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Ivansson Kerstin Byggnadsnämnden

Planarkitekt

Tel. 0470- 436 67

Samrådsredogörelse
Växjö 7:10 m.fl. Etapp 3 Hagavik, i Växjö kommun
Detaljplan för skola/idrott/handel/kontor samt
bostäder, granskningsbeslut

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STADSBYGGNADSKONTORET

Byggnadsnämnden ställer ut detaljplaneförslaget upprättat 2020-09-09 för
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.

Enligt upprättad behovsbedömning och planhandlingar bedöms detaljplanens
genomförande inte medföra betydande miljöpåverkan.

BAKGRUND

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skola, idrottsändamål, bostäder, kontor och
centrumverksamheter inom ett före detta asfaltsupplag, samt att bekräfta och bevara
naturområdet vid Hovs göl.

Det före detta asfaltsupplaget omvandlas till ett område med blandad bebyggelse. I

den nordvästra delen av planområdet uppförs en högstadieskola (7‐9) samt en
idrottshall med tillhörande idrottsanläggningar som även ska tillgodose behovet för
intilliggande stadsdelar. I den västra delen anläggs en större markparkering för
besökande och personal. Öster om skolområdet föreslås ett bostadsområde med ca

270 lägenheter. Bostäderna är fördelade i 11 flerbostadshus i 4‐6 våningar, samt ett
punkthus i 8 våningar i områdets östra del. Inom bostadsområdet möjliggörs även

kontors‐, centrum‐ och skolverksamhet. Angöring till bostadsområdet sker via en ny
gata som ansluts till Björnvägen via en ny cirkulationsplats. För att förbättra
framkomligheten i området planeras även korsningen Evedalsvägen/Björnvägen

byggas om till cirkulationsplats. En ny gång‐ och cykelväg anläggs längs Björnvägens
södra sida för att minimera korsande trafik över vägen och samtidigt öka
tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till skolan och det planerade
bostadsområdet.

Söder om planerad bebyggelse finns naturområdet vid Hovs göl som har mycket
höga naturvärden. Planförslaget innebär inga förändringar för området. Genom att
planlägga det som naturmark bekräftas nuvarande markanvändning så att området

även i fortsättningen kan utgöra ett viktigt natur‐ och rekreationsområde i Växjös
norra delar. I söder planläggs även obebyggda delar av verksamhetsområdet
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Norremark som naturmark. Detta bidrar till att skapa en större skyddszon runt Hovs
göl och område med höga naturvärden, samt säkerställer en framtida utveckling av
naturområdet söderut. Ytterligare skäl att planlägga den södra delen som
naturmark är att de geotekniska förhållandena i området gör marken olämplig för
byggnation.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplaneförslaget har under tiden 2020-03-15 tom. 2020-05-15, enligt 5 kap. 1
plan- och bygglagen, varit utsänt till sakägare samt statliga myndigheter och
kommunala förvaltningar för samråd. Under samma tid har handlingarna också
funnits tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, Växjö kommuns kontaktcenter,
Stadsbiblioteket samt digitalt på Växjö kommuns webbsida.

GODKÄNNANDEN/YTTRANDE UTAN ERINRAN

E.ON Energidistribution AB

Angående samråd av detaljplan för Växjö 7:10 m.fl. Etapp 3 så kan vi konstaterar att
området inte berör E.ON Energidistribution ABs koncessionsområde för elnät och tar
därmed inte ställning till planförslaget.

Polismyndigheten

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget att erinra.

Fastighetsägare till VÄXJÖ 7:27

Godkänner utan synpunkter

Fastighetsägare till FLODHÄSTEN 6

Godkänner utan synpunkter

Fastighetsägare till ISBJÖRNEN 3

Godkänner utan synpunkter

Fastighetsägare till GASELLEN 4

Godkänner utan synpunkter

Fastighetsägare till ISBJÖRNEN 3

Godkänner med synpunkter: Ta i beaktning hänsyn till buller från vår fastighet.

Fastighetsägare till NOSHÖRNINGEN 3

Godkänner med synpunkter:
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Växjöfabriken bedriver idag verksamhet på Norremark Noshörningen 3.
Växjöfabriken har tidigare förvärvat anslutande mark till Noshörningen 3 från
kommunen med avsikt att expandera och bygga ut verksamheten. Vår tomt gränsar
till planerad naturmark enligt utsänd detaljplan. Växjöfabriken förutsätter att
föreslagen detaljplan inte innebär något hinder för utbyggnad av verksamheten på
den mark som vi tidigare förvärvat av kommunen. Om detaljplanen på något sätt
påverkar utbyggnation av vår verksamhet så förutsätter vi att kontakt tas med
Växjöfabriken för vidare diskussion.

YTTRANDE MED SYNPUNKTER

Region Kronoberg

Region Kronoberg ser positivt på planens intentioner om att binda samman Östra
Lugnets bostadsområde i väster och Hagaviks bostadsområde österut genom att
planera för byggnation av bostäder, skola, idrottsanläggningar, kontor och
centrumverksamhet inom det före detta asfalstsupplaget längs med Björnvägen.
Däremot finns vissa synpunkter som följer nedan:

In- och utfart vid busshållplats bör ses över så att inte gång och cykelväg behöver
korsas. Inte lämpligt att cyklar ska passera på samma yta som bussarna.
Busshållplatsen bör vara fri från utskjutande föremål t ex träd. Separat in- och utfart
för buss vore Önskvärt.

Släpp p-platser tycks ha fått ett "för bra läge", vilket inbjuder till föräldraskjutsning.
Lokaliseringen bör nedprioriteras för att främja cykelanvändandet, vilket annars kan
hämmas då de ska korsa släppa p platserna. Även in- och utfart till släpplatserna är
olämplig.

Om det beräknade antalet elevplatser om 810 elever stämmer bör cykelparkeringen
göras större än nuvarande planförslag visar.
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På sidan 19 i planförslaget står det att området trafikeras av kollektivtrafik i form av
linje 8 och 15. I dagsläget är linje 15 ej i trafik. Vidare bör "hållplats Renvägen" på linje
8 förbättras, för att möta ett större upptag av människor.

Dubbelläge för kollektivhållplats utmed Björnvägen saknas i planen. Önskvärt vore
om placering är så central som möjligt för bostäder, arbetsplatser, skola och
idrottsanläggning

Länsstyrelsen i Kronobergs Län

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Länsstyrelsen är positiv till att det gamla grus- och asfaltsupplaget omvandlas till ett
område för skola och bostäder och att de höga naturvärden som finns i området
tydliggörs och på ett passande sätt tillgängliggörs för allmänheten.
Det är viktigt att Hovs göls hydrologiska miljö inte påverkas i fortsatt arbete samt att
detaljplanen kompletteras med hur behovet av mörker för fladdermöss och insekter
runt Hovs göl kommer att beaktas. Backsvalornas nya boplats i den uppbyggda kullen
behöver fungera innan den gamla boplatsen kan schaktas bort.
I detaljplanen framgår det att den ska kompletteras gällande buller för prognos 2040
till granskningsskedet. Det behöver även klargöras om buller från närliggande
industriområde kan påverka det planerade bostadsområdet.
Detaljplanen behöver kompletteras med en redovisning av konsekvenserna av
dagvattenhantering från bostadsområdet och skolområdet. Även alternativa
lösningar kan tillföras granskningen.
Enligt detaljplanen ska föroreningssituationen utredas vidare och det finns
bestämmelse om att föroreningar ska avhjälpas innan byggnation.

PLANPROGRAM ENLIGT 5 KAP 10 § PLAN- OCH BYGGLAGEN
Länsstyrelsen har 2008-06-11 yttrat sig över det planprogram som föregått
detaljplanen.

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen

Naturvärden och grönstruktur
Hydrologi
Det är viktigt att kommunen kan garantera är att Hovs göl inte påverkas hydrologiskt.
Detta framgår i detaljplanen och måste finnas med och fortsätta att bevakas i fortsatt
arbete.

Backsvalor
Den uppbyggda kulle som ska ersätta den befintliga backe backsvalekolonin lever i
inom planområdet fungerar inte för backsvalor i dagsläget. Den nya boplatsen
behöver iordningställas och kontrolleras att den fungerar innan den gamla boplatsen
schaktas bort. Branten som backsvalorna behöver i den nya kullen har inte än grävts
ut på grund av att materialet i den nya kullen har behövt sätta sig och vegetationen
har behövt växa till sig för att stabilisera materialet. Branten ska placeras så att den
vetter mot ost-sydost.
Att nämna är också att det just nu inte går att se om den gamla boplatsen fortfarande
fungerar då backsvalorna nyligen har kommit tillbaka från sina
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övervintringsområden. Om det skulle konstateras att den befintliga backen inte går
att använda för backsvalorna kan den tas bort tidigare men en ny boplats behöver
ändock iordningställas.
Belysning och nattlevande djur såsom fladdermöss
Insekter som kläcks i våtmarken dra till sig fladdermöss (fridlysta). Inventeringen
inför planarbete för Hagavik visar att det finns fladdermösskolonier i närområdet
men också att en hel del fladdermöss av flera olika arter söker sig in mot Hovs göl,
däribland har den sällsynta dammfladdermusen observerats vid ett enstaka tillfälle.
(Dessa fynd är inte inlagda i artportalen.) Då fladdermöss och även nattlevande
insekter skadas av belysning är det av betydelse att naturområdet hålls i så mycket
mörker som möjligt. Det behöver finns mörka korridorer, så kallade nattkorridorer
till och från området. Kommunen behöver komplettera planhandlingarna med hur
behovet av mörker i området ska beaktas.

Buller
Länsstyrelsen uppmärksammar att det finns en planbestämmelse om tyst sida på
plankartan för att klara bullerriktvärdena samt att det även finnas alternativ i
planbeskrivningen att flytta bebyggelsen längre från vägen. Länsstyrelsen
uppmärksammar även att det behövs bullerskärmar på skolgården för att klara
riktvärdena högst 50 dBA ekvivalentnivå på ytor för pedagogisk verksamhet och
rekreation och högst 55 dBA för övriga vistelseytor. Till granskningen ska
planhandlingarna kompletteras utifrån prognos 2040 vilket kan generera högre
omgivningsbuller. Det framgår inte om buller från industriområdet påverkar
planområdet och det behöver förtydligas i granskningshandlingarna.
Förutom åtgärder för att klara riktvärdena vid placering av huskropparna kan
ljudmiljön förbättras ytterligare genom att utforma vägmiljön så att buller dämpas
och att planera för mjuk mark och grönska i anslutning till gatan. Då ljudmiljön har
stor betydelse för barnens utveckling och lärande bör en så god miljö som möjligt
eftersträvas vid planering av ny skola.

Dagvattenhantering
Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen behöver redovisas tydligare i
planförslaget. I planhandlingarna anges en lösning att dagvatten vid kraftiga regn ska
bräddas ut mot lokalgatan som löper genom bostadsområdet. Gatan är höjdsatt så att
omkringliggande byggnader inte ska skadas. Dagvatten från skolan ska även ledas
vidare till Björnvägens diken.
Det framgår inte vilken risk för översvämning som föreligger vid bräddning mot
lokalgatan, om till exempel kantstenen mot lokalgatan skulle skadas. En redovisning
av vilka konsekvenserna bräddningen från bostadsområdet och skolområdet får bör
tillföras planen och även om det finns andra alternativa dagvattenlösningar.
Redovisningen bör innehålla konsekvenser för både 10- årsregn och 100-årsregn.

Trafik och kommunikation
Planförslaget ger en beskrivning och en illustration av en trafiklösning för Björnvägen
och Evedalsvägen med gång- och cykelvägar på båda sidor av vägen.
Det verkar som om Björnvägen och vidare Hagaviksvägen är en enskild väg.
Gemensamhetsanläggning heter Växjö GA:12 och bildades år 1977. Det behövs en
lantmäteriförrättning för att upphäva servitutet och bilda en kommunal väg.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING
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Förorenade områden 10 kap miljöbalken
Länsstyrelsen håller med kommunen om att det är skäligt att utreda
föroreningssituationen ytterligare och att det finns villkorat i detaljplanen att
avhjälpa föroreningarna innan byggnation.

Kommunstyrelsen

Kommunchefen har i en skrivelse daterad 29 april 2020 redogjort för ärendet och
lämnat nedanstående yttrande:

Grönstruktur
Det är positivt att detaljplanen säkerställer Hovs göl som natur. Detta ger
förutsättningar för en sammanhängande grönstruktur.
Grönstrukturprogrammet pekar ut ett grönstråk och grönområde i planområdets
nordvästra delar som i detaljplanen pekas ut som kvartersmark. För att säkerställa en
sammanhängande grönstruktur mellan Hovs göl och grönstruktur nordväst om
planområdet bör ett område mellan kvartersmark för skoländamål och Evedalsvägen
planläggas som naturmark.

Sigfridsleden ska enligt planbeskrivning anläggas i naturmark. I plankartan redovisas
Sigfridsleden delvis på kvartersmark. Genom att peka ut ovan nämnda område som
naturmark säkerställs även Sigfridsleden.

Strategiska trafikfrågor
Möjligheten att bygga ut och förlänga Ekorrvägen utmed Antilopen 2 är strategiskt
viktigt för områdets tillgänglighet. Detta bör säkerställas i detaljplan.

Tekniska nämnden

Trafik/parkering:
Från skoltomten mot Evedalsvägen behövs in- och utfartsförbud. Mot Björnvägen bör
in- och utfarterna begränsas till fyra stycken och med in- och utfartsförbud närmst
rondellen vid Evedalsvägen.

VA:
U-området för skyfallshantering i den östra delen av bostadskvarteret bör säkras
som allmän platsmark i kommunal ägo. U-området är inte tänkt att användas för
underjordiska ledningar utan för ytledes avrinnande regnvatten vid kraftiga skyfall.
Stråket ska avvattna hela detaljplanens område vid skyfall och hindra översvämning
av byggnader mm i en sådan situation. Höjdsättningen inom detta stråk är mycket
viktig för att avrinningen ska fungera. Det är alltså viktigt att Växjö kommun har full
kontroll över detta område så att markanvändningen inte ändras så att funktionen
upphör. Eventuellt kan u-området istället avsättas som park- eller naturområde med
minsta bredd om 6 meter.

Bredd på föreslaget dike genom naturmarken österut är tillräcklig, 10 meter, men
eventuellt är det bättre att placera diket i rak öst-västlig riktning intill den befintliga
grusvägen. Risk finns annars för urspolning i det läge som nu anges på plankartan.
Söder om Hovs göl har diskussioner pågått under många år mellan kommunekologer
och VA-avdelningen om att rena dagvatten från Norremarks industriområde och leda
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ut det i Hovs göl istället för att det som nu leds runt gölen i ett ledningssystem. VA-
avdelningen anser därför att detaljplanen bör möjliggöra anläggande av nya
dagvattenanläggningar inom naturområdet söder om Hovs göl.

Park/natur:
Hovs göl omfattar höga naturvärden och genom planförslaget säkerställs ett större
naturmarksområde runt Hovs göl. Enligt grönstrukturprogrammet ingår Hovs göl
tillsammans med området norrut kring Evedal i ett kärnområde för biologisk
mångfald. Det är därför av vikt att också säkerställa naturstråk mellan dessa delar.
Öster om föreslaget bostadskvarter planläggs natur, på samma sätt bör ett naturstråk
säkerställas längs Evedalsvägen i västra delen av föreslagen skoltomt, Genom att
planlägga den västra delen av skoltomten som naturmark säkerställs den
sammanhängande grönstrukturen i denna delen av Växjö, vilket innebär att olika
arters långsiktiga förmåga att sprida sig i landskapet bevaras. Det säkerställer också
rekreationsmöjligheterna för människor att röra sig i sammanhängande gröna
miljöer. Föreslagna rondeller blir viktiga punkter där Evedalsvägen och Björnvägen
kan passeras säkert. Mellan omgivande stadsdelar och Hovs göl bör attraktiva
gångstråk säkerställas från dessa punkter.

Norr om Hovs göl finns idag en gångstig som tillgängliggör naturmarksområdet. Den
utgör också en anslutning till Sigfridsleden. Gångstigen påverkas av föreslagna
kvarter och behöver delvis dras om. Det är viktigt att hitta en framkomlig sträckning i
det delvis blöta området och där naturupplevelsen består. Hur kvartersmarkens
anslutning mot naturmarken utformas blir av stor vikt för det rekreativa värdet.
I planillustration och i planbeskrivningen föreslås överdäckade parkeringar i en
souterränglösning. Detta är positivt med tanke på mötet mellan kvarter och
naturmarken och bör säkerställas i plankartan t ex genom att begränsa
markparkering närmast naturmarken mot söder. Också skolgårdens möte mot
naturmarken är av stor vikt, t.ex. hur skolgårdens större öppna ytor höjdsätts.
Björnvägens gaturum är idag rakt, trist och med landsvägskaraktär. Här behövs en
medveten gestaltning av skala, grönska, diken mm anpassad till tänkta hastigheter
och omgivande planerad stadsmiljö. Trädridån mellan Björnvägen och den föreslagna
kvartersmarken och skoltomten bör säkerställas genom att ge tillräckligt utrymme i
gatumiljön.

Trädridån av björk och tall utgör ett värdefullt inslag och innebär både ett
sammanhängande grönt stråk samtidigt som det skärmar av boende och skolmiljön
mot den trafikerade gatan.

Planbeskrivningens redovisning av planens konsekvenser för naturområdet (s. 18)
stämmer inte med plankartan där skoltomt föreslås ända fram till Evedalsvägen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Under förutsättning att nedanstående beaktas har miljö- och hälsoskyddsnämnden
inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen.

1. Bullerstörningar
Trafikbullerutredningen bör utgå från prognosår 2040. I planhandlingarna
finns information om att utredningen ska kompletteras med detta.
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Det är svårt att se om trafikbullerberäkningen utgår från gränsen för
användningsområde för bostäder respektive skola. Om föreslagna byggnader
inte ligger i gränsen bör trafikbullerutredningen istället utgå från
användningsområdets gräns.

Enligt trafikbullerutredningen klaras inte riktvärdet 50 decibel A ekvivalent
ljudnivå på hela skolgården med den utformning som är föreslagen.
Dessutom är ljudnivån framräknad som en dygnsekvivalent ljudnivå, vilket
tillämpas vid bostäder. Boverket rekommenderar i sin Rapport 2015:21
"Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder – en vägledning" att "På skol- eller
förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet. " Trafikmängden dagtid vardagar är
ofta högre än den genomsnittliga trafikmängden under ett medeldygn vilket
därmed ger högre bullernivåer." Vi rekommenderar att den uppdaterade
bullerutredningen även kompletteras med en ekvivalent ljudnivå som gäller
dagtid vardagar.

Ljudnivån från trafiken bör heller inte överstiga 50 decibel A ekvivalent
ljudnivå dagtid vid idrottshallens anläggningar för utomhusidrott, om dessa
ska användas för pedagogisk verksamhet i skolans regi.

Cirka 160 meter öster om plangränsen ligger Norremarks industriområde. De
befintliga verksamheterna ger troligen inte upphov till störningar som
innebär olägenhet för människors hälsa i det planerade bostadsområdet.
Detaljplanen för Norremarks industriområde ger dock möjlighet för alla typer
av industri att etablera sig. De nya bostäderna kan därför innebära
begränsningar i vad industrimarken kan användas till framöver.

2. Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning är gjord på området. Den visar
att markföroreningar är spridda i området. Alla analyser utom två är gjorda i
de ytligaste jordlagren. Därför är det mycket svårt att dra slutsatser om
föroreningar i de djupare jordlagren. Vi noterar att krav på
avhjälpandeåtgärder finns inskrivna i planbestämmelserna.

3. Utemiljö vid skolan
Den yta som är avsatt för skolans utemiljö (skolgård) når inte upp till Boverkets
rekommendationer om minst 30 kvadratmeter per barn. För en skola med 800 barn
blir ytan per elev på den föreslagna skolgården bara drygt 20 kvadratmeter.
Planområdet ligger inte i den redan täta staden och det finns möjligheter att avsätta
tillräckligt med plats. Därför anser vi att ytan för skolverksamhet bör utökas.

Med en yta som är mindre än den rekommenderade är det extra viktigt att
skolgården får höga kvaliteter. Befintlig vegetation, särskilt befintliga träd i områdets
södra del, bör därför om möjligt skyddas i planbestämmelserna. Det är också viktigt
att avsätta tillräckligt med plats för cykelparkeringar.
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4. Luftkvalitet
Risken för hälso- och miljöskadliga luftföroreningar i planområdet är kommenterade
med avseende på miljökvalitetsnormer. Vi anser att förväntade halter av
luftföroreningar även ska utvärderas i jämförelse med nationella miljömål.

Kultur- och fritidsnämnden

Positiv omvandling av detta äldre asfaltsupplag och grustäkt till en attraktiv plats för
skola, idrottsändamål, bostäder, kontor och centrumverksamheter. Utsnitt från
illustrationsplaner och skisser i planbeskrivningen visar goda intentioner för
bebyggelse, trafikmiljö och grönstruktur inom planområdet.

Kommunens enda längre vandringsled, 102 km Sigfridsleden, passerar förbi
planområdet och behöver här få en något ändrad sträckning. Kultur- och
fritidsnämnden är huvudman för ledens underhåll och kan i fortsatt projektering
bistå med förslag på bästa ledsträckning från Evedal och vidare mot Fylleryd. Den
gulmarkerade naturstigen runt Hovs göl har anlagts av Skogsenheten på Tekniska
förvaltningen för många år sedan. För att uppfylla dagens rekommendationer på
tillgänglighet i naturen behöver framkomlighet, spänger, broar och ytlager en
ordentlig översyn. På cirka 400m av naturstigen söderut längs Evedalsvägen, som
består av blöt torvmosse, krävs en förhöjd
däckspång-konstruktion eller rejält upphöjd grus-flisblandning för att göra slingan
framkomlig. God tillgänglighet till och vid fågeltornet i norra änden av Hovs göl är
önskvärt. Dessa investeringar för bättre tillgänglighet runt Hovs göl bör införlivas i
exploateringsbudgeten för planområdet. Kopplingen till skolans friluftsliv och
utomhuspedagogik är självklar. Förbättrad tillgänglighet i gröna miljöer gynnar alla
besökare.

Natur och vegetation - Naturmarken runt Hovs göl planläggs som allmän platsmark
NATUR. Därmed bekräftas nuvarande markanvändning och områden med höga
naturvärden skyddas mot exploatering. Myrmarken vid Hovs göl är mycket värdefull
för den biologiska mångfalden. Den ger möjlighet att uppleva ett rikt växt- och
djurliv, och ger besökaren en upplevelse av vildmark i staden. Myrmarkerna i staden
är viktiga för att behålla den naturliga hydrologin i närområdet. Positivt att
planbeskrivningen tydligt listar riktlinjer för den fortsatta planeringen:
utpekade kärnområden ska långsiktigt stärkas, bevaras och utvecklas avseende
biologiska värden.
Tillgängligheten till naturområdena ska stärkas så att möjlighet ges att uppleva den
biologiska mångfalden.

Pedagogisk information om områdena är viktigt för att öka förståelsen för värdet av
biologisk mångfald.
Vid planläggning ska särskild hänsyn tas för att tillvarata och utveckla de biologiska
värdena långsiktigt i staden.

Utredning visar att det förekommer olika föroreningar fördelade över hela området.
Planbeskrivningen lyfter fram att markens lämplighet för föreslagen bebyggelse
måste säkerställas och att bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts
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genom att markförorening slutligt sanerats. Ett måste att tidigt säkerställa innan
planprocessen fortsätter.

Positivt att gång- och cykelnätet föreslås byggas ut för att tillgodose det nya
bostadsområdet samt skolan och idrottshallen. Principer för hållbara transporter
från Fotgängarplan och Trafikplan 2030 bör följas. Barn och unga är en prioriterad
målgrupp, även i trafiken.

Skol- och idrottsområdet får inte överskrida riktvärden för trafikbuller utomhus.
Buller gör alltid utomhusmiljöer mindre attraktiva att vistas på. Utformning av
bullerskyddsskärm mot skolgård och andra utemiljöer är prioriterat.

Lantmäterimyndigheten

Plankartan:
För kvartersmark för annat än enskild bebyggande inom en detaljplan har kommunen
en skyldighet att på fastighetsägarens begäran lösa in marken (14 kap 14§ PBL). Detta
gäller bland annat kvartersmark för skola. På grund av inlösenskyldigheten bör
användningsbestämmelser för kvartersmark för enskilt bebyggande och kvartersmark
för annat än enskilt bebyggande om möjligt inte användas på samma yta.
Inlösenskyldigheten upphör enbart om bygglov beviljas enligt 9kap 32a§ 1st PBL. Om
användningarna BKCS kombineras innebär detta att inlösenskyldigheten för
kommunen kommer kvarstå även om området bebyggs med bostäder, kontor eller
centrumverksamhet

Planbeskrivningen:
Under ekonomiska frågor framgår att markägare kommer få ersättning för mark som
planläggs som allmän plats. Ett förtydligande med vilka regler som ligger till grund
för denna ersättning bör göras. (4kap ExL)

Under rubriken fastighetsbildning framgår att exploatören ska bekosta
förrättningskostnaden för ev. ledningsrätter inom området. Enligt 27§
Ledningsrättslagen är det ledningsrättshavaren som ska bekosta
förrättningskostnaden för bildande av ledningsrätt.

Efter fastighetsreglering som är registrerad den 3 mars 2020 har de delar av Växjö 7:8
som var belägna inom planområdet överförts till Växjö 7:10. Redovisningen i
konsekvenser på fastighetsnivå behöver anpassas till detta.

I konsekvenser på fastighetsnivå framgår att kvartersmark genom fastighetsreglering
ska överföras till nya fastigheter. Texten bör i denna del ändras till något liknande
”Mark som planläggs som kvartersmark ska genom avstyckning avskiljas till nya
fastigheter”

För gemensamhetsanläggningen Växjö ga:12 bör traktnamnet anges i
planbeskrivningen för att det ska gå att identifiera gemensamhetsanläggningen

Växjö ga:12 ligger inom planområdet i sin helhet på den kommunala fastigheten Växjö
7:10, gemensamhetsanläggningen utgör en rättighet och äger inte marken den är
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belägen på. Någon fastighetsreglering för att överföra marken till kommunens
gatufastighet behövs därför inte.

Värendsräddningstjänst

Området som planläggs saknar brandposter. Brandposter ska planläggas maximalt 75
meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon. Bebyggelsetypen
bedöms motsvara ”bostadsområden eller andra jämförliga
områden med serviceanläggningar, annan bebyggelse” vilket innebär en
brandvattenkapacitet om 1200 l/min [VAV-P38]

Närmsta befintliga brandpost ligger idag mer än 125 meter bort (fågelvägen)
dessutom kräver användandet av de befintliga brandposterna att större vägar
behöver spärras av. Detta alternativ är inte genomförbart i relation till krav på att
räddningstjänsten ska genomföra en snabb och effektiv insats.

Området nås inom 10 min med höjdfordon [handläggarkartan VRTJ].
Räddningstjänstens tillgänglighet i form av räddningsvägar och uppställningsplatser
ska beaktas vid planläggning. Vi rekommenderar dock att utrymningsmöjligheterna
från den planlagda byggnationen utformas utan att räddningstjänsten behöver hjälpa
till.

Wexiödisk AB

Wexiödisk AB bedriver verksamhet på Antilopen 2 (Mårdvägen 4). Under de senaste
två åren har vi drivit en förstudie om att bygga ut befintlig fastighet. Diskussioner
med Wexiödisk ägare, byggföretag/arkitekter och Näringslivskontoret på Växjö
kommun har hållits fortlöpande.

Vi har ökat vår omsättning och produktion av diskmaskiner för storkök från ca 250
miljoner kronor år 2014 till 390 miljoner kronor år 2019. Verksamheten går bra, ca 190
anställda och med en mycket hög grad av intern produktion av komponenter i
företrädelsevis rostfri plåt. Sedan 2 år tillbaka hyr vi även en lokal på Rådjursvägen 10,
där vi monterar vårt sortiment av grovdiskmaskiner.

Ser man på vår framtida plan för expansion är vi i behov att utöka lokalerna på
Mårdvägen 4 med uppskattningsvis 4000 kvadratmeter produktionsyta, samt se över
in- och utgående logistik till fabriken. I samband med omläggning av in- och
utgående logistik kommer även experimentavdelning och showroom att kunna
ändras om till ett mera fördelaktigt upplägg än idag.

Det förslag som idag gäller bygger på att Ekorrvägen måste förlängas åtminstone
100-200 m för att möjliggöra transporter till och från Wexiödisk. I befintlig detaljplan
för området ligger en förlängning av Ekorrvägen inlagd och när Wexiödisk förvärvade
fastigheten Antilopen 2, var utbyggnadsplaner på nuvarande byggnad redan med i
bilden. Bilaga 1 beskriver vårt resonemang och en förenklad skiss på hur vi tänker oss
utbyggnad, logistik, personalingångar mm.
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I det förslag till detaljplan som vi fått på remiss finns ett nytt Naturmarksområde
markerat, som ligger i direkt anslutning till vår tomtgräns och som tar bort
möjligheterna att bla förlänga Ekorrvägen.

Wexiödisk ståndpunkt är att vi vill att den föreslagna detaljplansändringen inte
negativt skall påverka våra möjligheter att genomföra vår tilltänkta expansion och
omlokalisering av in- och uttransporter till fastigheten. Detta bör beaktas i den nya
detaljplanen.

Bilaga 1- Utbyggnadsplaner Wexiödlsk AB

· Grov planering - huvudaspekter:

· Det absolut bästa vore att förlänga befintlig byggnad i linje med nuvarande
ytterväggar

· Vi har identifierat ett behov av ca 4000 m2 baserat på tillväxt. (Klarar oss nog
med 3000 m2 i ett första steg egentligen)

· Har varit i kontakt med kommunen (Lisa Johansson) angående förlängning av
Ekorrvägen. I vårt förslag vill vi ha huvuddelen av inkommande och utgående
logistik på baksidan av fastigheten, dvs Ekorrvägen kommer att behövas
utnyttjas.

· Inkommande plåt- och stångmaterial tas in som Idag, från Mårdvägen. Detta
handlar om enstaka leveranser per vecka och skulle vara det enda godset som
berör området på byggnadens framsida. Tillkommer att vi måste fylla på gas
till våra lasermaskiner här också.

· Nuvarande betningsanläggning kommer att finnas kvar ytterligare ca 10 år.
När denna ersätts planerar vi att lägga den nya anläggningen i nära
anslutning till den befintliga, mest troligt i den nya byggnaden.
Betningsanläggningen är, för oss en logistisk knutpunkt där mycket material
från svetsning kommer In och efter betning går till montering.

· Nuvarande byggnad kommer att fungera som tillverknings- och
komponentverkstad. Här kommer all bearbetning av plåt (skärning, stansning,
kantpressning, slipning, rörbockning) att ske. Vidare svetsning i robot
respektive manuellt, mellanlager till montering och eventuell viss
förmontering. Troligtvis kommer även vårt nya lager/förråd inrymmas i vår
befintliga byggnad.

· Nya byggnaden kommer att företrädelsevis innehålla monteringslinjer för alla
våra maskiner, inklusive viss monteringsnära lagring av komponenter.
Utskeppning och emballering kommer att finnas I anslutning till utgående
godsutlämning. Vi har räknat med ett skärmtak som skydd för regn/snö,
vilket inte finns i dag.



Dnr PLAN.2016.1330

2020-09-28

STADSBYGGNADSKONTORET 13 (17)

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18

Telefon 0470-410 00 Org.nr 212000-0662

E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se www.vaxjo.se

· Personalingångar - Planerar att ha totalt 3 st. Nuvarande genom befintlig
entre, en från Mårdvägen pga att vi mest troligt måste ha parkeringsplatser
där samt från änden av nya byggnaden. Befintligt trapphus (upp till
omklädningsrum och matsal) kommer även fortsättningsvis att nyttjas.

· Parkeringsplatser - Som nuvarande vid reception/ entré. Längs med
Mårdvägen (nuvarande gräsytor). Vid nya utbyggnaden, i dess förlängning.

Uppskattning:

· ln-/Utleveranser, ca 80-100 st per vecka. Upp till 20 st per dag, mest tryck på
fredagar.

· Parkeringsplatser, behov av min 160-180 st

· Antal anställda, idag ca 190 st. Framtid ca 220-230 st

· Besökare, idag ca 10-15 st per dag. Extra tryck vid servicekurser eller
kundkonferenser.

Övrigt

· Vi har idag inget egentligt showroom. Vår tanke är att bygga om nuvarande
godsmottagning till ett showroom, där man kan ha ett större glasparti och
lägga detta i nära anslutning till dagens reception.

· Lab/Experiment - Detta bör ligga relativt nära showroom och i våra förslag
kan man utöka dagens experiment och få detta relativt funktionellt.

· I samband med showroom kan man se över konferensrum etc

· Framtida behov av matsal, ev kontor och omklädningsrum ej genomtänkt
ännu

· Nuvarande miljögård måste flytt as. Placering i området för avgående gods?

Skrivelse och protestlista ifrån fastighetsägare Dalbostrand

Skrivelse daterad 2020-05-09 och protestlista med 41 underskrifter redovisas i sin
helhet som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER

Planprogram och karaktär på utbyggnad av området
Den 11 augusti år 2009 antog kommunstyrelsen planprogrammet för Hagviksområdet.
Planprogrammets syfte är att definiera en övergripande struktur för att kunna
omvandla Hagavik till ett område för permanentbostäder samt bygga ut området med
mer bostäder för att kunna tillgodose kommunens starka behov. Planprogrammet
identifierar värdefulla platser, kultmiljövärden, naturvärden, friluftsliv och
rekreationsvärden. Planprogrammet lyfter även fram de tekniska förutsättningarna
för att kunna omvandla området. Planprogrammet är fortfarande gällande och ligger
till grund för de två pågående detaljplanerna inom området.

Omvandlingen och utbyggnaden är uppdelad i tre utbyggnadsområden med skilda
karaktärer.

Första utbyggnadsområdet är Strandområdet (Dalbostrand). Området är
färdigutbyggt med villor i luftig och gles struktur. Karaktären har styrts utifrån
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planprogrammets vägledning att tidigare områdeskaraktär med gles, grön och
småskalig bebyggelsestruktur ska bevaras. Området hade ej byggts ut om inte
planprogrammet hade funnits till grund.

Andra etappen är södra Hagavik där det sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med
att ta fram en ny detaljplan för området. Detaljplanen har varit på samråd och arbetet
med att ta fram ett granskningsförslag pågår. Karaktären för detta område är en
tätare bebyggelsestruktur där befintliga byggnader integreras med nya.
Bebyggelsetypen är varierad där flerbostadshus, parhus, radhus, kedjehus samt villor
på mindre tomter får finnas.

Tredje utbyggnads etappen är Västra Hagavik (gamla asfaltsupplaget) vilket förslaget
till detaljplanen berör.

Planprogrammet lyfter att området blir den sammankopplade delen mot staden i
väster samt Östra Lungnets bostäder. Området blir också entré till Hagaviks
strandområde (Dalbostrand) och Södra Hagavik. Området ska ha mer stadsmässig
karaktär och övergången till angränsande verksamhetsområde ska göras mjuk i from
av grönska. Underlag för service finns.

Detaljplanen delar in området i sju olika bostadsområden där den högre bebyggelsen
på fyra våningar placeras ut mot Björnvägen för att skapa en stadsmässighet samt för
att klara rådande bullersituation. Våningsantalet möter också upp
bebyggelsekaraktären i höjd inom Östra Lugnet. Ett av områdena utmed Björnvägen
föreslås ett våningsantal på fyra till sex våningar för att skapa en entré till området. I
denna delen kan en mindre lokalbutik placeras till fördel i bottenplan. Ner mot gölen
tillåts lägre bebyggelse i två till tre våningar, men som har en tät exploatering i
karaktär med Biskopshagen i Växjö.

Samtliga sju områden kommer att föregås av en markanvisning innan de byggs ut för
att skapa en rik variation i bebyggelsestruktur, typ ,volym och formspråk. Ledorden i
markanvisningen är träfasad, stadsmässighet, varierat formspråk, luftighet och
grönska. Ledorden är hämtade ifrån planprogrammet för Hagavik och Västra
Hagaviksområdet kommer därmed kopplas ihop med de andra två
bebyggelseområdena även om exploateringsgrad samt bebyggelsekaraktär är
skiftande och ej i villa karaktär.

Utbyggnadsplaner Wexiödisk AB
Förslaget till detaljplan har ändrats efter inskickade synpunkter. En förlängning av
Ekorrevägen med en anslutande vändplats är reglerat i detaljplanen som GATA för att
kunna verkställa tidigare överenskommelse.

Utbyggnadsplaner Växjöfabriken
Föreslagen detaljplanen ändra ej gällande detaljplan för er fastighet.
Föreslagen detaljplanen hindrar därmed ej en utbyggnad av befintlig verksamhet
inom egen fastighet.

Trafik och kommunikation
Efter samrådet har placering av ny busshållplats och dragning av gång och cykelväg
setts över. Reglering av andel tillåtna in- resp. Utfarter har reglerats på plankartan
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med utfartsförbud och planbestämmelse n1 - mot Björnvägen får högst 4 utfarter
anordnas. Synpunkter berörande placering av parkeringar och behov av större yta för
cykelparkering samt separat infart för buss är framförda till projektgruppen för
utbyggnaden av skolan. En eventuell justering av dragningen av Sigfridsleden är
också möjlig inom reglerat område för NATUR.

Buller
En ny bullerberäkning finns framtagen utifrån trafikprognos 2040 för området.
Beräkningen redovisar även utbredning av industribuller samt ljudnivån för skolan
utemiljö. Beräkningen redovisar att riktvärden för industri- och verksamhetsbuller i
zon A enligt Boverkets Rapport 2015:21 uppfylls i de delar av planområdet som
planläggs för bostäder, kontor, skola och idrottsanläggning. Bostäder, skola med
skolgård kan därmed uppföras utan krav på bulleranpassad utformning med hänsyn
till industribuller. I området som planläggs för natur saknas riktvärden för industri-
och verksamhetsbuller.

Berörande trafikbuller redovisar beräkningen att trafikbullerförordningens
grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls för samtliga planerade bostäder. Riktvärdena
för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för stora delar av området kring
planerade bostadshus samt för fasaderna som är vända bort från Björnvägen. Om
balkonger ändå ska placeras vid fasaderna mot Björnvägen krävs det att en
gemensam uteplats anläggs i ett bullerskyddat läge. Om sådan gemensam uteplats
finns i anslutning till bostaden kan övriga privata uteplatser planeras fritt utan krav
på bullerskydd. Med rätt konstruktion av fasadväggar, fönster och ev. ventiler är det
möjligt att uppfylla Boverkets riktvärden för trafikbuller inomhus. Plankartan har
kompletterats med planbestämmelsen för att följa upp detta, m1 - i anslutning till
bostaden ska enskild eller gemensam uteplats anordnas där ljudnivåer avseende
trafikbuller ej överstiga 50dBA ekvivalent nivå och 70 sBA maximal nivå.

Utemiljö skola
Den beräknade friyta inom skolområdet (inklusive idrottsområdet) uppgår till ca
14 200 m2. Det innebär ca 22,5 m2 friyta/elev vilket understiger Boverkets
rekommendation om 30 m2/elev i grundskolan. För att kompensera för den mindre
friytan ska utemiljöerna inom skolområdet utformas med hög kvalité och variation
gällande bland annat utrustning, materialval och vegetation.

Berörande ljudmiljö för skolgården har en ny bullerutredning tagits fram som
redovisar både trafikbuller och buller i från angränsande industrier. Riktvärdena för
skolgård (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för stora delar av den planerade
skolgården. Den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet med ca 1-2 dB för en
liten del av skolgårdens nordöstra hörn. För att uppfylla riktvärdet över hela
skolgården krävs därför någon form av åtgärd. En sådan åtgärd kan vara att anlägga
en 2 meter hög bullerskyddsskärm mellan inlastningszonen och cykelparkeringen.
För området väster om skolan, där det planeras för fotbollsplan, utegym och
löparbanor, överskrids riktvärdena för skolgård. Om dessa riktvärden ska tillämpas
här krävs någon form av åtgärd, till exempel en bullerskyddsskärm. . För att
säkerställa att åtgärd görs för klara gällande riktvärden för skolgård har plankartan
kompletterats med en planbestämmelse, m2 - inom områden för lek, vila, motion och
pedagogisk verksamhet får ljudnivåerna avseende trafikbuller ej överskrida 50 dBA
ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå.
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Dagvattenhantering
Till detaljplanen finns en framtagen dagvattenutredning. Ett tillägg berörande
översvämning kommer detaljplanen att kompletteras med.

Brandposter och tillgänglighet
Planbeskrivningen har kompletterats med information om att nya brandposter
behöver anläggas i samband med utbyggnaden av området samt att befintliga är ej
lämpliga att nyttja för detta området.

Naturvärden och grönstruktur
Tidigare utpekat område för skola ut mot Evedalsvägen är nu reglerad som NATUR i
planförslaget då det framförts att det är ett viktigt naturstråk för rekreation och som
binder ihop kärnområdena för biologisk mångfald. Naturvärdena inom området
säkerställs också genom att gölen regleras som NATUR och gamla outbyggda industri
tomter i kommunens ägo upphör och regleras som NATUR. Inom område för NATUR
för tekniska anläggningar finnas så som dagvattendamm och mindre pumpstationer
etc. Placering av dessa för att de inte ska ge en negativ påverkan på naturvärdena
sker utifrån tekniska förvaltningens vägledning.

Hydrologi
Hovs göl säkerställs som naturmark i planen och kommunen gör bedömningen att
hydrologin i våtmarken inte kommer påverkas negativt av planens genomförande.
Orenat dagvatten från kvartersmarker leds via ledningar/öppna diken mot befintliga
dagvattendammar norr om Björnvägen och inte mot gölen.

Genom att ändra användningen från industri till natur i området söder om Hovs göl
ges långsiktiga förutsättningar att bevara våtmarkens hydrologi. Idag leds vattnet till
viss del runt gölen. I området söder om gölen planeras en reningsanläggning för
dagvatten från Norra industriområdet, innan vattnet rinner vidare och tillförs
våtmarken. Det är positivt för våtmarkens funktion om det renade vattnet rinner till
våtmarken, för att undvika att den på sikt blir allt torrare vilket leder till igenväxning.

Backsvalor
Växjö kommun har under våren 2020 iordningställt den uppbyggda backsvalebranten
genom ny släntning för att forma den mer lodrät och därmed mer lämplig som
häckningsmiljö. Branten bedöms efter åtgärd under våren 2020 att utgöra en lämplig
biotop och det finns således en kontinuitet i livsmiljöer i området.
Om häckning inte lyckas under 2020 kan förbättrande åtgärder göras under
hösten/vintern 2020 för att skapa en så lämplig häckningsmiljö som möjligt.
Branten är byggd mot öster och nyligen har fler träd fällts för att skapa en stor öppen
yta framför branten vilket backsvalorna gynnas av. De sandiga markerna framför
branten gynnar ängsväxter som lockar till sig insekter, som i sin tur utgör föda åt
backsvalorna.

Belysning och nattlevande djur såsom fladdermöss
Genom att planlägga Hovs göl som naturmark i detaljplanen säkerställs våtmarken
som en födosökslokal för fladdermöss. Ett cirka 150 meter brett grönstråk i
nordöstra delen av planområdet planläggs som naturmark vilket möjliggör för
fladdermöss att röra sig i naturmark utan belysning. Denna spridningskorridor
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kommer vara mörklagt med undantag av befintlig belysning vid Björnvägen. I
nordvästra delen av planområdet planläggs en korridor på ungefär 40 meter som
naturmark, som innebär att fladdermöss kan röra sig norrut vidare mot Evedalsåsens
naturreservat.

Naturområdet kommer öka i betydelse som rekreationsområde i samband med att
nya bostäder och skola byggs. Området kring våtmarken kommer dock inte att förses
med belysning med hänsyn till djurlivet. Eventuella åtgärder för att gynna friluftslivet
görs med hänsyn till fladdermöss och andra känsliga arter. Den trädklädda åsen, som
säkerställs som naturmark, som går i väst-östlig riktning mellan kvartersmark och
våtmarken utgör en viktig avskiljare för att bibehålla Hovs göl som en mörk plats för
fladdermöss och andra djur.

Frågor från Lantmäterimyndigheten
Kommunen är medveten om sin skyldighet att lösa in mark om så efterfrågas enligt
14 kap 141§ PBL berörande områden med planbestämmelsen S -skola.
Gällande framförda synpunkter och förslag till justeringar i planbeskrivningen så är
dessa gjorda.
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