Växjö i ett regionalt sammanhang
Regionkärna
Det är längs västkusten, i stora delar av Skåne och framförallt kring storstadsregionerna som trycket på mark är som störst och där utvecklingen
sker som starkast. Växjö kommun och vår region består till stora delar av
glesbygd och det är relativt långt till andra tillväxtmotorer. Växjö stad är
därför relativt ensam som regionkärna i södra Sveriges inland.
Tillväxten i regionen är relativt svag medan det har skett en stark utveckling i Växjö stad. Från millennieskiftet fram till 2017 har kommunens
befolkning ökat med drygt 23 procent eller motsvarande nästan 17 200
personer, varav drygt 15 600 personer har bosatt sig i Växjö tätort. Sedan
1970 talet har urbaniseringsgraden (Växjö stads befolkning som andel av
kommunen som helhet) i kommunen ökat från 66,1% till 74%. Takten har
emellertid avtagit under de senaste 3 åren mycket på grund av de stora
migrationsströmmarna från 2015 fram till nu då dessa blivit placerade på
de mindre orterna.
Kommunen och framförallt Växjö stad har god infrastruktur och bra kopplingar till andra regionala kärnor. Flertalet riksvägar strålar samman i
Växjö stad som också ligger på Kust till kust-banan med nära koppling till
stambanan i Alvesta. Flera utav kommunens mindre orter har tillgång till
god infrastruktur.

Service och sysselsättning

"Urbaniseringsgrad"

Sysselsättningsutvecklingen inom branscherna hotell och restaurangverksamhet samt inom handeln har varit bland de starkaste i Växjö kommun.
Ser vi till utvecklingen av dessa branscher inom vår lokala arbetsmarknad
ser vi tydligt betydelsen av Växjö stad som centralort för vårt omland
då en mycket stor del av sysselsättningsutvecklingen för perioden kan
tillskrivas Växjö stad.
Antalet sysselsatta i Växjö och Alvesta utgör tillsammans mer än hälften
av samtliga förvärvsarbetande i Kronobergs län. Arbetspendlingen mellan de två orterna är också stor då nästan var tredje sysselsatt i Alvesta
pendlar in till Växjö kommun för att jobba.
Från 1970 fram till början av 1990-talet växte befolkningen i våra kommundelscentra med cirka 2 procent per år. Från 90-talet och fram till
millennieskiftet föll dock befolkningstalen i de fyra tätorterna. Sedan
2000 fram till 2017 har befolkningen i tätorterna varit svagt positiv. Braås,
Rottne, Lammhult och Ingelstad är de orter utöver Växjö stad som har
störst andel arbetsplatser och service i kommunen. Både Braås och
Lammhult har större antal arbetsplater än invånare.

75%
74%
73%
72%
71%
70%
69%
68%
67%
66%
65%
64%
63%
62%
61%
60%

1970

1975

1980

1990

1995
2000
2005
2010
2015
Växjö tätort , andel av växjö kommun

2016

2017

Framtidsutmaningar

NORRKÖPING

LI NKÖPING

TRANÅS

GÖTEBORG

VÄSTERVIK

NÄSSJÖ

BORÅ S
KUNGSBACKA

OSKARSHAMN
VÄRNAMO

VARBERG

FALKENBERG

LJUNGBY

VÄXJÖ

ALVESTA

NYBRO

KALMAR

HALMSTAD

ÄLMHULT

RONNEBY

HÄSSLEHOLM

KARLSHAMN

HELSINGBORG

KARLSKRONA
KRISTIANSTAD

LANDSKRONA

TILLVÄXTMOTOR

LUND

KÖPENHAMN

Kommunen har tillsammans med sakkunniga genomfört en omvärldsbevakning och framtidssspaning. Genom detta arbete har följande sju utmaningarna identifierats som de strategiskt viktigaste att beakta i arbetet
med den översiktliga planeringen.
1. Att främja ett fossilbränslefritt transportsystem där en stor del av dagens biltrafik ersätts med gång-, cykel- och kollektivtrafik och som skapar
god tillgänglighet för alla åldrar och grupper, i en region med stor landsbygd och stort bilberoende.
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Kartbilden visar ett sätt att mäta förändringstryck och attraktivitet. Blåa
områden är svala och röda områden är heta. Inom de röda områdena är
trycket på utveckling som störst. Underlag från SCB, RAÄ och Lantmäteriet.

Folkmängd i Växjö tätort som andel av totalbefolkningen i Växjö kommun

Kartbilden visar viktiga stråk utpekade av Trafikverket och modifierad
av Växjö kommun. Kartan visar hur vi är uppkopplade till andra viktiga
regioner och tillväxtmotorer utifrån Växjö kommuns perspektiv.

2. Att stärka Växjö stad som attraktivt regionalt centrum och utvecklingsmotor och samtidigt stärka landsbygdens och övriga orters attraktivitet.
3. Att skapa sammankopplade bebyggelseområden och offentliga miljöer
som är inkluderande, främjar möten, känns trygga och motverkar segregation och andra klyftor mellan befolkningsgrupper.
4. Att skapa en stadsbygd som är tät och blandad (för att bland annat
främja korta avstånd, kollektivtrafik, trygghet och integration), samtidigt
som där finns gott om gröna miljöer (för att värna och stärka ekosystemtjänster).
5. Att ha långsiktig beredskap för en fortsatt hög och kanske accelererande befolkningstillväxt med stor invandring, och samtidigt kunna
åstadkomma en god stads- och landsbygdsutveckling om tillväxten blir
betydligt svagare.
6.Att ta tillvara och utveckla landskapets värden och tillgångar på ett
sätt som främjar en attraktiv och levande landsbygd, med stor biologisk
mångfald, väl fungerande ekosystem och ett livskraftigt jord- och skogsbruk.
7. Att ha beredskap för de förändrade krav på markanvändning, infrastruktur och fysisk miljö som den tekniska utvecklingen, med bland
annat självkörande fordon och ökad e-handel, kan föra med sig.
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Tre scenarier för framtidens Växjö
Tyck till om framtidens Växjö!

Tre scenarier för kommunens långsiktiga utveckling

Översiktlig planering för Växjö kommun

Just nu pågår arbetet med att uppdatera Växjö kommuns översiktsplan
och som en grund för detta vill kommunen välja en strategisk inriktning
för utvecklingen av framtidens Växjö kommun. Denna inriktning kommer
ligga till grund för beslut om Växjö kommuns utveckling för en lång tid
framöver.

Vi har tagit fram tre olika scenarier för Växjö kommuns långsiktiga utveckling. De är framtagna för att belysa olika delar av samhällsbyggnadsutvecklingen och möter en hållbar utveckling på tre olika sätt. De är till för
att utmana er och vidga ert sätt att se och tänka en framtida utveckling av
Växjö kommun. Vi tror att detta kommer leda fram till en givande dialog
som vi kan ha stöd av när vi bestämmer vilken väg vi kommer att välja.

Översiktlig planering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön
tillsammans ska bli så bra som möjligt. Det handlar om att kunna sätta
enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.

För att ta del av materialet, få mer information och möjlighet att lämna
synpunkter gå in på www.vaxjo.se/oversiktsplan.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter fram till 18 januari 2019.

Scenarierna har olika utgångspunkter och bygger på olika strukturer och
transportsystem. Nedan presenteras de förutsättningar som ligger till
grund för varje scenario och med vilken bakgrund vi tror de kan leda till
en hållbar utveckling. Det kommer sedan vara upp till dig att bedöma om
de kan leda till en önskvärd framtid.

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. I
översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och
infrastruktur bör utvecklas för att det ska bli en bra helhet. För att fylla
denna roll behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och
riktlinjer för hur vi når dit.
Översiktlig planering är både att upprätta och då och då uppdatera samt
revidera översiktsplanen och att tillhandahålla ett bra underlag i övrigt
för de som bereder och fattar beslut i konkreta ärenden så att de kan
bedöma konsekvenser och lämplighet i det större perspektivet.

Tyck till!

Varför scenariot
Staden Växjö?
Scenariot utgår ifrån att det är i Växjö stad som den starkaste
tillväxten finns och det är här dagens utveckling sker. Växjö som
en storstad kan locka människor att bosätta sig och företag att
etablera sig här. Det är storstädernas urbana kvaliteteter som
många efterfrågar. Ett stort och sammanhängande centrum skapar
förutsättningar för ett rikt folkliv.
I täta stadsmiljöer med korta avstånd finns goda förutsättningar för
en utvecklad gång-, cykel- och kollektivtrafik som främjar minskade
koldioxidutsläpp. Det är däremot inte hållbart att bygga ut Växjö
stad på det sättet som det görs idag. Staden breder ut sig vilket
skapar ett stort bilberoende som överbelastar vårt transportsystem.
Växjö stad har en viktig roll som regional utvecklingsmotor och kan
genom en utveckling få en ännu mer betydande roll.
Jord- och skogsbruksmark är en viktig resurs att värna om.

Varför scenariot
Det flerkärniga Växjö?
Scenariot främjar en attraktiv och levande landsbygd. Orterna servar landsbygden med basservice och landsbygden servar orterna
med livsmedel med mera. Genom ökad servicegrad i orterna
minskar transportbehovet både på orterna och landsbygden. Att
driva ett småföretagande ute på landsbygden understöds. Landsbygdens och övriga orters attraktivitet stärks vilket bidrar till att hela
kommunen kan leva.
Ökad befolkning på orterna ger bättre underlag för kollektiva transporter. Det finns även större incitament för att bygga ut kommunomfattande gång- och cykelvägnät. Utbyggd regional busstrafik
och infrastruktur för (el)cykel främjar ett fossilbränslefritt transportsystem.
Fler kan få närmare till natur och rekreation.

Varför scenariot
Regionkärnan Växjö-Alvesta?
Scenariot utnyttjar järnvägen som är en befintlig struktur där en utbyggd järnvägstrafik främjar ett hållbart transportsystem. Det finns
goda förutsättningar att bygga upp samhällen kring stationer med
ett hållbart resande i fokus.
En struktur som går att bygga vidare på i regionen.
Växjö stad får tillsammans med Alvesta tätort större betydelse som
regional utvecklingsmotor och arbetsmarknadsregion. Den regionala kärnan förstoras och förstärks. Tillsammans kan vi få en ännu
starkare roll i södra Sverige som regional kärna.
Det finns central mark i stationsnära lägen utanför Växjö stad.
Övriga orter kan komplettera och avlasta den utveckling som sker i
Växjö stad för att undvika ohållbar belastning och utbredning.

För att klara befolkningsökningen kan kommunens utveckling kompletteras med utveckling av våra orter. Detta leder till en hållbar
tillväxt då all utveckling kanske inte kan ske på ett ställe.
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