Förslag
Växjö – en nära, tät och tillgänglig stad
Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög
miljöprofil.
Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur och innehåll ska
bidra till sammanhang, stadsliv och god tillgänglighet. Förslaget bygger på en
sammanhängande och funktionsblandad stad med huvudgator som övergår i ett
finmaskigt gatunät och med strategiska platser för möten i viktiga korsningspunkter där liv och rörelse finns naturligt. Blandstadskaraktären ska kunna erbjuda
attraktiva miljöer för verksamhetsetablering. Utöver detta finns verksamhetsområden i stadsnära lägen för verksamheter som kräver någon form av skyddsavstånd.
Utbyggnaden förutsätts ske etappvis med utgångspunkt i befintlig bebyggelse för
att tillsammans skapa ett bra underlag för kollektivtrafik och utveckling av trygga
och säkra g/c-stråk.
I förslaget beskrivs två olika typer av gröna miljöer, grönstruktur och grönstråk.
Grönstrukturen är indelat i två olika typer av miljö: natur- och kulturmiljö eller
stadsgrönska. Stadsgrönskan i sin tur är av två typer: den naturlika och den hortikulturella.
Grönstråken följer dessa strukturer och kopplas samman i vissa punkter. Som
spridningskorridorer för växter och djur föredras natur- och kulturmiljöerna, eller
naturlik stadsgrönska. Stadsgrönskan som används framförallt inne i bebyggelsestrukturen är en förenkling av dessa stråk och fungerar i mindre utsträckning som
spridningskorridorer men mer som ett miljöpsykologiskt tillskott i stadsmiljön.
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FörslagSamlat

Förslaget innehåller:
En hållbar och robust struktur som är flexibel och öppen för en framtida
etapputbyggnad.
Utbyggnad i lägen där staden kan utvecklas och upplevas som samman
hängande (genom sin struktur och länkar av g/c och kollektivtrafik).
Utveckling i lägen där gynnsamma (snabba, trygga, säkra) gång-, cykel,
och kollektivtrafiklösningar kan erbjudas.
Utbyggnad i attraktiva lägen med närhet till både centrum, högskola och
naturområden.
Utveckling av både radiella (till centrum)och tvärgående stråk (till andra
stadsdelar och attraktiva målpunkter).

C

Tillvaratagande och utveckling av lokala kvaliteter som präglar området
och skapa målpunkter.
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FörslagJonsboda

Karaktär
I Jonboda föreslås en småskalig stadsbebyggelse i ett sjönära läge, som genom sin
anslutning till befintlig bebyggelse, omgärdar och integrerar både Norra och Södra
Bergundasjön i stadsstrukturen.

Identitet
Där staden möter vattnet.
Trädgårdsstad med möjlighet till blandstad.

Bebyggelsen föreslås uppföras i en till fyra våningar, enbostadshus och flerfamiljshus, med störst andel enbostadshus. Området är av trädgårdsstadskaraktär
med högre hus utmed huvudgatan vilket förstärker gaturummets stadsmässighet
med aktiva bottenvåningar och tydliga fram- och baksidor.
Bebyggelsen består i huvudsak av bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamheter i strategiska lägen. Blandstadens innehåll eftersträvas. I huvudsak ska verksamhetsetablering ske i viktiga korsningspunkter där stadsliv kan genereras. Platser
föreslås få en utformning så att även tillgång ges till området lokala kvaliteter,
Bergundasjön och naturen. Mot naturområdet i anslutning till reningsverket finns
attraktiva lägen för etablering av icke störande verksamheter. Platsen ges god koppling till centrum, I11 och högskolan, och kan kollektivtrafikförsörjas från flera
håll. Anställda inom verksamhetsområdet skapar underlag för utveckling av viss
kommersiell service och bör ha närhet till stadsdelens centrum.
Längre sydväst finns möjlighet till verksamhetsetablering av något tyngre karaktär.
Området angörs från väg 23 alternativt från en mindre anlagd del av Södra länken.
Verksamhetsområdet kan kollektivtrafikförsörjas med regionbuss från väg 23.
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Bostäder

Kontor, handel

Centrum

Verksamhet

Natur

Stadsgata

Verksamheter
Centrumfunktioner

Verksamhetsområde
Anslutning till intilliggande område
Viktiga utblickar
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FörslagJonsboda

Infrastruktur

CC

C

G/C

Biltrafik

G/C

Området har en ryggrad i form av en huvudgata där
både bil, buss och cykel kan samsas. Busstrafik kopplar området till staden via två linjer; över Bokhultet
och genom Teleborg. Eventuellt kan även en tredje
busslinje från nordväst kopplas till området.

Cykelstråken sammanfaller till stor del med busslinjerna. Dessutom bör ett rekreativt stråk läggas längs
sjöstranden. Bilnätet kopplas på riksväg 23 i väster
och Teleborgsvägen i öster. Bitvis nyttjas delar av
Södra Länken i det övergripande huvudvägnätet. I
respektive delområde inom Jonsboda byggs gatunätet
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upp enligt traditionell hierarki med huvudgata, (uppsamlingsgata), lokalgata, gångfartsområde och torg.

C

Kollektivtrafik - tre busslinjer kan serva området. Verksamhetsområdet kan servas från väg 23.

C

Hållplatser med 400 m radie
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FörslagJonsboda

Grönstruktur

C

C

Stadsgrönska av hemparkskaraktär
Natur- och kulturmiljö

C

Stadsgrönska av hortikulturell karaktär

Söder om Jonsboda finns skog blandad med öppen mark, kärr och småvatten. Ett
mosaiklandskap. Där natur- och kulturmiljö möter bebyggelsen skapar man gestaltad parklik natur i kilar. Dessa miljöer används samtidigt som spridningskorridorer
och ytor för dagvattenhantering. Inuti området längs gator och torg och parker
finns en stadsgrönska som förstärker infrastrukturen. Det är viktigt att naturreservatet Bokhultet behåller en kontakt med naturzonen runt sjön och naturmarkerna i söder. Tillgängligheten ökas genom tillrättalagda slingor.
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Samband
Jonsboda har goda förutsättningar att bli en del av den sammanhängande staden.

riksintresset Bergkvara. Det område som berörs är inte den centrumzon som anges
kring Bergkvara utan ett område där mer samlad bebyggelse låg fram till 1800-talet. Täthet i bebyggelse, utformning och placering bör ske med hänsyn till de
värden somm anges i riksintresset. En möjlighet är att skapa gårdsliknande formationer eller mindre grupper med bebyggelse, inspirerad av tidigare byar och gårdar.
Ytterligare utredning och resonemang kring de fornlämningar som finns kvar i de
gamla gårdslägena bör göras.

Tidsperspektiv/etapper
Utbyggnaden kan med fördel ske etappvis och från två håll, från befintlig bebyggelse från respektive sida. På så sätt kan ett bra befolkningsunderlag ha hunnit
bildats då den centrala ytan bebyggs.
Föreslagen struktur är oberoende av Södra länkens utbyggnad. Området kan bebyggas med endast en mindre del av vägen anlagd med funktion som angöringsväg
från öster och eventuellt från väster.
Utmed vägreservatet sparas en bredd av två kvarter. Inledningsvis kan befintligt
vegetation bevaras och eventuellt stödplanteras. Beroende på vad som händer med
Södra länkens utbyggnad så har strukturen en flexibilitet som tål olika anslutningar i framtiden. Antingen ansluts området mot vägen med två nya kvarter och som
bildar ”stadsgata” alternativt bevaras grönområdet som en skyddszon till en länk av
regional karaktär.
Exploatering
Tot 428 ha exkl verksamhetsområdet.
Hänsyn
Utbyggnad av Södra länken medför en kraftig barriär och kommer påverka möjligheten för Växjö att utvecklas söderut som en sammanhängande stad.
I kanten av skyddsområdet till reningsverket kan icke störande verksamheter uppföras. Resterande del bör lämnas som utredningsområde.
Infrastruktur saknas i området. Delar av utbyggnaden i den nordvästra delen berör
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FörslagHollstorp

Identitet
Stadsbebyggelse - där staden möter kulturlandskapet

Karaktär

I Hollstorp föreslås en småskalig stadsbebyggelse utmed huvudgatan som
övergår i renodlade bostadsområden.
Området kan bestå av både enbostadshus och flerbostadshus som varierar
i antalet våningar, från en till ca fyra våningar. I mötet mellan befintlig huvudgata och Östra länken kan verksamheter och servicefunktioner placeras
samt förskola/skola. Gatan föreslås utformas som stadsgata för att inte bli
en barriär. Efter korsningen med östra länken fortsätter befintlig huvudgata
ut i kulturlandskapet. På en kort sträcka sker övergången från stadsbebyggelse till kulturlandskap. För att kunna bevara befintliga kvaliteter är det
viktigt att ny bebyggelse uppförs med ett respektavstånd och ansluter på ett
ödmjukt sätt mot natur, hagar etc. Abrupta avslut från “stad” till “land” bör
undvikas.
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Bostäder

Kontor, handel

Centrum

Natur

Befintligt g/c-nät kan påkopplas, likaså befintligt bussnät. Ny bebyggelse
kan skapa ett bra underlag för en attraktiv kollektivtrafik med en hög
turtäthet. Ny angöring till Hollstorp skapas i och med anläggandet av östra
länken, mellan väg 25 och väg 27. Koppling via väg 25 till Södra Fylleryd
kan ske i två punkter. Dels vid infarten till området, genom förslagsvis en
cirkulationsplats och dels via en planskild g/c-väg nära idrottsplatsen. I
söder finns en möjlighet till en anslutning till högskolan, en tvärförbindelse
som skulle länka Hollstorp till högskoleområdet, Växjösjön och Trummen.
I anslutning till spårområdet och väg 27 finns utrymme för verksamhetsområde. Önskvärt är att viss bostadsbebyggelse kan integreras i gynnsamma
lägen för att skapa ett område som är befolkat dygnets alla timmar.
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Viktig g/c-koppling
Viktig koppling mellan två område

Idrottsområde

Stadsgata med centrumfunktioner
Stad möter land
Grönzon
Veksamhetsområde/bostäder

Koppling till högskolan
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FörslagSödra Fylleryd

Karaktär
Södra Fylleryd är ett bostadsområde med inslag av ”livsstilsboende”.
Bebyggelsesiluetten är låg, med byggnader i en till tre våningar, placerade på ett
sätt som tydligt förankrar bebyggelsen i naturen. Naturvärdena är höga vilket
gör att området lämpar sig för ett livsstilsboende där natur, rekreation, friluftsliv
och golf är viktiga inslag i den boendes vardag. Intressant karaktärsbebyggelse för
ändamålet skulle kunna skapas. Konferensanläggning, golfcenter och annat som
har en anknytning till områdets karaktär skulle kunna utgöra ett naturligt inslag
och berika området ytterligare.
Kopplingen till centrum går via väg 25 alternativt via ny väg, östra länken genom
Hollstorp. Gång- och cykelnät finns i norr mot Tofta genom naturreservatet. G/cnätet behöver utvecklas till både dag och nattstråk mot centrum. Förslag på en
framtida bussförbindelse finns, via väg 25. Eventuellt skulle en bussförbindelse via
Hollstorp vara mer önskvärt och förstärka kopplingen mellan de båda områdena.
Identitet
Där stad möter natur (skog)/rekreation (friluftsliv)
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FörslagHollstorp/Södra Fylleryd

C

Biltrafik

C

CC

G/C

Hollstorp
Buss- och cykelstråk bygger vidare på befintliga stråk genom Högstorp. I nordsydlig riktning dras en ny huvudgata genom området, till vilken delområdena kan
kopplas med gatunät som omfattar (uppsamlingsgata), lokalgata, gångfartsområde
och torg.

C

Kollektivtrafik

Busshållplatser med 400 m radie

Södra Fylleryd
Huvudanslutningarna till område sker från väg 25 Kalmarvägen, lämpligen i två
punkter. Via dessa når bil och buss området. För att koppla området till Högstorp
i söder krävs en planskild gång- och cykelpassage vid Högstorps nordöstra hörn.
Cykelstråket mot stadskärnan föreslås placeras norr om Kalmarvägen, men även en
koppling till befintligt stråk genom Högstorp bör skapas.
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FörslagHollstorp/Södra Fylleryd

C

C

Grönstruktur
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C

Natur- och kulturmiljö

Stadsgrönska

Hollstorp
Den befintliga stadsgrönskan förstärks och ansluter genom tydliga stråk till det
omgivande kulturlandskapet. I gators förlängning placeras gång-/cykelvägar som
tar tag i den befintliga gamla vägstrukturen. Murar i urban form övergår i gamla
stengärdsgårdar. Träd längs gatorna blir till hamlade pilevallar ute i landskapet.
Södra Fylleryd
Här utgörs grönstrukturen av naturtomter av skogskaraktär. Både gator och
bebyggelse underordnar sig naturmiljön och placeras in med varsam hand med
hänsyn taget till topografi och värdefull vegetation.
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FörslagHollstorp/Södra Fylleryd

Hollstorp

Södra Fylleryd

Samband
Området kopplas till befintlig bebyggelse och blir en del av den sammanhängande
staden.

Samband
Området är inte en del av den täta staden.
Tidsperspektiv/etapputbyggnad
Området kan exploateras i ett senare skede, då Jonsboda och Hollstorp är utbyggt.

Tidsperspektiv/etapputbyggnad
Området utmed Östra länken och i anslutning till befintlig bebyggelse bör utgöra
första etappen. Därefter kan en fortsättning ske, öster om Östra länken. Östra
länkens utformning är avgörnde för om bebyggelsen ska kunna upplevas som
samanhållen och tillsammans skapa ett gaturum som inbjuder till stadsliv.

Exploateringsyta
254 ha
Hänsyn
Men ny bebyggelse utmed norra sidan av väg 25 kommer stadens port att förflyttas
längre österut. En cirkulationsplats skulle kunna förstärka entrén till Växjö och ha
en hastighetssänkande effekt, vilket i sin tur påverkar bullersituationen.

Exploateringsyta
253 ha
Hänsyn
Utformningen av Östra länkens anslutningspunkter är viktiga dels
avseende hur området ska annonseras men också hur man vill påverka trafikbeteendet. Anslutande vägar är kraftigt trafikbelastade och påverkar området
kraftigt ur bullersynpunkt. Bullervall finns utmed väg 25 längsmed befintlig bebyggelse. Troligtvis kommer en fortsatt vall behövas utmed ny bebyggelse. Bullervallen påverkar dock upplevelsen av hur Hollstorp och Södra Fylleryd ansluter till
varandra. En utformning av Östra länken som en stadsgata möjliggör sammanhängande stadsbebyggelse på gatans båda sidor
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