligger relativt
långt från stadskärnan. Här finns dock större möjligheter att skapa bil-, buss- och
cykelstråk genom en sammanhängande bebyggelse, och på så sätt åstadkomma en
hållbar stad med god tillgänglighet, önskvärd trygghet och stor miljöhänsyn.
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Buller
Utformning av gaturummets sektion styrs av tillåten trafiksituation dvs av
hastighet/buller. Förutsättningarna för gaturummets utformning är direkt
avgörande för hur miljön upplevs, dvs om gaturummet upplevs stadsmässigt
eller enbart som ett vägområde. Med låg hastighet möjliggörs en rumslighet där
byggnaderna utgör gaturummets väggar. Detta ger en miljö med många korsningsalternativ och platser som inbjuder till stadsliv. En huvudled, riksväg har
färre korsningspunkter och breda skyddsavstånd. Miljön riskerar att bli torftig
och ensidig. Denna typ av miljö skapar avbrott och stör ett logiskt och önskvärt
rörelsemönster.

4

Bullersituationen kräverskyddsåtgärder så som bullervallar eller annat skydd vilket
ger en påtaglig barriäreffekt. Få korsningspunkter kan medföra ett behov av parallella matargator/angöringsgator. Detta påverkar byggnadernas placering med den
medföljande risken att de vänder ryggen mot gatan.

2

Utformningen påverkar vårt beteende, vilket exempelvis innebär är en riksväg inte
förenlig med ett nattstråk för gång- och cykeltrafikanter.

1

STRUKTURSKISSER FÖP2010 VÄXJÖ
Tyréns

3

28

Gatutyper med illustrerade bullerskyddsavstånd utifrån tillåten hastighet
1
1

Södra länken

km/h
90
70

meter
65
50

50

30

väg

2

Väg 25

km/h
100
70

meter
100
90
60

Exempel på åtgärder som minskar avståndet mellan byggnad och väg:
- Längsgående bebyggelse parallell med gatan.
- Genomgående lägenheter som skapar tyst
sida.
- Bullerskyddade uteplatser.

km/h
90/100
60

väg

3

Väg 23

km/h
100

meter
100

väg

Rottnevägen

km/h
90

35

väg

km/h
100

4

meter
60

meter
60

väg

meter
50

km/h
90

29

meter
25
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Hollstorp är det område som har starkast koppling till Växjö centrum. Stadsgrönskan med klippta häckar, kulturväxter och trädrader längs huvudstråken kan förstärkas ytterligare. I öster möter Hollstorp nyligen avverkade skogar i kombination
med gammal kulturmiljö som man måste värna om. Här finns det en möjlighet att
låta stadsgrönskan vandra ut i det omgivande kulturlandskapet utan att det känns
påtvingat eller att övergången till det omgivande landskapet blir för abrupt.

Blågrön struktur
På samma gån som de centrumnära beskogade naturreservaten utgör en tillgång är
de ett hinder för den geografiskt självklara expansionen av Växjö centrum. Fördelen med dem är att man har nära tillgång till en biologisk mångfald och alla de
upplevelser som det för med sig.
I en stad finns en annan typ av kultiverad grönska som utgör stadens tolkning av
naturen bland annat i form av parker, trädgårdar och trädkantade gator.

Mellan befintligt verksamhetsområde i söder och bebyggelsen är det viktigt att behålla en grön zon. Denna kan bestå av stadsnatur som leder vidare ut i kulturmiljön
i öster.

Båda dessa yttringar av grönska har sina fördelar och nackdelar beroende på sitt
sammanhang. Natur- och kulturmiljöerna som uppfattas som enbart positiva
under dagen förlorar mycket av sin attraktivitet som nattstråk. Då känns miljöerna
osäkra och kanske till och med hotfulla. Miljöer med stadsgrönska som dagtid
kanske uppfattas som lite torftiga har ofta anpassats till att fungera även kvälls- och
nattetid med en överblickbarhet och logik som gör att man känner sig trygg.

Södra Fylleryd är beläget i storskogens sista utpost in mot Växjö som avslutas med
naturreservatet. Kopplingen till naturen är stark i detta utvecklingsområde. Bebyggelsen som uppförs här bör ha en samklang med den mossbelupna granskogen
och de rekreativa värden som är starka här. Grönstråk bör vara av naturkaraktär
snarare än stadsgrönska.

Tofta ligger i ett område med natur- och kulturmiljöer. Attraktiviteten ligger i närheten till skogen och sjöarna med sina orörda strandlinjer. ”Ute på landet”- känsla
kvälls och nattetid innebär även en otillgänglighet. Öster om Toftasjön finns det en
stor potential i att spara mycket av den insprängda ädellövskogen och i bebyggelsens kantzoner glesa ut den dominerande barrskogen. Branten ner mot Toftasjön
kan fungera som ett rekreativt stråk.

Jonsboda är det område som har flest naturtyper. Det största hotet mot detta område är den barriär som kan komma att skapas i öst-västlig riktning med tillkomsten av södra länken. De naturområden som omsluter Södra Bergundasjön kommer
at bli avskurna i sin kommunikation med naturmarkerna söder ut.
Kopplingen söderifrån med sina naturmiljöer är viktig för området, men också den
stadsgrönska som leder in till centrum via stadsdelen Teleborg. Här finns möjlighet
att skapa trygga stråk in till staden under dygnets alla timmar.

I den norra och västra delen av området finns en potential i att möta mer öppna
ytor och utnyttja närheten till vattnet. Skogarna i kombination med de öppna
delarna kan erbjuda spännande närmiljö. Det är dock inte självklart att gator och
tomter ska ha inslag av stadsgrönska. Kvaliteterna i Tofta är naturmiljön som man
istället bör anpassa boendet efter.
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Detta område har en nära koppling till Bokhultets naturreservat och det är viktigt att man får med sig naturen som element, tex i form av stadsgrönska av mer
naturlig karaktär genom bebyggelsen.
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Naturområdena söder om södra länken är av hög kvalitet med mindre sjöar och
ett tilltalande mosaiklandskap. Platser bör beredas där både människor, djur och
i förlängningen växter kan förflytta sig och spridas i en skyddad miljö över eller
kanske hellre under vägen.

31

STRUKTURSKISSER FÖP2010 VÄXJÖ
Tyréns

AnalysBebyggelsestruktur

Hollstorp/Södra Fylleryd
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Utbyggnadsområde

Anslutande bebyggelse

Struktur

Struktur

Spridd enskild bebyggelse uppförd längs gamla
vägsträckningar i kulturlandskapet

Samlad bebyggelse längs huvudgata.

Bebyggelseformation

Bebyggelseformation

Spridda enskilda och mindre bebyggelseformationer längs vägar i kontakt med landskapet.

Blandad bebyggelse längs huvudgata med
omgivande kvartersstruktur på vardera sida.

Typologi

Typologi

Enbostadshus och gårdsformationer

Enbostadshus, flerbostadshus och radhus.

32

Jonsboda

Utbyggnadsområde

Anslutande bebyggelse

Struktur

Struktur

Spridd enskild bebyggelse i landskapet uppförd
längs vägar.

Samlad bebyggelse i anslutning till vatten.

Bebyggelseformation

Bebyggelseformation

Enskilda hus vänder sig mot landskapet. Kontakt
med vägen.

Blandad bostadsbebyggelse organiserad i kvarter
med varierade inre struktur.

Typologi

Typologi

Enbostadshus och hästgårdar.

Enbostadshus, flerbostadshus och radhus.
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Tofta

Utbyggnadsområde

Struktur
Spridd bebyggelse i anslutning till vatten.

Bebyggelseformation
Mindre bebyggelseenklaver om 15-30 bostäder
formerade kring vatten.

Typologi
Enbostadshus, viss andel sommarhus.
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Jonsboda

En utbyggnad i Jonsboda ger goda förutsättningar att skapa en tät och sammanhållen stad. Området kan anslutas till befintlig bebyggelse i nordost samt till planerat
område i nordväst. Det är möjligt att koppla området till stadens centrum i norr,
till högskolan i nordost samt till I11 företagspark, handelsområde samt arena i
nordväst. En visuell koppling över sjön ger upplevelsen av närhet till staden.
Området kan anslutas till befintligt gång- och cykelnät och servas med kollektivtrafik från flera håll. Möjlig exploateringsyta kan skapa ett bra underlag för en
välfungerande kollektivtrafik. Utbyggnaden kan ske etappvis. En ev utbyggnad av
Södra länken kommer medföra en kraftig barriär och påverkar Växjös möjlighet till
fortsatt utveckling söderut som sammanhängande stad. En lösning i första skedet
bör vara flexibel så alternativ finns för framtiden till länk eller inte. I yta inom
skyddsavståndet till reningsverket kan viss verksamhetsetablering (icke störande)
tillåtas. I övrigt bör denna yta lämnas som utredningsområde. Möjlighet finns att
utveckla ett renodlat verksamhetsområde med angöring från väg 23. Gynnsamt
för ett lokalt centrum är om verksamhetsområdet kan ligga inom rimligt avstånd.
Området har goda rekreativa värden med närhet till sjö (bad) och natur. Det
mångfacetterade landskapet med många naturtyper är en viktig tillgång vid en
utvecklingen av området.

+
Sammanhållen stad/stråkstad
God tillgänglighet för g/c
God tillgänglighet för kollektivtrafik
Vägreservat mellan väg 23 och väg 27
Lokala kvaliteter - vatten, natur
Ansluter till befintlig bebyggelse
Reningsverk med skyddsavstånd
Saknar infastruktur
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AnalysHollstorp/Södra Fylleryd

Hollstorp/Södra Fylleryd
+
Sammanhållen stad/stråkstad
God tillgänglighet för g/c
God tillgänglighet för kollektivtrafik
Ny väg mellan väg 25 och väg 27, avlastning av befintlig huvudgata och nya
angöringsmöjligheter.
Koppla samman områdena på vardera sida om väg 25.
Lokala kvaliteter - natur, kulturlandskap
Ansluter till befintlig bebyggelse

en utbyggnad av området. Hollstorp och Södra Fylleryd kan sammanlänkas via
anslutningspunkter utmed väg 25. Även gång- och cykelförbindelse bör anordnas.
Södra Fylleryd - Här saknas befintlig bebyggelse att ansluta till. Området omsluts
av ett naturreservat samt av väg 25. Barriäreffekten är kraftig vilken förstärks ytterligare av bullervallar i kanten av Hollstorp. Kopplingen till Hollstorp är obefintlig.
Via ny angöringsgata, från väg 25 möjliggörs en anslutning mellan de båda områdena. Den upplevelsemässiga sammanlänkningen, att få Södra Fylleryd att bli en
naturlig del av en sammanhållen stad, är svår att uppnå. Gång- och cykelnät finns
att anslut till genom naturreservatet. En stor kvalitet är områdets direktanslutning
till natur- och rekreationsområdet.

Väg 25 - kraftig barriär, bullervall. Hollstorp/Södra Fylleryd saknar kontakt.
Bullerutsatt område, bullervall finns delvis.
I Hollstorp kan ett nytt område utvecklas i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Angöring till utbyggnadsområdet kan ske via befintlig huvudgata samt
från en ny angöringsgata med anslutning från norr och söder. Utmed angöringsgata kan olika servicefunktioner etableras.
Den befintlig huvudgatan fortsätter vidare i östlig riktning från stadsbebyggelsen
till kulturlandskapet. Kulturlandskapet är en kvalitet för området och bör behandlas med ett respektavstånd där miljön lämnas orörd. Östra länken bör utformas
som en stadsgata för lokal trafik främst.
Med ny angöringsgata skapas goda möjligheter för anslutning till Södra Fylleryd
samt till högskoleområdet. God tillgänglighet för både gång och cykel finns via
befintliga stråk. Underlag till god kollektivtrafik finns redan och ökar i och med
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AnalysTofta

Tofta (östra)
+
G/c utmed riksväg och genom naturområde (dagstråk)
Tillgängligt för kollektivtrafik, via väg 23
Höga lokala blågröna kvaliteter
Dramatisk naturtyp öster om Toftasjön
Böljande mosaiklandskap med gran och tallplanteringar väster om väg 23
Väg 23 mot Linköping - kraftig barriär.
Bullerutsatt område
Långt avstånd till centrum, med många ”mellanrum” på vägen
Svårtillgängligt område
En exploatering kräver utbyggnad av infrastrukturen
Dåliga förutsättningar för att skapa ett bra underlag till nära och turtät kollektivtrafik

Området har dåliga förutsättningar för att bli en del av den täta sammanhållna
stade sett utifrån struktur och avstånd. Mellan Tofta och centrum finns avbrott
i stadsstrukturen som påverkar upplevelsen av en sammanhållen stad. Länken
till centrum utgörs av väg 23. En kraftigt belastad väg med hög hastighet och få
korsningspunkter, vilket gör den till en stark barriär. Området längsmed väg 23 är
kraftigt bullerutsatt och kan inte bebyggas.
Vid exploatering krävs en utbyggnad av infrastrukturen. Avståndet för gång- och
cykeltrafikanter till centrum är ca 10 km och är att betrakta som dagstråk.
En exploatering i området som kan ge ett tillräckligt underlag för en god kollektivtrafik med hög turtäthet är mindre troligt.
Området består av en svårexploaterad terräng med stora nivåskillnader. Dock finns
en större sammanhängande yta med mindre höjdskillnader där ny bebyggelse
skulle kunna uppföras. Till detta skulle enstaka friliggande enbostadshus bebyggas
utmed sluttningen till sjön. Risken finns att området kommer upplevas isolerat
med dålig förankring till övriga delar i Växjö.
Stråkstadens förutsättningar saknas i den bemärkelsen att ett stråk består av olika
stadsrum länkade till varandra. Då även g/c-länken är begränsad är det mindre
troligt att få Tofta att bli en del av den täta, resurseffektiva staden. Området skulle
dock kunna utvecklas som område, med lägre krav på åtgärder för samhällsservice.
Det finns höga rekreativa värden, framförallt öster om Toftasjön, som kan utvecklas och bli attraktiva målpunkter.
Målpunkter finns inom området eller i direkt anslutning (bad/natur/golf ).
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AnalysSammanfattning

Tofta (västra)
+
Ansluter till befintlig bebyggelse
Tillgängligt för kollektivtrafik, via väg mot Rottne
Höga lokala blågröna kvaliteter.
Böljande mosaiklandskap med gran och tallplanteringar väster om väg 23
Tillsammans med befintlig bebyggelse finns förutsättningar för att skapa ett
bra underlag till god kollektivtrafik
GC-länk saknas mot centrum
Väg mot Rottne - kraftig barriär.
Bullerutsatt område
Långt avstånd till centrum, med många ”mellanrum” på vägen
En exploatering kräver utbyggnad av infrastrukturen

Utmed Rottnevägen, i anslutning till befintlig bebyggelse, finns bättre
förutsättningar för exploatering. Området trafikeras av regionbuss till Rottne som
har en god turtäthet. Två hållplatslägen skulle kunna tjäna befintligt område på
vägens östra sida samt ny bebyggelse utmed den östra sidan. Gång- och cykelväg
till centrum saknas men skulle kunna byggas ut. Troligt är att detta endast skulle
fungera som dagstråk.
Sammanfattning
Avståndet från TOFTA ÖSTRA till centrum är långt. En utveckling i området
kommer inte att följa de grundläggande målen som presenteras inledningsvis – att
skapa tät, sammanhängande stad med god gång-, cykel- och kollektivtrafikförsörjning. Förslagsvis kan området utvecklas för fritidsboende som kräver en lägre nivå
av åtgärder avseende samhällsservice. Området utmed vägen mot Rottne (TOFTA
VÄSTRA) har något bättre förutsättningar; avståndet är lite kortare men framför
allt kan ny bebyggelse, tillsammans med befintlig, skapa ett underlag för att kunna
erbjuda en god turtäthet avseende kollektivtrafik, vilket är en viktig förutsättning i
den hållbara planeringen.
SÖDRA FYLLERYD har en dålig förankring till centrum och till staden i övrigt.
Väg 25 utgör en kraftig barriär som förstärker upplevelsen av att området är avskiljt och inte sammankopplat med intilliggande Hollstorp. Området besitter dock
höga natur- och rekreativa värden vilket skulle kunna lämpa sig för ett intressant
"livsstilsboende". HOLLSTORP är det området som lämpar sig bäst för exploatering sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Området kan kopplas till befintlig bebyggelse
och infrastruktur. Även markförhållandena är mer gynnsamma i detta område än i
de andra delarna. Även JONSBODA har bra förutsättningar för att utvecklas. Det
finns möjlighet att koppla området till befintlig bebyggelse från två håll och skapa
ett sjönära område med höga kvaliteter och goda förbindelser till centrum.
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