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  Dnr 2015BN0290 Dpl 214 
 Detaljplan 
 REGEMENTSPARKEN 1, Regementsstaden i Växjö 

 
SYFTE 
Syftet med ny detaljplan för fastigheten Regementsparken 1 är att skapa förutsättningar för bygg-
nation av framförallt nya bostäder. Längs med Storgatan ges möjlighet till bredare markanvänd-
ning (centrum, kontor, utbildning) med hänsyn till markens läge i staden. 
 

 
BAKGRUND 
Frågan om ny detaljplan har prövats genom planbesked då byggnadsnämnden beslutade 2013-
02-27 att en planläggning ska ske (citat): ”i syfte att möjliggöra ytterligare exploatering inom 
Regementsparken 1”. Ett förslag till ny detaljplan för Regementssparken 1 togs fram under 2014 
(efter ett positivt planbesked 2013) men efter samrådet avbröts planprocessen 2014.  
 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2015-03-03 § 79 ”KS uppdrar till byggnadsnämnden att plan-
lägga fastigheten Regementsparken 1 för att möjliggöra bostadsbyggnation.” 
 
Byggnadsnämnden (BN) beslutade 2015-05-27 § 112 att ”BN är beredd att ändra gällande de-
taljplan i syftet att möjliggöra ytterligare exploatering inom Regementsparken 1 under förutsätt-
ning att tidigare prövat förslag med två stycken 16 -våningshus omarbetas efter inkomna syn-
punkter i ärendet”. 
Nu har sökande lämnat in ett omarbetat förslag, som härmed prövas på nytt, genom denna plan-
process.  

AKTUELLT PLANOMRÅDE 

Storgatan 
 
 
 



 2 

Gällande plan för området togs fram 1999 med syftet att bl.a. säkerställa ett bevarande av röda 
underofficersvillor utmed Kasernvägen samt Regementsparken, som reglerades då i planen som 
kvartersmark, men med byggnadsförbud (prickad mark) och markanvändning BKS (bostä-
der/kontor/skola). 
Efter att planen togs fram har flera avstyckningar skett, bl.a. ägs/förvaltas officersvillorna nu ge-
nom en bostadsrättsförening (BRF Regementsvillorna) och ytterligare en BRF har tillkommit 
(BRF Kasernparken). Fastigheten Regementsparken 1 är privatägd och används just nu för kon-
tors-/utbildningsverksamhet. 
 
Läget i staden – Det är ca 1 km mellan planområdet och stadskärnan; gångavstånd till många 
arbetsplatser inom Regementsstaden/Västra Mark samt fritids-/handels-/bostadsområden (både 
befintliga samt nya som planeras och ska byggas inom Arenastaden, Bäckaslövsområdet). 
 

 
 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Översiktsplan (ÖP) för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige KF 2012-02-28) redovisar 
den aktuella marken som ”Omvandlingsområden längs järnvägen, Centrum - Bäckaslöv” 
med användning ”Den blandade stadsbygden – stadsbebyggelse som i huvudsak används för bo-
städer, handel, kontor eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder i närheten.”   
 
I Grönstrukturprogrammet (antaget av KS 2013 04 09) är området utpekat som en del av 
stadens övergripande grönstruktur. Områdets naturvärde har bedömts till en 6 på en skala mellan 
1-10. Grönstrukturprogrammets riktlinje i frågan är att ”naturvärden över sex betraktas som 
skyddsvärda miljöer ur ett biologiskt perspektiv”. 
Planområdet ligger också i riskzon för överbelastat ledningsnät vilket kräver bl.a. bra hantering 
och tillräckliga ytor för dagvattenhantering.  
 
Kommunens vilja är att byggnation ska prövas enligt översiktsplanen och inte att säkerställa 
grönstrukturprogrammets intentioner, med hänvisning till KS beslut 2015-03-03 § 79  
(citat): ”Kommunstyrelsen uppdrar till byggnadsnämnden att detaljplanelägga fastigheten Rege-
mentsparken 1 för att möjliggöra bostadsbyggnation” samt BN beslut 2015-05-27 § 112 att ”BN 
är beredd att ändra gällande detaljplan i syftet att möjliggöra ytterligare exploatering inom Re-
gementsparken 1 under förutsättning att tidigare prövat förslag med två stycken 16 -våningshus 
omarbetas efter inkomna synpunkter i ärendet”. 
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DETALJPLAN 
Handläggs med s.k. ”standardförfarande” enligt senaste ändringar i PBL ”En enklare planpro-
cess” som gäller efter den 1 januari 2015. Motiv som ska uppfyllas vid val av standardförfaran-
det enligt nedan: 

- Planförslaget följer översiktsplanen  
- Planförslaget har begränsat intresse för allmänhet  
- Planförslagets genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan 

Standardförfarande innebär en kortare granskningstid efter samrådet vilket kan korta den totala 
handläggningen av detaljplanen, vilket var syftet med lagändringen 2015. 
 
Handlingar - Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser, behovsbedömning samt 
denna planbeskrivning inklusive redovisning av planens genomförande, dvs. fastighetsrättsliga 
konsekvenser.  
 
Utredningar  
Geoteknisk undersökning, Sweco 2014 01 15 
VA-utredning, Sweco 2014 01 23 
Dagvattenhantering, Sweco 2017 09 18 
Trädinventering, analys/rekommendationer, Gröna rummet landskapsarkitekter, juni 2014 
Trädinventering, VIÖS AB 2017 09 22 
Bullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, oktober 2016 
 
PLANOMRÅDE - Plandata 
Areal – planområdet omfattar fastigheten Regementsparken 1 (en yta på ca 13 300 m2) 
Markägare inom planområdet – Alhansa Fastighetsförvaltning AB 
 

 
Gällande planer inom planområdet 
P 98/29 Detaljplan för Regementsparken mm, fastställd 1999-01-08 
Gällande planer utanför planområdet 
P 01/26 Detaljplan för kv Väpnaren, fastställd 2001 07 19 (genomf.tid gick ut 2013) 
P 99/8 Detaljplan för Kasernområdet, fastställd 1999-05-17 

Planområde  
omfattar fastigheten Regementsparken 1 
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Befintliga ledningar - Det finns en del ledningar inom planområdet – en del av dem (kommunala 
VA ledningar) kommer att flyttas (bilder nedan). Byggnation inom området samordnas med nya 
ledningsdragningar. Ett avtal mellan fastighetsägaren och Växjö kommun (tekniska nämnden) 
som reglerar ledningsflytt, kostnader mm har undertecknats. 
 
Befintliga servitut och ledningsrätt måste också ses över med hänsyn till nya ledningsdragningar. 
Befintlig telestation ligger kvar i sitt nuvarande läge (E-område på plankartan). En mindre del 
(sträcka) av teleledning i områdets södra del påverkas av byggnation; teleledningen vid fastig-
hetsgräns i öst berörs inte då det planeras en kvartersgata ovanpå den.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VA-ledningar- nuvarande läge 
 
 

VA-ledningar- nytt läge 
 
 
 

VA-ledningar- nuvarande läge 
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Befintlig bebyggelse - inom det aktuella planområdet (Regementsparken 1) finns s.k. 
”Elvagården” som används idag som kontor/utbildningslokal. Utanför planområdet ligger fd 
officersvillorna som numera är bostäder/bostadsrätter (Regementsparken 2 och 3) samt ny 
bostadsbebyggelse som har tillkommit inom Regementsparken 4. 
 
Fornlämningar – Inga arkeologiska lämningar finns registrerade inom planområdet.  
En minnessten finns inom området över stupade soldaterna under 1600 och 1700-talet. Stenen 
restes 1923 av militären.  
 
Geotekniska förhållanden – Framtagen geoteknisk utredning (Sweco 2014) redovisar 
förutsättningar för ny byggnation. ”De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar 
eller ger allvariga restriktioner för genomförandet av planerad exploatering” (citat från 
utredningen). Marken består av moränmaterial ovan berg. 
 
Grönstruktur – Grönstrukturprogram för Växjö stad (bilder nedan) illustrerar gröna stråk, vär-
defulla områden för rekreation, spridningskorridorer mm: 
 

 

 

Bild (karta och text nedan): Grönstrukturprogrammet för Växjö 
 (info från Växjö kommuns handläggarkarta) 
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Grönstruktur - Sammanfattning: 
 
Gröna stråk (befintliga/nya) 
Planområdet berörs inte enligt kartan från 
Grönstrukturprogrammet 
 
Värdefulla områden för rekreation 
Planområdet berörs inte enligt kartan från 
Grönstrukturprogrammet 
 
Biologi 
Planområdet har naturvärden värderade till en 6 
på en skala mellan 1-10. Grönstrukturprogram-
mets riktlinje i frågan är att ”naturvärden över 
sex betraktas som skyddsvärda miljöer ur ett bi-
ologiskt perspektiv”. 
Som det framgår av bilden ovan råder det brist 
på större sammanhängande gröna ytor inom 
närområden Västra mark/Arenastaden. 
 
Spridningskorridorer 
Planområdet berörs inte enligt kartan från 
Grönstrukturprogrammet 
 
 
 
 

Bild (karta och text nedan): Grönstrukturprogrammet för Växjö 
 (info från Växjö kommuns handläggarkarta) 
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Befintliga träd - Inom området finns en del vuxna träd. En naturinventering av området med ana-
lyser och rekommendationer för hanteringen av träd, dagvatten mm har tagits fram 2014 (konsult 
Gröna rummet, landskapsarkitekter). I den redovisas rekommendationer avseende markförhål-
landen, höjdsättning, framtida dagvattenhantering mm. 
De mest värdefulla träden finns i västra och södra delen av området (område 2 och 3 markerade 
på bilden på nästa sida) enligt naturinventeringen. Det finns goda förutsättningar att en del av de 
träden kan sparas, under förutsättning att de är friska i övrigt. Det måste säkerställas att det inte 
finns dolda rötskador eller liknande som utgör risker för boende inom området - ansvaret för 
trädbeståndet och säkerheten för boende ligger på fastighetsägaren. 
 
Kommunens krav på dämningsnivå för dagvattenhantering inom området kommer att påverka 
vissa träd inom området. Återplantering med nya unga träd rekommenderas och kan ske efter ge-
nomförd byggnation, vilket kan berika det befintliga beståndet av äldre träd, så att variation och 
mångfald i trädbeståndet kan säkerställas för framtiden. Ansvar för träd/utemiljö ligger på fastig-
hetsägaren, då marken är privatägd och reglerad i planen som kvartersmark. 

 
 
 
Befintliga träd & byggnation inom området  
Illustration nedan redovisar områden med värdefulla träd (1-3) samt deras relation till planerad 
bebyggelse. Bostadshus planeras byggas inom områden 1 och 3; parkeringsplats planeras anläg-
gas inom område 2; innegård/utemiljö planeras inom område 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration ovan: Gröna rummet, Landskapsarkitekter AB Kalmar 

Obs! Fler träd inom området 3 kan bevaras då ny ledning 
kommer att läggas under gatan inom kvarteret (se sidan 4). 

Bilden ovan redovisar en tidigare lösning med ledningen 



 8 

Slutsats - konsekvenser av planförslaget: Område 1, avgränsat med grönt (inventerat som 
”mindre värdefullt område”) och område 2 (”värdefullt område”) kan påverkas i sin helhet av 
planerad byggnation. Område 3, avgränsat med rött (”mycket värdefullt område”) påverkas i 
mindre omfattning än de övriga.  
Området 3 är avsätt i stora delar som innegård för dess boende, som deras privata utemiljö; ca 25 
% av dess yta berörs av byggnation. Inom den kan befintliga träd bevaras och nya kan planteras. 
Inom områden 3 och 2 införs också planbestämmelse ”n” – marklov krävs för trädfällning. 
 
Kulturmiljö 
Genom nya planbestämmelser i granskningsförslaget (byggnadshöjder, avgränsning/utbredning 
av innegården och den nya bebyggelsen mot befintliga hus) har hänsyn tagits till befintliga hus 
och kulturmiljö i närområdet. Detaljplanen reglerar dock inte arkitektonisk utformning för den 
nya bebyggelsen - denna prövning görs i bygglov. 
Kopplat till svensk kasernmiljö fanns oftast grönytor, i detta fall fick den namn ”Rege-
mentsparken” som var en naturlig del av regementsområdet i Växjö. Militärverksamhet har 
flyttat från området men den gröna ytan, ”parken”, kommer att finnas kvar, om än i en för-
ändrad form och storlek. En del av befintliga träd kan sparas; nya kan planteras. Området 
förblir dock tillgängligt för en begränsad del av befolkningen (nu boende; då militärer och 
dess verksamhet). 
Slutsats – konsekvenser av planförslaget: Planförslaget har efter samråd förtydligats genom re-
glering med planbestämmelser (byggnadshöjder, avgränsning av innegården mm) med hänsyn 
till bl.a. kulturmiljön. Planförslaget tydliggör också att den aktuella grönytan ”parken” inte är 
planlagd och avsedd för allmänhet (varken i nu gällande plan eller det aktuella planförslaget). 
 
Bostadsförsörjningsprogram, antaget av KF 2017 
Det är stor bostadsbrist i bl.a. Växjö kommun och i bostadsförsörjningsprogrammet för Växjö 
kommun (antaget av kommunfullmäktige i mars 2017) anges bl.a. följande: 
 
Växjö kommuns målsättningar för bostadsförsörjning  
Bostadsförsörjningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling 
Våra insatser för bostadsförsörjningen ska sättas i ett helhetsperspektiv som leder till en sam-
hällsutveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Genom att insatserna stäms av 
mot översiktsplanen sätts bostadsförsörjningsåtgärderna i ett sammanhang och helhetsperspektiv. 
Exempel på åtgärder som anses leda till en hållbar samhällsutveckling: att Europas grönaste stad 
genomsyrar bostadsbyggandet, att hög arkitektonisk kvalitet utmärker byggandet, att vi skapar 
blandade upplåtelseformer, gemensamhetsboenden, bostadsstorlekar och kostnadsnivåer.  
Ett hållbart samhälle består i att det skapas goda livsvillkor för människor som bor och verkar i 
vår kommun. En väl fungerande bostadsförsörjning med bostäder åt alla är kanske den mest 
grundläggande i ett hållbart samhälle men även möjlighet till utbildning och arbete etc. ingår.  
Bostadsbyggandet ska motsvara efterfrågan 
Vi ska i kommunen se till att vi tillsammans med privata aktörer tillhandahåller ett varierat bo-
stadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika människor där även särskilda behov ska beak-
tas. Målsättningen är att alla som så önskar har tillgång till bostad, oavsett ekonomiska förutsätt-
ningar. 
Slutsats – konsekvenser av planförslaget: Det aktuella planförslaget bidrar till att mål uppsatta i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram kan uppfyllas. 
 
Energiplan (Hållbara transporter) antagen av KF 2016 
Genom att skapa attraktivare städer, där bilarnas inslag minskar kan både affärsinnehavare och 
invånare gynnas. Även smarta IT-lösningar som t.ex. videomöten är viktiga verktyg för att 
minska resandet inom exempelvis offentlig sektor. I takt med att fler väljer gång, cykel och kol-
lektivtrafik ökar hälsan, och sjukfrånvaron sjunker. Färre bilar ger också bättre luftkvalitet i våra 
städer och tätorter. I Europas grönaste stad kännetecknas därför arbetet med hållbara transporter i 
samhällsplaneringen av följande hierarki:  
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1. I första ska transporter inte uppkomma  
2. I andra hand ska man gå eller cykla  
3. I tredje hand väljs kollektiva transporter  
4. I fjärde hand väljs miljöfordon  
5. I sista hand väljs andra fordon  
 
Transportplan (Lokalisering) antagen av KF 2014 
Placera bostäder och verksamheter så att resbehovet minskar och det blir lättare att nå dessa med 
gång, cykel och kollektivtrafik.  
• Flera invånare ska ha tillgång till grundläggande service (matinköp, förskola, skolor) på gång-
avstånd. 
Slutsats – konsekvenser av planförslaget: Det aktuella planförslaget bidrar till att mål uppsatta i 
kommunens Energiplan och Transportplan kan uppfyllas. 
 
PLANFÖRSLAG 
Syftet med ny detaljplan för Regementsparken 1 är att skapa förutsättningar för byggnation av 
framförallt nya bostäder inom den aktuella fastigheten. Längs med Storgatan ges möjlighet till 
bredare markanvändning (centrum, kontor, utbildning) med hänsyn till fastighetens läge i staden. 
 
Planens syfte ligger som grund för val av planbestämmelser och deras reglering i detaljplanen.  
Genom olika regleringar i detaljplanen (byggnadshöjd, gränser för var man kan/inte kan bygga, 
marklov för ev. fällning av träd mm) tas också hänsyn till befintlig natur-/kulturmiljö inom om-
rådet. Allmän platsmark berörs inte, varken i nu gällande plan eller i det nu aktuella planförsla-
get. Till allmänna ledningar säkras plats i nya u-områden (markreservat för allmänt ändamål). 
 
Byggrätt 
Detaljplanen medger byggrätt för bostäder samt kontor/centrumverksamhet/skola (undervis-
ningsverksamhet) i kvarteret närmast Storgatan, med en varierad höjd mellan 3 och upp till 12 
våningar. Byggrätten på marken begränsas till att max. 40 % av tomtytan får bebyggas (BYA-
byggnadsarea) med hus - i planområdets norra del. Inom södra delen av planområdet avgränsas 
byggrätten med egenskapsgränser och byggnadshöjd.  
Planerad bebyggelse ligger nära Växjö centrum, med bra gång-/cykel-/ kollektivtrafikförbindel-
ser till city och övriga delar av staden. Inom gångavstånd från planområdet ligger många arbets-
platser, skolor/förskolor, handel, restauranger, rekreationsområden, idrottsarenor mm. 
 
Detaljplanen medger även kontor/centrumverksamhet/skola (undervisningsverksamhet) närmast 
Storgatan, med hänsyn till dess läge och framtida behov. I kvarteret längs med Storgatan och i 
dess bottenvåning tillåts inte bostäder; verksamheter av olika slag, kan möta gatan och kontakt 
med det offentliga rummet på ett bättre sätt än med bostäder. Skolverksamhet 
(utbildningslokaler) lämpar sig mest till vuxen-/gymnasieutbildning med tanke på begränsat 
utrymme till egen skolgård för små-/mindre barn. 
 
Planillustration  
Ny bebyggelse placeras i en L- formad kvartersform (se planillustrationer) som bl.a. skapar bra 
ljudnivå och en gemensam och välavgränsad innegård/trädgård för de boende. Byggnadshöjder 
varierar, med lägre höjd mot befintlig bebyggelse och som högst i hörn lägen. Byggnation avses 
genomföras i olika etapper, där Etapp 1 illustreras på nästa sida. Detaljplanen utformas och med-
ger byggrätt för båda etapperna, som tillsammans kan innehålla ca 170 bostäder (om det byggs 
bara bostäder).  
 
Egenskaper för kvartersmark; planbestämmelse om bebyggelsens höjd III-XII mm 
Planillustrationer redovisar disponering och etappindelning av bebyggelsen inom planområdet 
som kan uppfylla både bullerkrav med också anpassas till platsen och skapa en bra utemiljö. Pla-
nens bestämmelser styr att ny bebyggelse ska ansluta sig väl till omgivningen, bl.a. genom lägre 
höjder mot befintliga bostadshus (planillustrationer redovisar hur anpassningen mot befintlig be-
byggelse kan gå till). Det är också viktigt att parkkaraktären kan avläsas i fortsättningen, även 
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om marken är en privat innegård för kvarterets boende (det är ingen allmän park/allmän plats). 
Trädinventering ger bra underlag vid kommande markplanering. Ny bebyggelse ska placeras så 
att en del av befintliga träd kan bevaras. Områdets utsatthet för buller har också format/påverkat 
det nya förslaget, med delvis sluten bebyggelse, som ska kunna uppfylla gällande bullervärden.  
Slutlig lösning prövas i bygglovsskedet då bl.a. god utemiljö för boende, anpassning till omgiv-
ningen och marken med lämpliga lutningar, god tillgänglighet till området/bebyggelsen, parke-
ringsbehov mm prövas. Plan- och bygglagens PBL 2 kap § 2:2–2:8 samt 8 kap § 8:1–8:12 (som 
skall bevakas också under bygglovskedet) ställer ytterligare krav på mark och ny bebyggelse 
som ska uppfyllas för att kunna säkerställa ”en god helhetsverkan” – 2 kap § 2:6 PBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

befintliga hus 

Befintlig byggnad 

Illustration/planlösning – Etapp 1 
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm Höjd på ny bebyggelse, närmast 

bef. hus i söder begränsas till  
max 3 våningar 

Bef. telestation 
Ligger kvar 

(E-område på 
plankartan) 

 

befintliga hus 

Höjd på ny bebyggelse, 
närmast off. villorna 

begränsas till  
max 3 våningar 
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Planillustration för Etapp 1 (ca 100 bostäder) redovisar ca 70 p-platser för bilar. Etapp 2 kan 
kräva garagelösning under marken för att klara p-behovet inom kvarteret. 

 
 
Nedan information från sökande och deras arkitekter om hur de vill utveckla området. Vissa de-
lar regleras i detaljplanen med planbestämmelser, andra delar kommer att hanteras i bygglov. 
Vissa är allmän info om projektet som belyser dess ambitioner (citat nedan från Nyréns Arkitekt-
kontor Stockholm): 
 

Förslag på utformning av ny bebyggelse inom kv Regementsparken 1 i Växjö  
Vårt förslag till utformning inom Regementsparken 1 har inspirerats av möjligheten att i området skapa 
variation och mångfald i stads- och boendemiljön med människan och naturen i centrum. Vi vill skapa 
förutsättningar för ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar stadsdel. I förslaget har vi tagit hänsyn till 
beaktansvärda synpunkter som framkommit under tidigare samråd. Vi hoppas att tillsammans med 
kommunen bidra till en bra framtida användning av den numera privatägda och centralt belägna tomt-
marken.  
Kvarteret i staden, etapp 1 Regementsparken 1 har ett strategiskt läge inom Växjös stadskärna. Här 
finns förutsättningar för ett spännande kvarter som utåt vänder sig mot ett intensivt stadsliv och inom 
sig innehåller en södervänd, grön och generös gårdspark. Den befintliga parkens utbredning och karak-
tär med sitt kraftfulla trädbestånd har varit en viktig utgångspunkt för vårt förslag till ny bebyggelse. Ge-
nom att placera den nya byggnaden utmed tomtens östra och norra sida bevaras stora delar av platsens 
ursprungliga rumslighet. Planeringen bidrar till en bättre ljudmiljö för hela området och tar genom bygg-
nadens placering stor hänsyn till befintlig bebyggelse utmed den befintliga parkens västra och södra 
sida. Tanken är också att den nya planens geometri bidrar till en möjlig framtida kvartersutbyggnad på 
industritomten i öster.  
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Volymstudier och koncept Den nya bebyggelsen varierar i höjd utmed hela sin utbredning, från 3 vå-
ningar längst i söder till 12 våningar som högst. Med inspiration från amerikanska och engelska 
”townhouses” föreslår vi en gestaltning där helheten indelas i flera tydliga enheter eller hus med lik-
artad uppbyggnad men med individuella arkitektoniska uttryck kring respektive trapphus. Genom att 
variera fasadmaterial i socklar och på ytterväggar har vi sökt en arkitektur som är rik och som utrycker 
en unik karaktär med en blick mot framtiden. Husens tak ligger på olika nivåer och fyller olika funkt-
ioner. Alla är belagda med sedum och flera har solpaneler för att bidra med fastighetsel. Till de flesta 
huskropparna finns en för trapphuset gemensam takterrass. På terrasserna, som nås direkt från trapp-
husen, kan man odla, umgås och njuta av utsikten.  

 
 
Kvarterets gård Vi vill med vårt förslag tillföra något speciellt och oväntat när man går in på kvarterets 
gård. En gömd oas. Här skapas förutsättningar för social samvaro för flera olika situationer; på den ge-
mensamma gården och i parken för alla i kvarteret, på takterrassen för alla boende i respektive trapphus 
och för familjen i den privata mikroträdgården eller på balkongen. Visionen är att det gröna, odlingsmöj-
ligheterna och gemensamhetslokalerna ska bidra till ökad integration mellan alla boende i kvarteret och 
ge en fantastisk och trivsam utemiljö.  
Bostäderna Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade, ofta genomgående lägenheter med 
kontakt med både gata och gård. Med tanke på bullersituationen från Storgatan och Atteviks verksam-
het i öster, är bostäderna planerade så att minst hälften av boningsrummen vetter mot den tystare går-
den. Några lägenheter har vädringsmöjlighet mot bullerdämpad indragen balkong. Utbyggnaden kan in-
delas i två etapper. Den första etappen omfattar ca 100 nya bostäder. En framtida etapp 2 möjliggör ca 
65-70 ytterligare lägenheter, alternativt lokaler.  
Utemiljön Förslaget tar sin utgångspunkt i den uppväxta parkens kvaliteter. Här lägger vi till enkla stigar 
mellan träden och genom det höga gräset. Naturlek och rastplatser placeras ut på väl valda platser. En 
perfekt miljö för barnens upptäcktsfärder. Mellan parken och gården finns en liten bäckfåra som fylls 
med vatten då det regnar. Längs bäckens sträckning finns några mindre vattensamlingar. Här kan man 
hitta en groda om man har tur. Gården ser vi som en förädlad del av parken. En solbelyst glänta som er-
bjuder väl omhändertagna mötesplatser under en pergolas tak, likväl som möjligheten att ligga på en filt 
i gräset. Plats finns även för småbarnslek och grillning. Närmast huset ligger de privata uteplatserna, el-
ler mikroträdgårdarna, tydligt avgränsade mot gården av klippta bokhäckar. Microträdgårdarna har plats 
för ett möblerbart trädäck, gräsmatta, plantering och ett mindre prydnadsträd. I parkens sydvästra del 
föreslår vi en upprustning och utökning av den befintliga lekplatsen. Detta blir en mötesplats för alla 
barn i kvarteret.  

Illustration/modell – Etapp 1 och 2 
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm 
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Dagvattenhantering Dagvattnet, från mark och tak, fördröjs med hjälp av dagvattenmagasin. Ett maga-
sin placeras under parkeringen i norr, det andra på gården. Dagvattenmagasinens volymer kommer att 
dimensioneras efter senare beräkningar. Bäckfåran utgör ett öppet dagvattenmagasin och är ett kom-
plement till dagvattenkassetterna under mark. Alla ytskikt på gården är genomsläppliga. Den befintliga 
vattenledningen inom området dras om. Största hänsyn har tagits till de mest värdefulla träden som ut-
gör parkens stomme. I det sydöstra hörnet av parken har vi höjt marknivån för att uppfylla kravet på 
dämningsnivå.  
Tillgänglighet till området och bilparkering Kv Regementsparken 1 angörs från Kasernvägen i kvarterets 
nordvästra hörn. Den nya gatan löper utmed bebyggelsen med en vändplan i kvarterets sydöstra del. 
Utmed byggnadens fasader löper 2 och 2,5 m breda trottoarer.  
Parkering, bilar/cyklar Uppställningsplats för bilar ordnas utmed den dubbelriktade gatan och på en 
större parkeringsplats i kvarterets nordvästra hörn. Planen innehåller ca 71 parkeringsplatser förutom ca 
11 platser i anslutning till befintlig byggnad. Cykelparkering dimensioneras för ca 200 cyklar och ordnas i 
anslutning till kvarterets gård samt i cykelrum i den nya byggnadens källare för etapp 1. Om etapp 2 blir 
aktuell byggs ett garage för bilar under den tillkommande bebyggelsen.  
Avfall/sortering Den nya bostadsbebyggelsen innehåller 2 st rymliga och lättillgängliga miljörum för in-
samling av återvinningsmaterial. Miljörummen ligger med bekvämt gångavstånd i förhållande till bo-
stadsentréerna.  
Buller En bullerutredning för detaljplan är framtagen av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. Se rapport 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp - Generellt inom planområdet är höjdsättning av marken mycket viktigt för 
att lösa bl.a. tekniska frågorna. Vissa av befintliga ledningar måste flyttas eller slopas helt innan 
exploatering av området kan inledas. Samråd med kommunens tekniska förvaltning måste ske 
tidigt för att hitta bra lösningar. 
 
Dagvatten - Inom planområdet har kommunen (tekniska förvaltningen) ställt krav på 
dämningsnivå för dagvatten på +163,90 meter över havet. Denna höjdsättning styr markplane-
ringen inom området (citat från VA utredningen): 
”Detta innebär att inga utjämnings eller fördröjningsmagasin kan anläggas under varken grund-
vatten- eller dämningsnivån. Inte heller husgrundsdräneringar som ansluts med självfall till dag-
vattensystemet, får anläggas under denna nivå. Grundvattennivån bör kontrolleras vid fler till-
fällen innan detaljprojektering, så att ett bra underlag för att bestämma ungefärlig nivå erhålls. 
Inmätning av befintliga markhöjder inom fastigheten visar att i det sydöstra hörnet av fastig-
heten ligger marken i nivå med eller lägre än dämningsnivån. Detta innebär att delar av fastig-
heten kommer att behöva fyllas upp för att kunna hantera fördröjning och dränering av dagvat-
ten inom fastigheten. Från fastigheten får inte mer dagvatten släppas än vad som sker idag. 
Samtliga hårdgjorda ytor och takytor ska i så hög grad som möjligt avvattnas mot grönytor 
(gräsytor, rabatter etc.), öppna magasin eller dräneringsstråk (makadamdiken eller likvärdigt). 
Utloppen från dessa bör ha ett reglerat utflöde. Detta för att fördröja och rena dagvatten så 
mycket som möjligt. Kan inte hårdgjorda ytor avledas mot grönytor, kan underjordisk magasine-
ring med exempelvis dagvattenkassetter bli aktuellt. Även här skall utflödet från magasinen re-
gleras. Inom fastigheten skall även instängda ytor undvikas. Det vill säga att vid katastrofregn, 
när inte dagvattenledningarna kan avleda mer vatten, skall detta kunna avledas ytledes utan att 
orsaka skador på byggnader eller dylikt. Detta måste beaktas både i detaljplane- och detaljpro-
jekteringsarbetet.” 
 
Inom planområdet finns olika möjligheter att hantera dagvattenfråga. En lösning har redovisats i 
utredningen från 2014 (med lågstråk och svackdiken). En annan med dagvattenmagasin (under 
p-platsen samt på innegården) och en bäck illustreras nedan (dagvattenutredning Sweco 2017-
09-18). Vilken lösning till slut blir aktuell att genomföra, avgörs i bygglovskedet och tekniskt 
samråd, då alla byggnadstekniska frågor (och lösningar) tas upp och därefter detaljprojekteras.  
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Uppvärmning - Fjärrvärme och fjärrkyla från den miljövänliga anläggningen Sandviksverket 
kan erbjudas i området. Alternativa energikällor kan prövas inom området. Växjö kommun (med 
hänvisning till dess energiplan) förordar dock att nya hus ansluts till fjärrvärme. 
 
Avfall - Avfallshantering skall ske med hänsyn till återvinning och återanvändning. Utrymmen 
för sortering av avfall etc. skall följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen 
och transportvägar”, Tekniska förvaltningen. 
 
Tillgänglighet - Utemiljön och byggnader ska uppfylla tillgänglighetskrav för bl.a. rörelsehind-
rade, synskadade. I kommande bygglov granskas tillgänglighetskrav.  
 
Angöring till området sker framförallt via Kasernvägen. Via Storgatan finns ett servitut/ angö-
ring till förmån för Väpnaren 10 och Regementsparken 1. Denna möjlighet kvarstår, men kom-
mer att nyttjas i begränsad omfattning (precis som idag) då kommunen (trafikavdelningen) vill 
begränsa antalet angöringsmöjligheter och trafik till/från Storgatan från angränsade fastigheter.  
 
Barnperspektiv - Det finns flera skolor och förskolor i närheten. Behov av fler lekytor (det finns 
en mindre lekyta inom området) för framtida boende inom kvarteret beaktas under bygglovet.  
 
Service – Handel, flera skolor/förskolor mm ligger inom eller med gångavstånd från planområ-
det (Växjö centrum är ca 1 km från planområdet). 
 
Posthantering - Postfack alt. postlådesamling för flerbostadshus bör placeras vid byggnaders 
entréer, gärna i samråd med posten. 
  
Räddningstjänstens tillgänglighet - Vid räddningsinsats förutsätts det att byggnaden är åtkom-
lig för räddningstjänsten. Då krävs det att det finns körvägar till alla byggnader. Avstånden mel-
lan räddningstjänstens uppställningsplats och angreppspunkten (entré/ytterdörr), eller uppställ-
ningsplatsen för bärbara stegar skall vara sådan att insatstiden minimeras och att åtkomligheten 
garanteras. Normalt används 50 meter som ett riktvärde. Möjligheten för utrymning via rädd-
ningstjänstens stegutrustning regleras av byggreglerna och räddningstjänstens handlingsprogram 
(enligt lag om skydd mot olyckor). 

Illustration – dagvattenhantering inom området Sweco 
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Stockholm 
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Brandvatten - Räddningstjänstens har behov av en ny brandpost inom planområdet. Brandposten 
bör placeras centralt och i anslutning till gata och den nya bebyggelsen. Brandposten ska ha ett 
flöde på 1200 1/min och vattentrycket bör ligga mellan 1.5-7 bar. Information om brandposten 
bör finnas som underlag till bygglovet. Brandvattenbehovet behandlas även av Sweco:s VA-ut-
redning daterad 2014-01-23. 
 
INVERKAN PÅ MILJÖN  
Buller - Från och med den 2 januari 2015 gäller ändringar i plan- och bygglagen PBL (SFS 
2014:902 och SFS 2014:901) och i miljöbalken (MB) vad det gäller hanteringen av buller i plan-
/ och bygglovsärenden. Lagändringarna syftar till ett mer samordnat regelverk och tillämpning 
av bullerfrågor mellan PBL och MB. Avsikten är att tillämpningen ska bli mer tydlig och förut-
sägbar samt att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan 
att riskera påverkan på människors hälsa. 
 
Enligt 4 kap 33 a§ PBL ska planbeskrivningen till detaljplan innehålla en redovisning av beräk-
nade värden för omgivningsbuller (buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och 
vägar): 
- vid bostadsbyggnadens fasad och 
- vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 
 
Nya riktvärden för trafikbuller 
Den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostads-
byggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i 
stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det 
tidigare 55 dBA. 
En höjning av bullerriktvärdena enligt regeringens beslut innebär inte ändrade krav för ljudmil-
jön inomhus. Regeringen höjer riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtra-
fik och vägar enligt följande: 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 
kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 
 
Förordningsändringarna träder i kraft 
den 1 juli 2017 och kan tillämpas på re-
dan påbörjade detaljplaner. 
 
Enligt framtagna bullerberäkningar i 
ärendet är det möjligt att bygga bostä-
der inom området och uppfylla de nya 
riktvärdena för trafikbuller.  
 
 
Bild till vänster: 
Redovisning av beräknade bullervärden 
(prognos 2030 enl. ÖP): Etapp 1  
 

Som högst 60 dB(A) ekv. ljudnivå mot 
Storgatan med beräknad hastighet 40 
km/t för biltrafik  
 

Illustration - bullerutredning 
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 
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Bild till vänster: 
Redovisning av beräknade ekv. buller-
värden (prognos 2030 enl. ÖP): 
Etapp 1 och 2 
Som högst 65 dB(A) ekv. ljudnivå mot 
Storgatan med beräknad hastighet 40 
km/t för biltrafik  
 
 
Genomgående lägenheter krävs  
(planbestämmelse ”b”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uteplats i anslutning till bostadshus, som 
uppfyller bullerförordningens krav, kan 
anordnas. 
 
Max. ljudnivå över 70 dBA bör nivån inte 
överskridas med mer än 10 dBA max. 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 
 
 

Illustrationer - bullerutredning 
Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 
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Industribuller 
Det industribuller som kan förekomma inom det aktuella området är ljud från ventilationsanlägg-
ningar på och i angränsande bilanläggning samt ljud från trafik inom området. 
Enligt framtagen bullerutredning, ligger de planerade bostäderna inom Zon A enligt Naturvårds-
verkets vägledning. Riktvärdena för externt industribuller innehålls med normal verksamhet 
inom anläggningen.  
Enligt Boverkets vägledning för Industri- och verksamhetsbuller, kan man arbeta med bulleran-
passad utformning, där minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida (samma 
principer som vid trafikbuller). 
Planhandlingar redovisar, med illustrerad bebyggelse, att det är möjligt skapa en bullerskyddad 
sida och utemiljö med hänsyn till bullerstörningar, från bl.a. angränsade verksamhetsområde. 
Planbestämmelse ”b” som ska säkerställa genomgående bostäder och bullerskyddad sida, införs i 
planförslaget. 
Bullerutredningen redovisar ytterligare åtgärder/förslag på bullerdämpande åtgärder på ny be-
byggelse (t.ex. hur fönster och uteluftdon kan dimensioneras, balkonglösningar mm) så att bra 
ljudlösningar kan säkerställas under bygglovsskedet/tekniskt samråd. 
 
Parkering - Riktlinjer för beräkning av parkeringsbehov inom Växjö kommun kommer att till-
lämpas (just nu pågår en översyn av riktlinjerna från 2009). Parkeringsbehovet bedöms dock i 
varje enskilt fall utifrån verksamhetens-/områdets behov och med utgångspunkt från plan-/och 
bygglagen (PBL). Planillustrationer redovisar parkeringslösningar för etapp 1 och 2. Etapp 2 kan 
kräva garagelösning. Frågan prövas vid tidpunkten för byggnation (bygglov). 
 
Cykelparkering – Riktlinjerna för parkeringsbehov omfattar även cykelparkering. Cykelparke-
ringar ska ha bra placering och utformning samt tillräcklig kapacitet och skall hanteras tidigt i 
planeringen/bygglov/projektering mm.  
 
Kollektivtrafik är välutbyggd idag och frekvent passerar planområdet i norr (Storgatan). 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN)  
Luft – Planens genomförande bedöms inte medföra att gällande MKN för luft överskrids inom 
eller utanför planområdet.  
Vatten – Planförslagets genomförande äventyrar inte att MKN för vatten (bl.a. stadssjöarnas vat-
tenkvalité) inte kan uppnås. Planhandlingar/planbeskrivning redovisar hur bl.a. dagvattenfråga 
kan hanteras så att sjöarnas vattenkvalité inte försämras, även om nya hus byggs. 
 
Sjö Statusklassning MKN  
Södra Bergundasjön Dålig ekologisk status 

Uppnår ej god kemisk status 
God ekologisk status 2027 
God kemisk ytvattenstatus  

   
 
PLANENS GENOMFÖRANDE  
Plangenomförandet ska beskriva de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
behövs för att planen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilka konsekvenser dessa åtgärder 
får för fastighetsägare och andra berörda ska också framgå av beskrivningen. 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan - Detaljplanen, som handläggs med standard planförfarande, planeras ställas ut till 
granskning under hösten/vintern 2017 för att kunna godkännas i byggnadsnämnden och antas av 
kommunfullmäktige under vintern 2017/2018. 
 
Genomförandetid - Enligt 4 kap. 4:21 § PBL (Plan och bygglagen) ”ska detaljplanen ange en ge-
nomförandetid. Tiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, 
men tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år.” 
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Genomförandetiden för Regementsparken 1 m.fl. slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att bygga enligt detaljplanen. Efter ge-
nomförandetidens utgång fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs. Genomfö-
randetiden är inte densamma som byggtid. 
 

KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ 

Inom planområdet 

Fastighet Ekonomiska  Fastighetsrättsliga Tekniska 
 Ja Ja Ja 

Regementsparken 1 
Ägare: Alhansa Fas-
tighetsförvaltning AB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Större byggrätt 
 
Flytt av VA led-
ningar (avtal som 
reglerar bl.a. 
finansiering av VA 
ledningar finns 
undertecknat). 
 
Teleledning 
Ev. flytt/ omkopp-
ling av mindre 
sträcka måste re-
gleras mellan be-
rörda parter 
 
 
 
 

Befintliga servitut för VA och led-
ningsrätt måste ses över. Lednings-
rättshavare och markägare svarar 
för ansökan hos lantmäterimyndig-
heten för översyn/ ev. ändringar av 
servitut och ledningsrätt. 
Vägservitut 0780K-02/62.1 (utfart 
till Storgatan till förmån för Väpna-
ren 10 och Regementsparken 1) 
ändras inte.  
Gemensamhetsanläggning (0780 
Regementsparken GA:1; lekplats) 
påverkas inte av planförslaget men 
önskemål finns om att den avveck-
las. Frågan prövas av KLM på begä-
ran av berörda som ingår i GA. 
Fastighetsbildning - Möjligheten 
finns att bilda en eller flera fastig-
heter i planområdet, men att sam-
verkan mellan fastigheterna kan 
krävas om gemensamma ytor. 
Detta sker genom bildande av ge-
mensamhetsanläggning (GA). 

 

Flytt av ledningar 
 
Tekniska krav på bostads-
bebyggelse med hänsyn 
till buller; grundläggning; 
anläggande av dagvatten-
magasin; markplanering 
mm 

    
  
 STADSBYGGNADSKONTORET 
 2017-11-20 

 
 

 Djana Micanovic  
 Planchef  
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Behovsbedömning - Checklista för detaljplan REGEMENTSPARKEN 1, Regementsstaden 
i Växjö, 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: 2015BN0290  

   Kommentarer: 

1. Aspekter som kan ge upphov till  
BMP utan beaktande av kriterierna i  
MKB-förordningen, bilaga 4. 
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000-
område så att tillstånd krävs enligt 7 
kap. 28 och 28 a § miljöbalken? 

 

1.1. Nej 
 
 
 
1.2. Inga tillståndspliktiga verksamheter planeras inom området 1.2. Kommer planen att innehålla 

verksamheter eller åtgärder som finns 
redovisade i MKB-förordningen 
(1998:905) 3 § eller bilaga 3?  

 

    Kommentarer:  

2. Platsen 

2.1. Markanvändning/ nuläget 
 
 

 

2.1. Idag är området naturlikt med fristående träd samt låg fältvegetation 
främst bestående av gräs och örter 
 
 
2.2. Obebyggd mark tas i anspråk för att tillgodose viktigt samhällsintresse (fler 
bostäder i den växande staden); marken utnyttjas mer effektivt. Grönmiljö och 
en del av befintliga träd påverkas av byggnationen. Vatten och andra resurser 
påverkas inte 
 
 
2.3. MKN påverkas ej 
 
2.4. Ny bebyggelse planeras i närheten av officersvillorna som är skyddade i nu 
gällande plan (citat): ”det är viktigt att underofficersvillorna inte förvanskas och 
att man även i framtiden behåller dess uniformitet. Ursprungliga 
byggnadsdetaljer såsom träpanel, fönster och husgrund, färgsättning och 
konstruktion skall bibehållas. Dessa byggnader q-märks därför i planen vad 
gäller det yttre och utökad lovplikt för underhåll tas med som 
planbestämmelse. Vid en delning av fastigheten föreslås att de ska tillhöra en 
och samma fastighet för att de i framtiden skall behandlas likvärdigt”.  
Planbestämmelse och bedömningar ovan gäller även i fortsättningen. 
Granskningsförslagets regleringar i bl.a. plankarta visas hänsyn till den byggda 
miljön. 
 
 
2.5. Inom området finns en del vuxna träd. En naturinventering av området 
med analyser och rekommendationer för hanteringen av träd, dagvatten mm 
har tagits fram 2014 (Gröna rummet, landskapsarkitekter). I den redovisas 
rekommendationer avseende markförhållanden, höjdsättning, framtida 
dagvattenhantering mm. 
De mest värdefulla träden finns i västra och södra delen av området, enligt 
naturinventeringen. Det finns goda förutsättningar att en del av de träden kan 
sparas, under förutsättning att de är friska i övrigt. Det måste säkerställas att 
det inte finns dolda rötskador eller liknande som utgör risker för boende inom 
området.  
 
2.6. Påverkas ej 

2.2. Markförhållanden, vatten och 
andra resurser  
 
 
 
2.3. Sårbarhet pga. överskridna 
miljökvalitetsnormer (MKN) 
2.4. Sårbarhet pga. kulturarv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Riksintressen och andra skyddade 
områden 
 
 



2 
 

3. Planen 

3.1. Förutsättningar för verksamheter 
och åtgärder  
 
 
 

 

3.1. Planens bestämmelser ger flexibilitet för markens användning, med 
möjlighet till andra verksamheter utöver bostäder (närmast Storgatan). Upp till 
170 bostäder kan byggas inom området. Gemensam innegård kan skapas för 
områdets boende. 
 
 
3.2. Ingen 
 
3.3. Planförslaget hindrar inte att nationella eller lokala miljömål inte kan 
uppfyllas  
 
 
3.4. Planerad byggnation planeras inte skapa miljöproblem 
 
3.5. Påverkas inte  
 

3.2. Andra planers miljöpåverkan  

3.3. Miljöintegration- hållbar 
utveckling och miljömål  
 

3.4. Miljöproblem 

3.5. EG:s miljölagstiftning  

4. Påverkan 

4.1. Storlek och fysisk omfattning  
 
 

 

 4.1. Omfattningen av byggnation kommer inte att ge större påverkan på mark, 
vatten och andra resurser 
 
4.2. Planerad byggnation ligger i linje med ÖP och regionplaner (lösa 
bostadsbrist; ger upphov till mindre/kortare resbehov) 
 
 
4.3. Byggnadstekniskt och utformningsmässigt går det att bygga 
bostäder/lokaler så att hälsan inte ska påverkas negativt (bullerstörningar). 
Närheten till stadens många funktioner ger möjlighet till fler gång/cykelresor, 
vilket främjar hälsan, genom ökad rörlighet, och ger upphov till färre/kortare 
bilresor (bra för hållbara transporter och minskade utsläpp från trafiken) 
 
 
4.4. Ej relevant/troligt (se 4.1.) 

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  

 

   Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande: 

5. Kommunens sammanvägda  
bedömning 
5.1. Finns risk för betydande 
miljöpåverkan (BMP)? 

 

5.1. Nej 
 
 
5.2. Nej 
 
 

5.2. Behövs MKB? 

 

 

Handläggare: Djana Micanovic, Stadsbyggnadskontoret 
Datum: 2017-11-20 
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