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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten
Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen innebär att det är möjligt att bygga en fjärde
våning för kontor m.m. istället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation samt att
kunna uppföra en ny kompletterande byggnad på pelare ovanför nuvarande innergård.
HANDLINGAR
Planhandlingarna består av denna planbeskrivning, behovsbedömning samt plankarta
med tillhörande bestämmelser. Som bilaga till handlingarna finns framtagna illustrationer
över sektion respektive och siktlinjer.
PLANDATA
Läge och areal
Planområdet ligger i centrala Växjö, invid Stortorgets västra sida.
Detaljplanen innefattar fastigheten Unaman 9 som är ca 2300 m2.
Markägoförhållande
All mark som omfattas av detaljplanen är privatägd.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplan och områdesbestämmelser
Sedan tidigare finns en stadsplan som reglerar
markanvändningen inom aktuellt område. Stadsplan för
kvarteret Unaman (0780K-610) medger byggnad för
handelsändamål i tre våningar ut mot gatan, max byggnadshöjd
12 meter. Innergården får bebyggas under mark samt delvis
ovan mark i max en våning.

Översiktsplanen
I gällande översiktsplan är området utpekat som befintlig stadsbebyggelse med möjlighet
till förtätning. Bl.a. anger den fördjupade översiktsplanen från 2012 att man ska
eftersträva blandning av bostäder, handel, service, kontor och andra icke störande
verksamheter. Handel och annan service, kontorslokaler och tät bostadsbebyggelse ska
prioriteras närmast bytespunkter i kollektivtrafiksystemet och vid stadsdelscentrum.
I översiktsplanen uppmärksammas även att Växjös centrala delar har ett kulturellt värde
och skydd i form av riksintresse för kulturmiljö.
Grönstrukturprogrammet
I grönstrukturprogrammet berörs inte aktuellt område av vare sig rekreation, biologi eller
odling. Men de kulturhistoriska värdena kopplade till riksintresset för rutnätsstaden är
belysta även i grönstrukturprogrammet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
FÖRUTSÄTTNINGAR BEBYGGELSE
Verksamheter och service
Planområdet ligger centralt i Växjö med närhet till både kommersiell och offentlig
service. Aktuell fastighet Unaman 9 inrymmer idag kontor och handel.
Riksintresse för kulturmiljö, Växjö stad
Aktuellt område ligger inom riksintresseområdet för Växjö stad.
Ett riksintresse är ett område som är av nationell betydelse. Ett utpekat riksintresse anses
ha särskilda värden och ska därför skyddas långsiktigt mot åtgärder som kan skada dess
specifika värden.
I stadens centrum finns kvaliteter och kulturhistoriska värden som är värda att bevara och
ta hänsyn till vid stadens vidare expansion. Dessa värden markerar stadens historia.
Karaktärsdrag och element som gjort de centrala delarna av Växjö stad till ett område av
riksintresse är:
- stadens historiska funktion som stifts- och residensstad
- den successivt framvuxna rutnätsplanen från 1600-talet
- stadens historiska funktion som skolstad
- den låga och ofta putsade byggnationen
- 1800-talets esplanader runt centrum
- stadens tydliga fondbyggnader
- övergången mellan stad och öppen landsbygd åt öster
- järnvägsområdet
I Växjö kommuns ”Fördjupad översiktsplan för riksintresset rutnätsstaden med Östrabo
och Biskopsgärdet”, antagen av kommunfullmäktige 1992, presenteras allmänna riktlinjer
för ny bebyggelse inom stadens riksintresseområde. Bl.a. anges att ”ny bebyggelse bör i
skala och karaktär anpassas till befintlig miljö. Det innebär inte att pastischer ska
eftersträvas. Förnyelsen måste göras med självförtroende och höga ambitioner, men på
ett sätt där det nya samtalar med det gamla”.
Byggnaderna på aktuell fastighet Unaman 9 är tillkomna under 1900-talets senare hälft
och dess fasader domineras av glas. Nuvarande byggnaders stil och uttryck är därmed ej
av direkt betydelse för riksintresset. Dock skall hänsyn tas till rutnätsstadens struktur och
bebyggelsens upplevelse från gatan.

FÖRESLAGEN UTFORMNING AV BEBYGGELSE
Användning
Detaljplanen medger handel, kontor och centrumfunktioner. Därmed tillåts bl.a.
arbetsplatser och servicefunktioner.
Byggnadshöjd
Planförslaget innebär att dagens ventilationsvåning ovanför tredje våningen ersätts med
en indragen inredd våning. Dessutom tillåts kvarterets innergård bebyggas.
Nuvarande stadsplaneplanbestämmelser tillåter tre våningar med byggnadshöjd på max
12 meter, men tillåter ej att vindsvåning inreds.
Aktuellt planförslag innebär att nuvarande
bestämmelse om tre våningar med oinredd
vindsvåning ersätts av bestämmelser motsvarande
tre våningar plus en indragen våning.
Närmast gatan bibehålls tillåten byggnadshöjd på 12
meter. Men indraget 0,5 meter från
fastighetsgränsen tillåts 16 meters byggnadshöjd.
Innergården tillåts bebyggas med byggnadshöjd 20
Sektion som visar principen för tillåtet
våningsantal enligt planförslaget.
meter.
Bebyggelsens utformning utifrån riksintresset för kulturmiljö
Det är av vikt att omsorg läggs på utformningen av ny bebyggelse i anslutning till den
äldre bebyggelsen inom stadskärnan. Detaljplanen anger ramarna för att säkerställa en
sådan anpassning. Men även i senare skeden i samband med bygglov då byggnaders
detaljutformning studeras ska riksintressets värden beaktas.
Ett tydligt karaktärsdrag i riksintresset för Växjö stad är dess rutnätsstruktur. Föreslagen
utformning av detaljplan är fortsatt anpassad till rutnätsplanens gatustruktur. Eventuell
tillkommande bebyggelse sker inåt kvarteret och uppåt i höjd.
I riksintressets utpekade värden anges även den låga byggnationen.
Flertalet byggnader i Växjö centrum har tre våningar med en fjärde indragen våning
alternativt vindsvåning.
Eftersom nuvarande ventilationsvåning ersätts av en inredd kontorsvåning blir
upplevelsen från gatan något förändrad. Nuvarande takfot ovanför tredje våningen är
kvar. Men den indragna fjärde våningen kan delvis upplevas från gatan, se illustration
nedan.

Detaljplanens bestämmelser är anpassade för att styra volymerna på platsen, trots en ökad
byggrätt, till att inte väsentligt skada riksintressets värden vad gäller byggnadshöjd och
skala. Upplevelsen av byggnadsvolymerna har därför studerats. Därefter har den

föreslagna fjärde våningen dragits in så att byggnaden fortfarande upplevs som tre hela
våningar från Kungsgatan och Storgatan. Denna karaktär med tre våningar samt indragen
våning alternativt vindsvåning finns representerad på flera andra platser inom Centrum,
exempelvis kring Båtsmanstorget. En viktig detalj i dagens fyravåningsbyggnader i
Växjös centrala delar är att markera en tydlig takfotskant ovan våning tre.

Exempel på befintliga
byggnader i Växjö
centrum med tre våningar
plus ett indraget fjärde
våningsplan.

Däremot tillåts en högre byggnadshöjd på
innergården, 20 meter. En volym med 20
meters byggnadshöjd på innergården
bedöms inte påverka upplevelsen av
byggnadens skala från gatan. Däremot
kommer en högre byggnad på innergården
att kunna upplevas från en placering längre
ifrån byggnaden, t.ex. östra delen av
Stortorget.

Vy från stortorget idag.

Det finns dock idag exempel på kvarter med högre
byggnadsvolymer in mot innergården, t.ex. kvarteret
Nunnan.
En tillåten byggnadshöjd på 20 meter mot innergården
inom aktuell fastighet Unaman 9 kommer således att
upplevas från Stortorget, men volymen bedöms inte
leda till betydande skada på riksintresset avseende
volymer och höjder.
Kvarteret Nunnan med högre
volymer mot innergården.

Detaljer kring formspråken i byggnader regleras ej.
Gällande eventuella detaljer kring fönstersättning,
dekorationsinslag i fasaden m.m. är detta frågor som bör granskas i samband med
bygglovsprövning för att säkerställa riksintressets värden.
FÖRUTSÄTTNINGAR MARK
Fornlämningar
Över stora delar av centrala Växjö finns en registrerad fornlämning i form av ett s.k.
stadslager (RAÄ Växjö 170:1). Ett stadslager innehåller vanligtvis rester och avfall efter
stadsmässig bebyggelse i form av exempelvis hantverk, matberedning och andra
aktiviteter.

Fornlämning RAÄ Växjö 170:1, Växjö stadslager.

Åtgärder inom fornlämning kräver särskilt tillstånd enligt kulturmiljölagens 2 kap om
fornlämningar. Länsstyrelsen ansvarar för eventuella beslut om tillstånd till ingrepp i
fornlämningar. Tillstånd kan vara villkorade med krav på arkeologiska undersökningar
vilka bekostas av exploatören.
Idag är aktuellt planområde redan bebyggt även under markplan. Men inför eventuell
exploatering inom fastigheten bör samråd sökas med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion,
vad gäller fornlämningssituationen.
Geotekniska förhållanden
Jordarterna inom planområdet består av isälvsavlagringar.
Förorenad mark
Inga uppgifter om förorenad mark finns registrerade.
Radon
Marken är inte utpekad som högriskområde för markradon.
GATOR OCH TRAFIK
Gatunät
Befintligt gatunät påverkas inte av detaljplanens bestämmelser. Nuvarande struktur kan
ligga kvar.
Befintliga gator kan utnyttjas för att komma till planområdet.
Cykeltrafik
Planområdet kan nås med cykel.
Kollektivtrafik
Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Parkering
Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun (antagna av
byggnadsnämnden 2009-05-20 § 110) ska tillämpas. Parkeringsbehovet bedöms i varje
enskilt fall i samband med bygglov utifrån typ av verksamhet.
Innergården nyttjas idag delvis som parkering. Avsikten är att kunna bebygga
innergården på pelare ovanför befintliga parkeringar. Därmed kommer
parkeringsmöjligheter fortsatt finnas på innergården.
Riktlinjerna för parkeringsbehov omfattar även cykelparkering. Cykelparkeringar ska ha
bra placering och utformning samt tillräcklig kapacitet utifrån verksamhetens art.
Riktvärdet för handel/kontor inom city är 12 cykelparkeringar/1000 m2 butiks- eller
kontorsyta.

Räddningstjänstens tillgänglighet
Räddningstjänstens tillgänglighet skall beaktas. Planen medger byggnation på befintlig
innergård. Om ny bebyggelse försvårar utrymning med hjälp av räddningstjänstens
stegutrustning via innergården skall byggnad utformas så att utrymningsvägar från
samtliga våningsplan finns i tillräcklig grad.
Räddningstjänstens krav för säkerhet, utrymning m.m. skall beaktas i samband med
bygglov.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
Området är anslutet till befintligt kommunalt VA-nät.
Värme
Området är anslutet till fjärrvärme.
El
Befintligt spänningsnät utnyttjas.
Avfall
Avfall avses källsorteras inom fastigheten.

GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs genom så kallat standardförfarande och målet är att den ska antas
hösten 2018.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning.
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning
All mark inom planområdet är i privat ägo. Utbyggnader inom kvartersmark utförs och
bekostas av fastighetsägaren.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Inga fastighetsbildningar måste göras för att genomföra detaljplanen. Men om rättigheter
eller ägoförhållanden avses förändras ska lantmäterimyndigheten kontaktas.
EKONOMISKA FRÅGOR
Kommunen kommer inte ha några investeringskostnader. Utbyggnader inom planområdet
bekostas av fastighetsägaren.
Kommunen kommer att få intäkter i form av avgift enligt planavtal, bygglovavgift m.m.

TEKNISKA FRÅGOR
Gatunät
Befintliga gator nyttjas. Inga förändringar av gator planeras.
Vatten, spillvatten, dagvatten
Området är redan idag anslutet till befintligt kommunalt VA-nät.
Mark
Grundläggning
Marken är till största delen redan bebyggd. Jordarterna inom planområdet består av
isälvsavlagringar.

KONSEKVENSER OCH BEHOVSBEDÖMNING
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR LUFT OCH VATTEN
Luft
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen uttrycker
den kvalitet för Sveriges miljö som riksdagen anser miljömässigt hållbar på lång sikt.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.
Miljökvalitetsnormer är ett av många styrmedel för att nå miljömålet. Både
miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna innehåller uppsatta halter för olika
luftföroreningar som ska underskridas.
Kungsgatans gaturum är mellan 18-21 meter brett i planområdets södra del. I dess norra
del ligger Stortorget öster om Kungsgatan. Dessa förutsättningar bedöms innebära goda
förutsättningar för att utsläppsföroreningar och partiklar ej ska stanna kvar i gaturummet.
2014 gjordes luftberäkning för gatuavsnittet öster om planområdet. Beräkningen visade
att halterna av PM10 (partiklar), NO2 och bensen låg lägre än angivna halter för
miljömålen.
Utifrån ovanstående resonemang bedöms därmed luftvärdena på platsen ej riskera att
överskrida gällande riktvärden för föroreningshalter i luften.
Vatten
Det finns framtagna miljökvalitetsnormer för vatten som ställer krav på vattenstatusen i
ytvatten respektive grundvatten. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status
(kvicksilver, TBT mm) och ekologisk status (bottenfauna, fisk mm). För grundvatten
finns MKN för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag
och nybildning av grundvatten).
Eftersom dagvatten från planområdet leds ut till Växjösjön berörs aktuell detaljplan av
kraven på vattenstatusen i ytvatten. Växjösjöns ekologiska status bedöms idag vara
otillfredsställande, medan den kemiska statusen är god. Utgångspunkten för MKN vad
gäller sjöar och vattendrag är att god ekologisk och kemisk ytvattenstatus skulle uppnåtts
senast år 2015. Vad gäller ekologisk status har Växjösjön dock fått tidsfrist till år 2021.
OMGIVNINGSBULLER
Kungsgatan ligger öster om planområdet. Gatan är prognosticerad att uppnå en
årsdygnstrafik på 2000 fordon/dygn år 2030.

För kontor och liknande lokaler finns inga framtagna
riktvärden för buller. Men för att ändå kartlägga
eventuella trafikbullernivåer vid aktuell plats har en
studie av bullerdiagram gjorts.
I SKL/Boverkets publikation ”Hur mycket bullrar
vägtrafiken?” finns framarbetade diagram som
översiktligt redovisar beräknade ekvivalenta
bullernivåer från vägtrafik utifrån hastighet,
trafikmängd, avstånd från vägmitt samt marktyp. I
aktuellt fall beräknas bullernivåer för 2000 fordon
med hastigheter upp till 40 km/h, vilket innebär ca 53
dBA ekvivalent ljudnivå 10 meter från gatans mitt.
Eftersom detta innebär lägre bullernivåer än gällande
riktvärden för bostadsbebyggelse (60 dBA ekvivalent
vid fasad) bedöms trafikbuller ej utgöra hinder för
aktuell exploatering av kontor, handel och
centrumfunktioner.

Utdrag ur bullerdiagram i
publikationen Hur mycket
bullrar vägtrafiken?
(SKL/Boverket). Inringade
värden visar att ca 2000
fordon/dygn genererar ca 56
dBA ekvivalent ljudnivå 10
meter från gatumitt.

VÄXJÖ KOMMUNS MILJÖMÅL
Miljöprogrammet för Växjö kommun är ett styrande dokument med miljömål där Växjö
kommun vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. I miljöprogrammet anges tre
profilområden; leva livet, vår natur och fossilbränslefritt Växjö.
Leva livet
Målet ”Leva livet” berör konsumtion, avfall och kemikalier. Detaljplanen bedöms inte
motverka att miljömålet kan uppnås.
Vår natur
Vår natur handlar om både natur, vatten, luft och bullersanering. Både luft- och
bullervärden bedöms kunna hållas på en acceptabel nivå.
Fossilbränslefritt Växjö
Detta mål berör klimat, energi och transporter. Planområdet ligger centralt i Växjö och
kan lätt nås med både cykel och kollektivtrafik. Fjärrvärme finns utbyggd och det är
möjligt för bebyggelsen att ansluta till nätet.
SOCIALA KONSEKVENSER
Sociala aspekter i detaljplan kan innefatta olika perspektiv så som jämställdhet, trygghet,
demokrati, flexibilitet, tillgänglighet, hälsa och integration.
Planen medför inga större sociala konsekvenser.
Planen tillåter centrumändamål vilket innebär möjlighet till olika typer av verksamheter.
Detaljplanen innebär arbetsplatser och målpunkter centralt i staden. Tillgängligheten med
gång, cykel och kollektivtrafik är därmed god.
BEHOVSBEDÖMNING
-Ställningstagande angående miljökonsekvensbeskrivning
Behovsbedömning har upprättats för planärendet. Med denna som underlag bedöms
genomförandet av planförslaget ej ge upphov till betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms därför inte vara nödvändig.

KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ
Fastighet
Inom planomr.

Ekonomiska
Ja/Nej

Fastighetsrättsliga
Ja/Nej

Tekniska

Unaman 9

Fastigheten kan bebyggas
med större byggrätt.
Fastighetsägaren bekostar
all utbyggnad inom
kvartersmark.

Påverkas ej

Påverkas ej

Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej

Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej

Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej
Påverkas ej

Ja/Nej

Utanför planomr.
Unaman 1
Unaman 8
Växjö 10:17
Växjö 10:14

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR OCH UNDERLAG
-

Volym-/siktstudie
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Behovsbedömning- Checklista för detaljplan UNAMAN 9, Centrum, Växjö kommun
Vid upprättande av en detaljplan ska en bedömning göras om planen kan tänkas medföra en betydande
miljöpåverkan (BMP), en så kallad behovsbedömning. Om så är fallet avgränsar behovsbedömningen de frågor
som behöver tas upp i efterföljande miljöbedömning (MKB). Behovsbedömningens syfte är att främja hållbar
utveckling genom att identifiera miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de
fall planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen omfattar effekter både inom och
utanför detaljplanens planområde och sker utifrån bedömningskriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar.

Dnr: 2017BN1086
Kommentarer:

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

1.1 Nej

1.2 Inga tillståndspliktiga verksamheter planeras

Kommentarer:

2. Platsen
2.1. Markanvändning
2.2. Markförhållanden,
vatten och andra
resurser
2.3. Sårbarhet pga.
överskridna
miljökvalitetsnormer
2.4. Sårbarhet pga.
kulturarv
2.5. Sårbarhet pga.
särdrag i naturen

2.1 Samma typ av markanvändning som idag föreslås. En effektivare
markanvändning.

2.2 Platsen ligger i centrala Växjö och är bebyggd idag. Goda resurser finns på
platsen.
2.3 Markanvändningen är ej känslig för yttre påverkan från luft eller buller. Luft,
buller och vatten bedöms ej påverkas negativt av aktuell detaljplan.
2.4 Inget utpekat kulturarv berörs
2.5 Natur berörs ej

2.6. Riksintressen och
andra skyddade
områden

2.6 Området berörs av riksintresse för kulturmiljö, Växjö stad. Byggnaderna på
aktuell fastighet Unaman 9 är tillkomna under 1900-talets senare hälft och är
därmed ej av direkt betydelse för riksintresset. Dock skall hänsyn tas till
rutnätsstadens struktur och bebyggelsens upplevelse från gatan. Detaljplanens
bestämmelser är anpassade för att styra volymerna på platsen, trots en ökad
byggrätt, till att inte väsentligt skada riksintressets värden vad gäller byggnadshöjd
och skala. Upplevelsen av byggnadsvolymerna har därför studerats. Därefter har den
föreslagna fjärde våningen dragits in så att byggnaden fortfarande upplevs som tre
hela våningar från Kungsgatan och Storgatan. Planjusteringarna bedöms ej innebära
väsentlig skada på riksintressets värden och utpekade karaktärsdrag. Se även analys,
resonemang och illustrationer i planbeskrivningen angående kulturmiljö.

3. Planen
3.1. Förutsättningar för
verksamheter och
åtgärder
3.2. Andra planers
miljöpåverkan

3.1 Detaljplanen möjliggör verksamheter i form av kontor, handel och liknande typer
av serviceverksamheter.

3.2 Ingen

1

3.3. Miljöintegrationhållbar utveckling och
miljömål

3.4. Miljöproblem
3.5. EG:s
miljölagstiftning

3.3. Planförslaget hindrar inte att nationella eller lokala miljömål kan uppnås. Planen
innebär ett effektivare markutnyttjande i ett centralt läge i staden.

3.4 Planerad byggnation bedöms inte skapa miljöproblem
3.5 Påverkas ej

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

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

4.1 Omfattningen av byggnation kommer inte att ge större påverkan på mark,
vatten och andra resurser

4.2 Planområdet följer översiktsplanens intentioner där området ligger inom
användningsområde befintlig stadsbebyggelse med möjlighet till förtätning.
4.3 Planen bedöms ej riskera betydande påverkan på människors hälsa och miljön
4.4 Ej relevant/troligt (se 4.1). Totalt innebär detaljplanen positiv påverkan i form av
effektivare markutnyttjande för centrumverksamheter i centralt läge av staden.

Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande:

5. Kommunens sammanvägda
bedömning
5.1. Finns risk för BMP?
5.2. Behövs MKB?

De negativa effekterna av planens genomförande anses vara små.
Planen anses inte leda till betydande miljöpåverkan och därmed
behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ
utredas?

Handläggare: Markus Hulenvik, stadsbyggnadskontoret
Datum: 2018-03-15
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