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Bäckaslövs boulevard

TANKEN MED
PLANPROGRAMMET
Ett planprogram tas alltid fram i ett tidigt skede
vid planeringen av ett större byggnadsprojekt.
I planprogrammet beskrivs hur kommunen tänker
använda marken i ett område. Detta görs för att
kommunen vill få in synpunkter inför den kommande
detaljplaneringen för att på bästa sätt kunna uppfylla
kraven på ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ett program för en detaljplan kan ligga till grund för
flera detaljplaner. Under arbetets gång görs parallellt
en miljöbedömning för att få med miljöperspektivet
och en hållbar utveckling i planen. Det innebär att
alternativa lösningar prövas och konsekvenser redovisas. De inkomna synpunkterna sammanställs och
kommunen förklarar hur den tänker beakta dessa
i det kommande planarbete.
Visar det sig att konsekvenserna av den föreslagna
markanvändningen kan medföra en negativ miljö-
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påverkan måste kommunen redovisa hur den tänker
hantera den uppkomna situationen.

BÄCKASLÖV
– EN NY DEL AV STADEN
Bäckaslöv är unikt i Växjö. Här kan innerstaden expandera naturligt och växa till en stadsdel med tydlig
karaktär. I Bäckaslöv finns det enkla livet; närheten
till stadens utbud och service. Här finns också det

goda livet; stadsdelens egna mötesplatser, handel och
kultur. Bäckaslöv erbjuder en hållbar livsmiljö för sina
invånare. Gränslandet mellan stad och land präglar
den blandade boendemiljön och bidrar till att skapa
trivsel och harmoni.

omgivningen. Här möter en blandning av natur, mark
och vatten; boende, rekreation, kommunikation, kultur
och service.

Bäckaslöv är en del av en långsiktig vision för att förädla marken längs med järnvägen från Växjö centrum
ut till Norra Bergundasjön. Ett stråk av natur, parker
och stadslik bebyggelse förbinder Växjösjön med
Norra Bergundasjön. Den centrala staden förtätas.
Bäckaslöv får en mer stadslik bebyggelse.

I Bäckaslöv planeras för närhet mellan människor,
såväl genom boende som genom service och kultur.
Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket
ger bra förutsättningar för ett sunt liv. Bebyggelsen
föreslås att vara blandad med olika alternativ för boende och service. Utformningen varierar mellan slutna
kvarter till en öppen bebyggelsekaraktär som smälter
samman med naturen.

Den nya stadsdelen planeras att byggas på ett sätt
som ger möjlighet till en hållbar livsstil för boende,
besökande och för de som arbetar i stadsdelen. Närheten till centrum och till naturen ger unika kvaliteter.
Förslaget bygger på att utveckla kvaliteterna på platsen, men också att på olika sätt koppla stadsdelen till

I kvarteren mot järnvägen kan kontor och handel
etableras som en utvidgning av Handelsplats I11.
Trafikflödet genom Bäckaslövs boulevard, som förbinder Storgatan med Söderleden, ger stadsdelen liv och
puls, vilket är avgörande förutsättningar för service
och handel.

Det aktuella planområdet

Planprogram Bäckaslöv

5

BAKGRUND
– EN LÅNG HISTORIA
Områdets mark- och vattenområden ska användas
på det sätt de är mest lämpade för. Användande som
sparar resurser är prioriterade. Betydelsen av den
omgivande naturen och fortsatt goda förutsättningar
för det rörliga friluftslivet kommer att vägas in i detaljplaneringen. Behovet av grönområden är ytterligare en
viktig del som kommer att finnas med under arbetet.
Med ett projekt av den här storleken följer olika former
av störningar. För att skydda människors hälsa strävar
kommunen efter att så långt som möjligt kunna uppnå miljökvalitetsmålen.

TIDIGARE IDÉER FÖR OMRÅDET
1997 tog kommunen fram ett program för Regementsstaden som omfattade Bäckaslövsområdet väster
om Söderleden och I11-området norr om järnvägen.
I programmet beskrivs hur Bäckaslövsområdet är
tänkt att bebyggas med bostäder och icke störande
verksamheter.
2002 utlystes en europeisk tävling för unga arkitekter,
Europan 6. Förslaget som vann skapades av QPG
Arkitekter från Göteborg. Efter tävlingen utvecklade
kommunen och QPG Arkitekter förslaget till en mer
omfattande stadsbyggnadsidé som fick namnet Bäckaslövsvisionen.
Visionen blev klar i slutet av 2003. Den innehåller ett
flertal punkter som beskriver hur byggandet av en väl
fungerande stadsdel med kopplingar till centrum och
företags- och handelsområdet I11 ska genomföras. I
visionen beskrivs hur Bäckaslöv ska kopplas ihop med
resten av staden och hur byggnadstäthet, öppenhet
och gatubyggnad ska se ut. I visionen finns planprogrammets ursprungliga synsätt på området beskrivet.
Denna beskrivning finns också med i kommunens
översiktsplan.
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Bäckaslövsvisionen, maj 2002

Flera steg har redan genomförts på vägen till nu
aktuella planprogrammet:
• 2007 togs beslut om att planera en gata genom
Bäckaslövsområdet. Samtidigt togs beslut om
gatans finansiering.
• 2008 gjordes ett tillägg till ett tidigare upprättat
program som bara berörde området väster om
Söderleden.
• 2010 blev detaljplanen klar för den del av den nya
gatan som går norr om järnvägen. Det ursprungliga
detaljplaneförslaget inkluderade gatans hela sträckning från Storgatan till Söderleden. Länsstyrelsen
menade i sitt yttrande att det var mycket begränsad
relevans mellan planprogrammet från 1997 och
detaljplanen. Länsstyrelsen underströk också att
gatan istället borde gå utmed järnvägen för att
minska störningen för de framtida bostäderna.
Byggnadsnämnden valde då att undanta den del av
gatans sträckning som går söder om järnvägen fram
till Söderleden.
Planprogram Bäckaslöv
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RIKSINTRESSEN
KUST-TILL-KUSTBANAN
Kust till kustbanan är utpekad som riksintresse genom
sin betydelse för transporter. För att klara av framtidens ökade trafik har Trafikverket genomfört en förstudie1 som visar vilka åtgärder som är nödvändiga för
att klara framtida kapacitetsbehov. I studien nämns att
sträckan mellan Räppe och Växjö station kommer att
få ett dubbelspår. Det innebär att utrymme för detta
spår måste finnas med i planeringen av Bäckaslöv.
Kommunen förutsätter att järnvägens dubbelspår till
mesta del kommer att läggas på södra sidan om det
befintliga spåret, eftersom det idag finns ett flertal anläggningar norr om järnvägen som påverkas negativt
om spåret placeras på den sidan. Det kan bli aktuellt
att i den östra delen lägga det tillkommande spåret
norr om befintligt spår, vilket då medför intrång på
privat tomtmark.
BOKHULTETS NATURRESERVAT
Bokhultets naturreservat instiftades av kommunen 1993 och är numera skyddat som ett Natura 2000-område. Sedan år 2001 likställs Natura
2000-områden med riksintressen för naturvård och
verksamheter i anslutning till ett sådant område är
tillståndspliktiga. När de framtida detaljplanerna påbörjas måste därför tillstånd sökas hos länsstyrelsen.
Bokhultets naturreservat har med sin variationsrikedom
mycket bra förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Här finns nästan tvåhundra fågelarter och mängder av
sällsynta insekter, svampar, mossor och lavar.

STRANDSKYDDET
För Norra Bergundasjön är strandskyddet hundra
meter på land och lika mycket ut i vattnet. Det måste
finnas särskilda skäl för att kunna bebygga markområdet innanför strandskyddet. Kommunen kommer i

1

den kommande detaljplaneringen att pröva ett upp
hävande av strandskyddet i vissa delar av det sjönära
området.

PLANER FÖR STADEN
ÖVERSIKTPLAN
Bäckaslövsområdet har funnits med i kommunens
översiktsplan sedan 1991. På den tiden utreddes om
området passade för bostäder, även med hänsyn taget
till Bokhultets naturreservat. I översiktsplanen poängterades att det militära övningsområdet först måste
saneras innan det får bebyggas.
I den nu gällande översiktsplanen från 2005 anges att
byggnader på 2-6 våningar ska prövas. Den huvudgata som presenteras i detta planprogram har inget
stöd i översiktsplanen, men Bäckaslövsvisionen visar
en gata med delvis samma sträckning som förslagen
boulevard. Skillnaden ligger främst i anslutning under
järnvägen i väster samt fokus på handel och service
längs med gatan.
DETALJPLANER
Detaljplaner i och omkring planområdet redovisas i
Bilaga I.

NUVARANDE MARKÄGARE
Det mesta av Bäckaslövsområdet ägs av Växjö kommun. Det handlar om Växjö 10:56 – det större obebyggda området väster om Söderleden, Bäckaslöv 1
– Tekniska förvaltningens förrådstomt, samt de tre
fastigheterna Skärvet 6, Ymer 4 och Ymer 5 öster om
Söderleden. De båda fastigheterna i kvarteret Aslög
norr om Infanterigatan och fastigheterna norr om
järnvägen är privatägda. Växjö 10:25, ”baracktomten”,
ägs för tillfället av Fortifikationsverket, men Växjö
kommun kommer att ta över ägandet under 2011.

Alvesta-Växjö-Kalmar Ökad kapacitet, Förstudie slutrapport, 2011-04-30
Planprogram Bäckaslöv
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OMRÅDETS
FÖRUTSÄTTNINGAR

Beskrivning av
Bäckaslövsområdet
Bäckaslöv var en by redan för 1500 år sedan. På lantmäteriingenjören Gustaf Ljungrens karta från 1855
omnämns området som Bäckaslövsmarken. Växjö stad
omfattade då i stort sett det vi idag kallar rutnätsstaden. Bäckaslövsmarken tillhörde vid denna tidpunkt
Bäckaslövs gård, som var i kommunens ägo. Det hus
som idag tillhör brukshundsklubben är från denna
tid. Stora delar av området har fram tills idag varit
betesmark. I början av 1900-talet flyttade militären
in till staden och platsen ingick då i övningsfältet
som sträckte sig långt söderut mot Jonsboda. Utbildningen vid Kronobergs regemente lades ned 1992 och
därefter togs området över av kommunen. Redan då
sågs Bäckaslöv som en möjlig plats för bostäder och
verksamheter. Denna nya stadsdel, som omfattar både
Bäckaslövsområdet och I11-området, fick namnet
Regementsstaden.
När Bokhultets naturreservat bildades 1993 drogs
gränsen mellan det tänkta bostadsområdet och
10
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reservatet vid Gamla Bäckaslövsvägen. I Bäckaslövsvisionen från 2003 skissades det på en koppling mellan
Växjösjön och Norra Bergundasjön där det skulle få
växa fram ett stråk av bebyggelse och grönska.
Från den högsta punkten, utmed Gamla Bäckaslövsvägen och från de båda järnvägsbroarna, finns siktlinjer som binder samman Bäckaslöv med stadskärnan.
Härifrån syns till exempel domkyrkans torn.
Under 2000-talet har Växjö fortsatt att växa. Genom
Arenastaden, Grand Samarkand, Handelsplats I11
och med ny bostadsbebyggelse i Bredvik får Bäckaslöv
ett än mer strategiskt läge i de västra stadsdelarna. Här
finns närhet till arbetsplatser, handel, kommunikationer och Bokhultets öppna landskap i söder. Västerut
knyter befintliga skogsvägar och stigar ihop området
med Bergsnäs.
De kompakta regementsbyggnaderna på andra sidan
järnvägen är viktiga förutsättningar och bör avspeglas
i den nya bebyggelsestrukturen för att få till en samlad
helhet i stadsbilden.

Gamla Bäckaslövsgården

DET PLANERADE OMRÅDETS UTBREDNING
Planområdet går från Norra Bergundasjön i väster
och fortsätter österut över Söderleden mot järnvägsövergången vid Södra Ringvägen. Norrut går gränsen
i huvudsak utmed järnvägen medan den söderut slutar
vid Gamla Bäckaslövsvägen, Infanterigatan och Södra
Järnvägsgatan. De gamla militärbarackerna söder
om Infanterigatan och fastigheterna Ymer 4 och 5,
som tidigare använts som oljedepå, räknas också in i
området. Den totala ytan på området är ungefär nittio
hektar. Av dem ligger cirka trettio väster om våtmarken vid udden som går ut i Norra Bergundasjön.
Tidigare bebyggda områden är på cirka tretton hektar.
Se områdeskarta Bilaga II.

SÅ ANVÄNDS MARKEN IDAG
Naturmiljö
Terrängen inom området är böljande med lägre liggande delar i anslutning till Norra Bergundasjön. Naturmiljön i området väster om Söderleden har i stora delar
varit orörd under lång tid. Av de cirka åttio hektar, där

det är tänkt att byggas, är ungefär tolv hektar öppen
ängsmark som vetter mot naturreservatet i söder. Öster
om Söderleden finns även två mindre lövskogsdungar
på ungefär två hektar vardera. Vegetationen, som är
allmänt förekommande har en del sällsynta inslag. Här
finns vackra tallar och resliga ekar som ger karaktär till
området. Tillsammans med buskskiktet av hagtorn och
rosenbuskar bildar solitära träd av främst ek och björk
tydliga stråk i nord-sydlig riktning. De här stråken går
att följa in i reservatet. Det öppna området är också
viktigt för rastande och häckande fåglars sökande efter
föda. Här finns även ett rikt insektsliv med flera utrotningshotade arter.
Skogsområdet domineras av ek, björk, tall och gran.
Flera av dessa träd är väl utvecklade solitärer. På flera
håll växer buskar tätt vilket gör delar av skogsområdet
svårgenomkomligt.
Zonen vid skogskanten mot det öppna landskapet
i söder ger områdets helhet en karaktär. Öster om
gång- och cykelbron över järnvägen finns ett parti
med gamla karaktärsfulla tallar. Här växer unga träd
Planprogram Bäckaslöv
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av hassel, druvfläder, hallon och andra buskarter. Detta
område är tänkt att bevaras. I skogen finns också ett
flertal utrotningshotade insektsarter. Flera värdefulla
mossor och lavar som finns i naturreservatet saknas så
gott som helt inom planområdet.
I det större sumpskogsområdet vid Norra Bergundasjön i väster är vide, klibbal och björk dominerande
träd. Området står till stor del under vatten större
delen av året eftersom det tar emot mycket dagvatten.
Terrängen är bitvis mycket svårframkomlig, men innehåller många växtarter som anses värdefulla att bevara.
Här finns bland annat mycket källpraktsmossa som är
en sällsynt art i södra Sverige.

Karaktärsfulla tallar ~

Blommande rönn 

I Bäckaslövsområdets lägre delar finns ett komplext
system av diken som dränerar området västerut mot det
befintliga våtstråket, som i sin tur dikats ut mot Norra
Bergundasjön. Några av dessa diken kan i framtiden
komma att användas för att ta hand om dagvatten.
Under vår- och sommarhalvåret 2004 inventerades
större delen av området av biologen Tobias Ivarsson3,
som delade upp det i trettio olika delområden. Fyra
av dem ligger i Bokhultets naturreservat. Udden som
ligger i väster och som ingår i det tänkta Bäckaslövsområdet har ännu inte inventerats.
Enligt inventeringen finns det inom det planerade
planområdet flera intressanta arter som är särskilt
hotade och som behöver hanteras varsamt. Det
handlar bland annat om väddsandbiet med den
tillhörande parasiten väddgökbiet. Då den föreslagna
stadsbebyggelsen kommer att beröva de här bina deras
uppehållsplatser har kommunen, med ambitionen till
kompensation, byggt upp ett ”biparadis” i Bokhultets
naturreservat. Här finns de växter som gynnar just
dessa bin. Några av arterna som också nämns i inventeringen är nya för Kronobergs län.

3
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Naturvärden i Bäckaslöv 2004, Tobias Ivarsson, 2004

Inventering av området
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samband med landskapsanalys.

Förklaringar
BäckaslövStorgatan
| Växjö | Landskapsanalys och förslag till disposition till ny stadsdel utifrån landskapet | Tema planavdelning 2011-02-04 Områdesgräns
| www.temagruppen.se
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Inom rödmarkerat område har arkeologiska utredningar utförts och länsstyrelsen meddelat att området är möjligt att exploatera.

Kulturvärden och fornlämningar
De öppna kulturmarkerna på Bäckaslöv hör historiskt
till ett och samma odlingslandskap. Det senaste seklet
har marken främst skötts genom bete med hästar och
nötboskap, samtidigt som det pågått militär verksamhet. I området finns ett antal kända fornlämningar. De
brunmarkerade områdena och punkterna på kartan
ovanför markerar de arkeologiska fynd som finns
registrerade hos Riskantikvarieämbetet. Arkeologiska
utredningar inom det rödmarkerade området avslutades 2005.

Minnessten med inskription: Kungl Kronobergs Reg. te Till gagn
anlades denna väg av Södra Arme Förd:s Pionjärskola år 1929.
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I och med det kan marken användas för bebyggelse
om gravfält nr 72, på kartan markerat (1), lämnas
orört och minnessten nr 306 (2) får stå kvar. Minnesstenen kan eventuellt komma att behöva flyttas. De
fornlämningar som ännu inte är utredda ligger på och
i anslutning till udden i väster. Det rör sig om ett par
områden med fossil åkermark, samt en hällristning
nära stranden och några gravar. Öster om Söderleden
finns inga kända fornlämningar.
Rekreation och friluftsliv
Bäckaslövsområdet har stor betydelse för friluftslivet
och i närheten av naturreservatet går stigar över gränserna. Inom det tänkta bostadsområdet finns ett flertal
stigar vackert inramade av växtlighet. De här stigarna
har till stor del trampats upp under militärtiden och
kommer att bevaras i stor utsträckning.
I det gamla huset som tillhört Bäckaslövs gård, på
vägen ner mot Norra Bergundassjön, har brukshundsklubben sin klubbstuga. Det gör att många människor
med hundar rör sig i närområdet. Vid det centralt
belägna gravfältet finns ett område med hagmarksekar
där grillplats och vindskydd är placerade. Det är framförallt de båda dagisen på I11-området som använder
den. Bredvid finns också en rastgård för lösa hundar.
Ett väl utnyttjat motionsspår ligger väster om bilbron
och genom området går även gång- och cykelleden
Växjö Runt.

Vägar, slingor, stigar och stråk
Söderleden som trafikeras av ca 12 000 fordon/dygn
delar området i två delar. Genom Bäckaslövsområdet
går en vägslinga som via en förgrening löper från
Söderleden till Bergunda och I11-området. I förlängningen blir det även en färdväg till Grand Samarkand
och Arenastaden, vilket idag nyttjas av ca 3 500 fordon
per dygn. Ungefär 1 000 fordon trafikerar dagligen
Sundetvägen genom Bokhultet. Området öster om
Söderleden nås i första hand via Södra Järnvägsgatan.
Det finns även en förbindelse under Söderleden i
Infanterigatan söder om kvarteret Aslög.
Militären har satt sina spår i Bäckaslöv. Här finns ett
flertal stigar som en gång ledde till olika skjutbanor
och övningsplatser. En av stigarna har på senare år
anpassats för gång- och cykeltrafik och ingår i kommunens sammanhängande cykelled Växjö Runt.
Det planerade nya bostadsområdet i Bredvik, som
ligger väster om Norra Bergundasjön, gör det nödvändigt att anlägga bra gång- och cykelstråk som knyter
ihop de båda områdena.

De röda markeringarna på kartan visar på körvägarna; gång- och cykelstigarna är gulmarkerade.
Siffrorna redovisar dagens trafikmängd.
Planprogram Bäckaslöv
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Bebyggelse i området
Växjö Brukshundsklubb har sin verksamhet i Bäckaslövs äldsta hus som byggdes i mitten av 1700-talet.
Denna byggnad ligger utanför planområdet, men i
byggplanerna tas hänsyn till huset genom att den nya
bebyggelsen är planerad att hålla ett visst avstånd för
att byggnaden ska få behålla ett mått av enskildhet.
I förrådsområdet vid Norra Bergundasjön finns en
putsad byggnad med viss karaktär. Militären har även
lämnat ett ammunitionsförråd som ligger utmed den
skogsväg som förbinder Gamla Bäckaslövsvägen med
den västra järnvägsbron.

2

3

Tekniska förvaltningens lokaler
Närmast Söderleden har kommunens Tekniska förvaltning kontor, verkstäder och förråd för sin verksamhet. Genom en omdisponering inom området kan den
sydvästra delen frigöras för bebyggelse. På sikt är det
positivt för stadsdelens utveckling om förrådsverksamheten flyttar till annat läge. Det finns i dagsläget inget
beslut taget i frågan.
Byggnader öster om Söderleden
I kvarteret Aslög ligger företagen Växjö Undertak och
Växjö Glasmästeri. Söder om kvarteret Aslög finns en
tomt med militärförråd.

4

5
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1. Växjö brukshundsklubb, Växjö 10:49
2. Ammunitionsförråd, Växjö 10:56
3. Tekninska förvaltningen, Bäckaslöv 1
4. Förrådsbyggnader, Växjö 10:25
5. Växjö glasmästeri, Aslög 1

MARKENS BYGGBARHET
Markegenskaper
Marken innehåller till största delen sandig morän.
Jordmäktigheten inom området bedöms variera
mellan 1-3 meter, på ett flertal ställen ligger berget i
markytan. Från fastigheten Ymer 4 och österut visar
undersökningar att moränen täcks av avlagringar som
består av material som transporterats av smältvatten
från inlandsisen.
Området där verksamheter förekommit ska utredas
för kontroll av eventuella markföroreningar. Försvaret
har låtit blysanera skjutvallar, men särskild utredning
kommer att göras för att klarlägga om även andra
rester av den militära verksamheten finns.
RADON
I kommunens översiktliga radonmätning har området
klassats som normal radonmark, vilket innebär att all
bostadsbebyggelse ska vara radonskyddad. Men den
relativt finkorniga moränen, tillsammans med en hög
grundvattenyta i de lägre partierna av området, gör
att radonen inte ska innebära någon större risk vid
bostadsbyggandet.

Norra Bergundasjön

VATTENFÖRHÅLLANDEN
Området väster om Söderleden består till största delen
av skogs- och ängsmark. Här bedöms det möjligt att
att filtrera ytvatten genom det övre orörda markskiktet.
Grundvattennivån, som är en förutsättning för infiltration, ska studeras i det fortsatta arbetet. En stor del nederbörd fastnar emellertid bland träden vilket innebär
att mycket vatten försvinner genom avdunstning.

VATTENOMRÅDEN
Planområdet gränsar i väster mot Norra Bergundasjön. Sjön ingår i Mörrumsåns vattensystem som
mynnar ut i södra Östersjön. Norra Bergundasjön
tar idag emot vatten från stadens avloppsreningsverk, som det sista steget i vattenreningen. Läckage
av framförallt fosfor från bottensedimenten gör att
sjön drabbats av övergödning, som i sin tur påverkar
algblomningen i sjön. Det händer att algerna flyter in
mot stränderna där de blir liggande och ruttnar, vilket
kan ge upphov till dålig lukt under den varma delen
av året. Omfattande insatser krävs för att förbättra
vattenkvaliteten i Norra Bergundasjön så att den blir
en badbar sjö.

Planprogram Bäckaslöv
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RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS
KOMMANDE DETALJPLANERING
BÄCKASLÖV – ETT NATURLIGT
STORSLAGET OMRÅDE
Bäckaslöv erbjuder en storslagen miljö och ger med
sitt läge, med närhet till såväl staden som naturen,
unika möjligheter att skapa attraktiva stads- och
boendemiljöer. Ett unikt område i Växjö. Här kan innerstaden växa naturligt till en lockande stadsdel med
tydlig karaktär. Närheten till stadskärnan, Arenastaden, Grand Samarkand och stadens kommunikationer
ger naturliga förutsättningar till liv och kommers.

Området öster om Söderleden
Kommunen föreslår att Växjö Undertak och Växjö
Glasmästeri på kort sikt får fortsätta med sin verksamhet i kvarteret Aslög. I ett längre perspektiv kan detta
kvarter omvandlas för bostäder och kontor. I kvarteret
Skärvet kan det bli tal om bostäder medan kvarteret
Ymer, som ligger i ett mer bullerstört läge utmed järnvägen, i första hand kan bli aktuellt för kontor.

Stadsdelens bebyggelse, parkmiljöer och mötesplatser
smälter samman och stärker kopplingen till Bokhultets naturreservat och Norra Bergundasjön.
Bäckaslöv har goda möjligheter att erbjuda en hållbar
stadsmiljö för sina invånare. I gränslandet mellan stad
och land bidrar den blandade boendemiljön till att
skapa en harmonisk stadsdel där människor trivs. Naturmiljö kan användas och utvecklas i samklang med
bebyggelsen på ett sätt som ger invånarna möjlighet
att enkelt röra sig till fots eller med cykel. Det ska vara
enkelt att leva hälsosamt i Bäckaslöv.
Området planeras att rymma uppemot 2 000 lägenheter. Med ett snitt på två personer per lägenhet
kan området rymma upp till fyratusen personer. En
blandad åldersfördelning kommer att kräva förskola
och eventuellt skola, annan service och mindre butiker
av skilda slag. Antalet arbetsplatser bedöms till ca 200.
Se förslag till illustrationsplan Bilaga III.

På den nuvarande ”baracktomten” utmed Söderleden
kan både kontor, bostäder och olika mindre störande
verksamheter få plats. De närbelägna husen på stadsdelen Söder är villor som byggdes under 1900-talets
första hälft med relativt stora tomter. Den nya bebyggelsen kommer att ta hänsyn till detta förhållande.
Bäckaslövsområdet – väster om Söderleden
På båda sidor Bäckaslövs boulevard finns en tät och
sammanhållen stadsbebyggelse med tydliga och slutna
kvarter. Boulevarden löper förbi stationstorget mellan
de båda järnvägsbroarna. Bebyggelsens entréer, portar
och verksamheter i gatuplan kommer att vända sig mot

Gestaltningsprogram
– en guide för utformningen
Bäckaslövsområdets är tänkt att få en särpräglad identitet där hållbarhet och samhörighet betonas. För att
uppnå det har ett gestaltningsprogram4 tagits fram för
att visa hur bebyggelsen kan utformas. I programmet
beskrivs också lösningar för hur dagvattenhanteringen
kan bli en del av bebyggelsen. Gestaltningsprogrammet hittar du som om särskild bilaga till planprogrammet och kan hämtas via kommunens hemsida.
18
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Den gröna kvartersstaden – gestaltningsprogram för Bäckaslöv

gatorna, boulevarden och torget. Här ska en stadsmiljö
skapas där butiker och verksamheter, tillsammans med
social och kulturell service, kan få fotfäste och långsiktig livskraft. Det flöde av människor som närheten till
Arenastaden och Grand Samarkand ger blir oerhört
viktigt för stadsdelens företag. I det sammanhanget
kommer den spännande boendemiljön att ge extra
bärkraft. Bebyggelsen är tänkt att utformas i mindre
enheter för att skapa gemenskap och för att få variation i gatubilden. Byggnadshöjden kommer att variera
mellan fyra till sex våningar.
Kvarteren övergår västerut och ner mot Norra Bergundasjön i en mer öppen utformning. I planprogrammet
visas möjligheten till att bygga utmed den befintliga
vägslingan från den västra järnvägsbron ner mot sjön.
På något ställe kan denna bebyggelse tränga in i det
strandskyddade området.

För att Bäckaslöv ska bli en integrerad stadsdel i
Växjö krävs det att det i området finns ett utbud som
lockar besökande. Området närmast stranden, i slutet
av Gamla Bäckaslövsvägen, föreslås ge plats åt någon
publikdragande verksamhet som allmänheten kan
ha tillgång till. Utanför denna bebyggelse anläggs en
lagun med badbart vatten.
Söder om det grönstråk som behålls i områdets centrala delar, ner mot Gamla Bäckaslövsvägen, föreslås
en mer varierad bebyggelse. Den ska vara anpassad
till landskapets terräng, med öppna grönytor avdelade
med träd från norr till söder. Här kan en mer öppen

och småskalig bebyggelse, tillsammans med enstaka
större friliggande byggnader, ha sin plats.

Tekniska förvaltningens tomt är i första hand lämplig för kontor och handel, med bostäder placerade i
ostörda lägen, eftersom området ligger inklämt mellan
såväl järnväg som hårt belastade huvudgator och VAledningar.
Utredningsområde
Eftersom det i delar av Bäckaslövsområdet saknas
planeringsunderlag, t ex natur- och kulturmiljöinventering, är skogsområdet väster om lågstråket och våtmarken i anslutning till Norra Bergundasjön förklarat
som utredningsområde. Kompletterande inventeringar
och bedömningar kommer här att göras i samband
med fortsatt planering.
Avsteg från Bäckaslövsvisionen
Planprogrammets stadsbyggnadsidé om en boulevard genom Bäckaslöv från öst till väst är den största
förändringen i förhållande till Bäckaslövsvisionen. En annan skillnad är dominans av sluten kvartersstruktur i områdets norra delar, samt att man i Bäckaslövsvisionen 2003
sparar ett område kring den högsta punkten på den öppna
platån med utsikt in mot staden, medan planprogrammet tar i anspråk detta område men sparar det karktärsfulla
skogsbeståndet och halvöppna landskapet norr om den gamla
Bäckaslövsgården.
Planprogram Bäckaslöv
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Principsektion av Bäckaslövs boulevard

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Huvudgatunätet
– stadens viktigaste gator
Söderleden och den planerade boulevarden genom
Bäckaslöv, som ska länka trafik mellan Söderleden och
Storgatan, tillhör huvudgatunätet. Kopplingen med
handelsområdet norr om järnvägen sker genom en ny
tunnel i väster och en ny bro söder om Handelsplats
I11. Den nya bron föreslås få ett nytt läge till följd
av den uträtade Sambandsvägen. Det östra broläget
används även i framtiden för gång- och cykeltrafik.
Båda broarna måste byggas om för att anpassas till ett
framtida dubbelspår för järnväg. Väster om gång- och
cykelbron byggs järnvägen ut söder om befintligt spår,
medan det öster om bron kan bli aktuellt att bygga
på norrsidan av spåret för anpassning till spårläget på
bron över Söderleden.

Esplanaderna i centrum är förebild till boulevarden.

Huvudgatan genom planområdet, Bäckaslöv boulevard, är tänkt att få två körfält med en trädallé i
mitten, likt Västra Esplanaden i Växjö. Skillnaden är
att boulevarden föreslås få träd även utmed gångbanorna. Mellan dessa träd kan korttidsparkerade bilar
stå. Hastigheten är begränsad till 40 km/h. Tung trafik
föreslås att inte ledas igenom området.
Anslutningen mot Söderleden görs i två etapper;
• I en första etapp ligger gatan kvar i nuvarande
sträckning och ansluter mot Söderleden strax söder
om Tekniska förvaltningens förråd.

• I en andra etapp, som kan genomföras när Tekniska
förvaltningen flyttar, innebär att anslutningen går
igenom tekniska förvaltningens förrådstomt och
ansluter i höjd med Södra Järnvägsgatan.
Den uträtade Sambandsvägen
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Principsektion av lokal gata

Lokalgator
Större lokalgator finns dels i broarnas förlängning
söderut, men också i den befintliga vägen mellan den
västra bron och Norra Bergundasjön. Från dessa lokalgator utgår ett finmaskigare lokalgatunät.
Gång- och cykelstråk
Cykeltrafiken prioriteras inom området genom tre
olika typer av cykelvägar:
• En snabbcykelväg utmed järnvägen, via en ny cykelbro över Söderleden, där cyklister från Bredvik,
Räppe, Bergunda, Öjaby etc kan passera på väg till
de centrala och södra stadsdelarna.
• Samordnade cykelvägar i gatunätet som både kan
vara separata eller integrerade med biltrafiken.
• Gång- och cykelstråk i natur- och rekreationsområden. Här kan befintliga vägar användas i stor
utsträckning.
Gångbanor kommer att finnas utmed de större
lokalgatorna och så kallade gångfartsgator leder trafik
till bostadskvarteren i söder. Den västra järnvägsbron
föreslås i framtiden få separata gång- och cykelbanor.
Kollektivtrafik
Kommunen har som mål att minska bilberoendet i
staden för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.
Därför är det nödvändigt med ett effektivt och väl
utbyggt kollektivtrafiksystem. Att åka kollektivt, gå

eller cykla minskar biltrafiken, vilket är positivt ur
många synvinklar. Med närhet till järnvägen och med
ett väl utbyggt kollektivtrafiknät kan stadsdelen nås
utan bil. Idag trafikeras Storgatan och Marketenterivägen av lokaltrafiken. Att direkt trafikera de planerade bostadsområdena i Bäckaslöv med kollektivtrafik,
som kör täta turer, ökar möjligheten till att människor
ändrar resvanor. Kollektivtrafiken genom Bäckaslöv är
tänkt att gå via Bäckaslövs boulevarden över järnvägsbron till Sambandsvägen och ut på Storgatan där
bussbyte ges möjlighet för att nå andra delar av staden.
Framtida tågstopp i Bäckaslöv
I kommunens översiktsplan finns planer för en eventuell tågstation, kallad Växjö Västra. Den föreslagna
platsen för tågstoppen ligger mellan de båda järnvägsbroarna. Stationen föreslås få plattformar på båda
sidor av spåret. I första hand blir stationen till för den
regionala trafiken för att de som snabbt vill kunna nå
de arbetsplatser och det utbud som finns på Arenastaden och Handelsplats I11. Härifrån nås även Grand
Samarkand och stora delar av Västra Mark.
Parkering
Huvudprincipen för områdets parkeringsplatser är att
respektive fastighet löser sitt parkeringsbehov. I kvarteren längs med boulevarden görs detta med gårdsparkering eller parkeringsanläggning i källarplan. Mellan
järnvägen och bebyggelsekvarteren finns ytor som är
lämpliga för parkering. Allmän parkering, främst för
handel och serviceverksamhet föreslås utmed boulevarden, samt i anslutning till det planerade tågstoppet
mellan de båda broarna. I anslutning till en eventuell
publik målpunkt vid Norra Bergundasjön och vid fotbollsplanerna planeras parkering. Parkeringsbehovet
för olika kvarter löses i respektive detaljplan. Områdets centrala läge och närhet till stadens olika målpunkter i kombination med ett väl utbyggt gång- cykel- och kollektivtrafiknät skapar goda förutsättningar
för en lägre parkeringsnorm än för staden i övrigt.
Planprogram Bäckaslöv
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NATUR OCH KULTUR
Ambitionerna för områdets park- och naturmiljöer är
höga. Här ska Växjöborna kunna uppleva spännande
parkmiljöer som lockar till upptäcktsfärder och lek.
Det ska finnas rum för både den vilda skogen och den
välordnade parken. Bäckaslöv är ett område för nytänkande kring biologisk mångfald både i stort och smått.
Växjö är känt för sitt sätt att ta hand om stadens sjöar
och dagvatten. I Bäckaslöv fortsätter detta arbete
genom nya grepp i utformningen av dagvattenanläggningar i både park-, bostads- och stadsmiljö. Kontakten med Norra Bergundasjön ska utvecklas med bryggor och broar för en bättre tillgänglighet som ger en
större upplevelse av naturen vid sjön. Problematiken
kring Norra Bergundasjöns vattenkvalitet förutsätts
att hanteras på ett kreativt och utmanande sätt.
BIOLOGISK MÅNGFALD
Bäckaslövsområdet kännetecknas idag av biologisk
mångfald med ett rikt djurliv och växtlighet. Byggandet av bostäder, verksamheter, gator etc påverkar
ekosystemet. Konsekvenserna för den biologiska
mångfalden och miljön presenteras i särskild bilaga
till planprogrammet som kan hämtas via kommunens
hemsida5. Ambitionen är att etablera ett starkt samarbeta med framtida byggherrar för att i detaljplanering,
projektering och byggande bevara och stärka områdets
biologiska mångfald så lång som möjligt.
22
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KONTAKTEN MED BOKHULTET
Det lummiga Bäckaslöv bildar en länk mellan Bokhultets naturreservat och den övriga staden. Kopplingen innebär att människor enkelt kan ta sig ut i naturen
eller röra sig i gröna stråk och miljöer. Gränsen mot
Gamla Bäckaslövsvägen och Bokhultets naturreservat
ska studeras vidare. Integreringen mellan bebyggelse och naturvärden ska vägleda den kommande
detaljplaneringen. Kommunen ska tillsammans med
byggherrarna arbeta för att utveckla områdets biologiska värden så långt detta är möjligt. Ambitionen är
att bevara träd i så stor omfattning som möjligt.
NATUR- OCH PARKMARK
Bäckaslövsområdet kommer att få flera olika typer av
parker och naturmark. Här planeras en traditionell
stadsdelspark med sammanhängande gräsmattor,
planteringar och område för lek. Parkerna kommer
att kompletteras med mer naturpräglade områden där
den gamla ängsmarken möter buskridåer och den högre växtligheten. Vissa mindre grönområden kommer
att finnas insprängda mellan bebyggelsen, bland annat
för att ta hand om dagvatten.
NORRA BERGUNDASJÖN
Idag används Norra Bergundasjön i en begränsad
omfattning. Kommunen vill förändra detta och göra
sjön till en oas för både det rörliga friluftslivet och de
närboende. Den långsiktiga ambitionen är att få en
sjö med god vattenkvalitet men vägen dit är lång och

Miljökonsekvensbeskrivning, Bäckaslöv, Regementsstaden i Växjö

kommer att kräva omfattande resurser. Detta scenario
är därför inte realistiskt i en närtid. Att alger från sjön
kan ger upphov till dålig lukt är ett faktum som riskerar att leda till klagomål från närboende mot Sundets
reningsanläggning. Detta kan i sin tur leda till ökade
krav på verksamheten vid Sundet. Den föreslagna bebyggelsens avstånd till sjön är delvis motiverad för att
minska risken för klagomål. I planprogrammet föreslår
kommunen att en badlagun anläggs utmed stranden
vid Gamla Bäckaslövsvägens slut. Omfattning, läge
och tillvägagångssätt ska studeras i särskild utredning.
KULTURMILJÖ
Bäckaslöv har använts som boplats av människor
sedan urminnes tider och på platsen finns många spår
av mänskligt liv och leverne. Områdets kulturmiljö
omfattar Bäckaslövs gård, den militära verksamheten,
samt de fornlämningar som ska bevaras inom främst
ek- och hagmarksområdet norr om brukshundsklubbens hus. De flesta stigarna från militärens tid kan bli
kvar och fungera som promenadstigar och kopplingar
till reservatet.
Fornlämningarna västerut på udden i Norra Bergundasjön har ännu inte undersökts, vilket kan göras först efter
beslut från länsstyrelsen. Gravar med hög kvalitet kan
möjligen bli kvar i ett kommande bebyggelseområde.

STRANDSKYDD
I strandskyddslagstiftningen anges vilka skäl som ska
finnas för att ett upphävande av strandskyddet kan
ske. Allmänt gäller att allmänhetens tillgänglighet till
sjön inte får hindras samt att förutsättningarna för
ekologiska värden inte får försämras. Strandskyddet
runt Norra Bergundasjön omfattar ett område på 100
meter ut i vattnet respektive upp på land. I planförslaget föreslås att delar av den nuvarande förrådstomten vid Norra Bergundasjön används som plats för
någon typ av allmän eller publik verksamhet, som
kan fungera som en målpunkt i området. Förrådsverksamheten har pågått under lång tid vilket innebär
att marken redan är i anspråkstagen. Detta kan vara
särskilt skäl till ett upphävande av strandskyddet. En
framtida verksamhet bör kopplas till vattnet och den
lagunutformning som föreslås. Även detta är ett så
kallat särskilt skäl för upphävande av strandskyddet.
En definiering av området och dess avgränsning görs i
arbetet med kommande detaljplan.

MILJÖ och Hälsa
Växjö kommun profilerar sig som Europas grönaste
stad och därför är ambitionen för Bäckaslöv som
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hållbar stadsdel hög. Det är en strävan att så långt
som möjligt arbeta mot de nationella miljömålen. Det
handlar inte bara om den byggda miljön utan lika
mycket om folks beteende. Det ska vara enkelt att
leva hållbart i Bäckaslöv. God tillgång till snabba och
säkra gång- och cykelstråk är en grundförutsättning
likaså en tidigt utbyggd kollektivtrafik. EU-direktivet
om bebyggelsens energiprestanda, som träder i kraft
formellt 2020, anger tonen för området. En bebyggelse som skapar energi, s k plus-hus är målsättningen.
Byggnationen av Bäckaslöv kommer att ske i etapper
under lång tid, minst 15 år. Det är viktigt att tydligt
ange ramarna för områdets miljömål och att dessa utformas på ett sätt så att de kan förändras och utvecklas
under tiden som stadsdelen växer fram.
Viktiga ingredienser för områdets hållbara utveckling
är exempelvis dagvattenhanteringen, grönstrukturens utbredning och sammansättning, den biologiska
mångfalden ända ner på kvartersnivå, tillika med
lösningar för hushållens avfallshantering samt val vid
byggmaterial och teknik. Olika former för småskalig
energiproduktion bör prövas. Bäckaslöv kan bli en
plats där nya tekniker testas och integreras i stadsmiljön. Sist men inte minst bör den hållbara utvecklingen
av områdets stärkas genom olika former av beteendepåverkande projekt som underlättar och uppmuntrar
Bäckaslövsborna att leva hållbart. För att skapa en
hållbar stadsdel är samarbetet med byggherrar och
entreprenörer oerhört viktigt. Det är kommunens
ambition att på ett tidigt stadie inleda denna dialog
för att skapa en samsyn kring områdets miljömål.
Luftkvalitet
Det finns miljökvalitetsnormer för vatten och luft som
enligt miljöbalken inte får överskridas. Kommunens
självklara ambition är att ligga under dessa normvärden. När det gäller miljökvalitetsnormer för luft är det
främst halten av bensen och partiklar som riskerar att
närma sig normvärdet. Viktiga åtgärder för att nå miljömålen kan vara att dämpa trafikökningen för bilar
genom väl fungerande kollektivtrafik och möjlighet att
enkelt ta sig fram på cykel och till fots. Att inte skapa
alltför täta gatusektioner och att rengöra gatunätet
från stoft genom spolning påverkar luftkvaliteten
positivt.
Vattenkvalitet
Enligt EU´s vattendirektiv ska alla Växjös sjöar uppnå
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en god ekologisk status till 2015. Då det ses som tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt omöjligt att uppnå
god ekologisk status för Norra Bergundasjön till 2015
är en tidsfrist satt till 2021. För att sjön ska kunna
nå en god ekologisk status kommer det att krävas
omfattande ekonomiska satsningar både vad gäller
rening men också för att skapa en ersättning för sjöns
funktion som 5:e steget i reningsprocessen av spillvatten vid Sundet. Kommunen måste i sin planläggning
visa att planerad byggnation inte riskerar att försämra
möjligheten att nå en god ekologisk status. En bra
dagvattenhantering i området är en viktig parameter
för att sjöns ekologiska status inte ska försämras.
STÖRNINGAR
I en växande stad som Växjö är buller i stadsmiljön
ett problem som på sikt kan vara skadligt för människors hälsa. Buller definieras som ett för individen
och miljön otrevligt och störande ljud, som kan orsaka
fysisk eller psykisk skada. Buller i tätorter är ett stort
folkhälsoproblem med samhällsekonomiska effekter.
Hälsoeffekterna och störningsupplevelsen är beroende
av typ av buller, vilka frekvenser det har, bullerbelastningen i närområdet samt intervall och tid på dygnet.
Störningar genom buller från t ex järnväg kan i
vissa fall upplevas på mycket stora avstånd. Förutom
själva bullret tillkommer andra störningar i form av
vibrationer och stomljud. Kombinationen av buller
och vibrationsstörning kan ge större störning än om
störningarna förekommer var och en för sig. Bäckaslöv
är påverkat av buller från både järnvägstrafik och från
genomgående biltrafik. Det är därför viktigt att jobba
med åtgärder för att dämpa den samlade störningsnivån i området. Vid bron med biltrafik över järnvägen
är det en teknisk utmaning att skydda utemiljö och
bebyggelse från de båda bullerkällorna.
Buller och risk från järnväg
Området angränsar i norr till kust-till-kustbanan som
trafikeras av både person- och godstrafik. Bullernivåerna beror på tågens hastighet. Vid Bäckslöv bedöms
persontåg genomsnittligt hålla hastigheten 115 km/tim
och godståg 90 km/tim.
Den bullermätning och riskbedömning som kommunen låtit göra visar på så höga nivåer som 65 dBA.
Genom att vidta åtgärder som bullerskärmar längs
hela järnvägen, bebyggelsens placering i slutna kvarter

Principsektion mellan bebyggelse och järnväg

och avstånd från järnvägen samt åtgärder i fasad
bedöms dessa nivåer kunna minska ner till 55 dBA.
Transporter med farligt gods förekommer på den
passerande järnvägen. Beräkningar visar att det behövs
åtgärder för att minska riskerna för såväl individer
som för samhället i stort. En säkerhetszon på om trettio meter från spåret har bestämts. Inom zonen får det
inte finnas något som uppmuntrar till att människor
blir kvar en längre tid. Bebyggelsen närmast järnvägen
bör inte vara högre än 4 våningar. I kommande detaljplanering ska buller- och risknivåer preciseras och
eventuellt ytterligare åtgärder definieras.
GENOMFARTSTRAFIK
Söderleden har det största trafikflödet med ca 12 000
fordon/dygn. Trafikprognosen för Växjö stad visar att
denna siffra kan komma att öka till 18 000 fordon.
I dagsläget används vägen genom Bäckaslöv, från
handelsplats I11 till Söderleden av ca 3 500 fordon/
dygn. Med en utbyggd boulevard som ansluter både
mot handelsplats I11 som mot Storgatan i höjd med
cirkulationsplatsen vid Samarkand kan denna siffra
komma att öka till 12 000 fordon/dygn.
Målsättningen är att i delar av Bäckaslöv skapa
förutsättningar för handel och service. I en växande
stad som Växjö är det oerhört viktigt, inte minst för
den sociala hållbarheten, att det så långt som möjligt
skapas en levande stadsmiljö. Sträckan med fördelaktigaste förutsättningarna att lyckas med service- och
handelsetableringar är längs Bäckaslövs boulevard. I
bottenplanet på fastigheterna kan service- och butikslokaler inrymmas.
Bäckaslöv är med sina ca 4 000 invånare och 200
arbetsplatser inte ett tillräckligt underlag för ett livs kraftigt handels- och serviceutbud i stadsdelen. Det är
därför nödvändigt att dra nytta av det trafikflöde som
boulevarden möjliggör. Bullerprognosen visar dock att

en livskraftig stadsmiljö längs en boulevard i denna
sträcka inte går att förverkliga om samtidigt riktvärdet
för 55 dBA vid fasad för bostadsbebyggelse ska nås.
Om 55 dBA ska nås längs med boulevarden förutsätter det ett trafikflöde motsvarande ca en tiondel av det
beräknade, dvs 2 000 färre än i dagsläget.
En gatusektion där vägbanorna läggs i mitten, istället för som en boulevard åtskiljas av plantering och
gång- och cykelstråk, förbättrar förutsättningarna att
dämpa buller från källan. Denna sektionslösning ska
dock ställas mot de kvaliteter som en boulevard skapar
i form av upplevd grönska och minskad barriäreffekt. En utredning kommer att göras för att analysera
vilka viktiga platsspecifika förutsättningar som krävs
för att möjliggöra livskraftiga handels- och serviceetableringar längs med boulevarden. Denna bör belysa
handelns behov av parkeringsmöjligheter längs gata,
bredd på gångbana och cykelväg etc vilket inbegriper
gatans sektion.
Planförslaget förutsätter att avsteg från gällande riktvärden för buller görs. Parallellt måste alla tekniskt,
ekonomiskt samt gestaltningsmässigt rimliga åtgärder
vidtas för att så långt som möjligt dämpa trafikbullrets
påverkan på bostäderna längs med boulevarden. En av
flera tänkbara åtgärder är att genomgående lägenheter
i de slutna kvarteren har sovrum vända mot tyst sida.
Fasadutformning, byggnader med ljudklass A, tyst
asfalt, vegetation och olika typer av murar kan vara
andra åtgärder som sammantaget förbättrar bullersituationen. I respektive detaljplan analyseras bullersituationen i detalj och åtgärder definieras och regleras
med planbestämmelser.
Bostäderna utmed Söderleden behöver också skyddas
från buller. Här kan det bli aktuellt med olika former
av bullerskärmar. Målsättningen är att inom staden
undvika jordvallar till förmån för andra lösningar.
Planprogram Bäckaslöv
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EN PLATS FÖR TRYGGHET OCH
REKREATION
DET ENKLA OCH NÄRA
Det ska vara lätt att hitta i Bäckaslöv. Gatunätet är
tydligt och bostadskvarteren måttliga i storlek. Närhet
till hjälp för de som behöver ger bra trygghet för de
boende. När ett nytt område byggs får kommunen
en möjlighet att bygga in trygghet redan från början.
Öppenhet och belysning är viktiga faktorer för att öka
tryggheten utmed gång- och cykelvägar. Även områdena vid sidan av de planerade gång- och cykelstråken
bör belysas. Det kan ske genom att platser där få människor rör sig lyses upp. För att uppnå trygghet dygnet
runt krävs att det är folk i rörelse. Det kan därför vara
klokt att peka ut speciella ”nattstråk” i området.
BARNENS BÄCKASLÖV
Barnen finner gott om naturliga lekplatser i den omgivande naturen. De privata gårdsmiljöerna är viktiga
lekplatser för de mindre barnen. En centralt belägen
skola i anslutning till naturmarken i väster, skild
från de högt trafikerade gatorna, kan ge barnen en
bra skolmiljö. Det ska även vara möjligt att ta sig till
skolan på ett trafiksäkert sätt. Säkra gång och cykelvägar till angränsande områden såsom Bredvik, Söder,
Teleborg och Arenastaden är viktiga.

Fotbollsplan

Fotbollsplan

REKREATION FÖR ALLA
Bäckaslövsborna får nära till en mängd olika fritidsaktiviteter. De friluftsintresserade kommer att ha tillgång
till motionsspår och cykelvägar, både inom det egna
området och i dess närhet. Den befintliga fotbollspla26
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nen söder om Gamla Bäckaslövsvägen kompletteras
med nya bollplaner i väster ner mot Norra Bergundasjön. Det finns goda möjligheter att samlokalisera
nya bollplaner med platsen för eventuell grundskola.
Tillsammans fyller dessa planer behovet av bollspel i
området och kan också användas som ett komplement
till Arenastaden.
Gång- och cykelstråket Växjö Runt går genom
områdets västra del. Närheten till detta stråk, till
Bokhultets naturreservat, elljusspår, Norra Bergundasjöns stränder, bollplaner samt gång- och cykelvägar
med god kvalitet ger bra möjligheter för Bäckaslövs
invånare att leva ett hälsosamt liv.

SERVICE
Kommunen vill att nya stadsområden ska ha en blandad utformning där bostäder, arbetsplatser, service,
skolor, särskilt boende för äldre och närhet till det
gröna finns. För att skapa en socialt hållbar stadsdel
krävs närhet till service.
KOMMERSIELL SERVICE
Målet är att Bäckaslöv som stadsdel ska kunna erbjuda
sina invånare och besökare ett varierat utbud av handel
och service. För att åstadkomma detta är det viktigt
att dra nytta av trafikflödet genom området. Längs
med Bäckaslövs boulevard skapar trafikflödet förutsättningar för handel och annan kommersiell service.
Ca 4 000 boende och 200 arbetsplatser är inte i sig
tillräckligt underlag för att skapa livskraftiga villkor
för handel och service. Därför är området beroende av
en planläggning som stärker de kommersiella möjligheterna som trafiken skapar. Längs med boulevarden
och järnvägen finns kvarter lämpliga för kontor och
liknande verksamheter.
SKOL- OCH BARNOMSORG
I början kommer det inte att finnas någon skola i
området. Ett par förskolor finns i närheten, norr om
järnvägen. Behovet av ytterligare förskolor kan komma
snabbt och de bör då placeras så att barnen har närhet
till naturen och inte utsätts för störningar från trafik.
De skolor som ligger närmast Bäckaslöv är Bäckaslövsskolan F-6 på Söder och Bergundaskolan F-9
i Räppe. Båda ligger en bit från området vilket kan

försvåra för de minsta barnen att på egen hand ta sig
till och från skolan. Under 2011 pågår en utredning
om Bergundaskolans framtid vad gäller storlek och
plats. Denna utredning påverkar i vilken omfattning som planen behöver ta hänsyn till olika typer av
skolverksamhet.

i kombination med senior- och trygghetsboende. Här
finns också plats för någon form av ungdomsbostäder.
Närheten till centrum och kommunikationer gör platsen särskilt lämplig för detta ändamål. Det finns även
plats inom andra delar av Bäckaslöv.

BIBLIOTEK
Avståndet till stadsbiblioteket är inte speciellt långt
men för en ökad service bör en biblioteksfilial finnas
med i de långsiktiga planerna, förslagsvis i anslutning
till en ny skola i området.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

BARNAVÅRDSCENTRAL OCH
DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING
Kommunen vill att Bäckaslöv ska få en varierad åldersstruktur på de boende. En mottagning med BVC
och distriktssköterska kan ge ökad service för alla.
ANPASSAT BOENDE FÖR UNGA OCH ÄLDRE
Inom området föreslås anpassade boenden för såväl
äldre som unga. Dessa boenden ska bli verklighet
genom ett avtal med byggherrar. Inom kvarteret
Skärvet 6 finns möjlighet för särskilt boende för äldre

Vatten och avlopp
Området ansluts till vattenledningsnätet i nordväst och
i öster. Spillvattnet ska ledas österut, vilket medför att
spillvattnet från de västra delarna behöver pumpas bort.
DAGVATTENHANTERING
Det är viktigt att vatten från fastigheter och allmän
mark renas genom naturlig filtrering, bland annat med
hjälp av fördröjning. Växjö kommun har stolta traditioner för hanteringen av dagvatten i stadsmiljön. Arbetet
fortsätter i Bäckaslöv dels genom naturlig infiltrering i
natur- och parkmark, dels genom skapade dagvattenanläggningar i form av kanaler och fördröjningsdammar. Områdets dagvatten tas om hand i öppet system
i så stor utsträckning som det är möjligt. Det innebär i

Vattendelare och avrinningssystem
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detta fall att utgrävda försänkningar, som samlar vatten
för att minska flödet vid stora regnmängder, anläggs på
lågt belägna platser. De här vattensamlingarna gynnar
grönskan i området, till nytta för både boende och djur.
En vattendelare, med sträckning i nordsydlig riktning, ligger i förlängningen av den östra järnvägsbron.
Allt dagvatten i den östra delen inklusive kvarteren
öster om Söderleden samlas upp och tas om hand i
Bäckaslövs våtmark. Dagvatten från området väster
om vattendelaren samlas upp och rinner mot Norra
Bergundasjön. Innan vattnet når sjön sker en naturlig
sedimentering och fördröjning i det västra lågstråket
ner mot Norra Bergundasjön. Området kan göras
tillgängligt genom bryggor och spångar i naturen.
I slutändan hamnar allt dagvatten från Bäckaslövsområdet i Mörrumsåns avrinningssystem för att till
sist hamna i Östersjön. Dagvatten får enligt lag inte
försämra sjöarnas tillstånd.
Fjärrvärme och el
Både el och fjärrvärme finns framdraget i angränsande
områden och kan därifrån anslutas till Bäckaslövsområdet. Transformatorstationen vid den västra järnvägsbron behöver flyttas och kompletteras med fler.
Det är av stor vikt för de verksamma och boende i
Bäckaslöv att det finns god täckning för mobiltelefoner och att fibernätet för bredband byggs ut direkt för
de först inflyttade.

Etappindelning
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BELYSNING
God belysning lyser upp gator, mötesplatser samt
gång- och cykelstråk. Som tidigare nämnts leder god
belysning till trygghet. Hela planområdet kommer
inte att vara utbyggt på en gång, men för att de planerade stråken i naturmark och på öppna mötesplatser
ska kännas trygga att användas från början måste
belysningen komma till direkt. Samtidigt är det viktigt
att det nattaktiva djurlivet också erbjuds mörker i
naturmarken. Ljussättning av särskilda miljöer och
enskilda objekt förmedlar omsorg om stadsmiljön och
bryter av den allmänna belysningen.
Avfall
Kommunen har högt ställda miljömål för Bäckaslövsområdet. För att uppnå dem behövs utrymme för
sortering av återanvändbart material i närheten av
bostäderna. Kommande detaljplanering bör preciseras
system för avfallshantering, t ex sopsug.

ETAPPINDELNING
Bäckaslöv föreslås byggas ut i en första etapp som
innefattar kvarteret Skärvet 6, Ymer 4 och 5 samt
fastigheten Växjö 10:25 dvs förrådsbyggnaderna
längs med Söderlden. Den andra etappen består
av boulevarden och kvarteren utmed denna mellan
förlängningen av Sambandsvägen och Bokhultsvägen.

Fortsättningen på boulevarden, mellan Sambandsvägen och tunneln under järnvägen, anläggs också i
denna etapp, medan bebyggelsen i de intilliggande
kvarteran uppförs i senare etapp. Etapp tre är belägen norr om Gamla Bäckaslövsvägen fram till det
genomgående grönstråket i östvästlig riktning. Den

fjärde etappen består av kvarteren utmed boulevarden
väster om Sambandsvägens förlängning. Etapp fem är
bebyggelsen i närheten av Norra Bergundasjön. Den
sjätte och sista etappen är belägen mellan Söderleden
och Bokhultvägen.

FÖRDJUPNING
Inför detaljplaneläggning av Bäckaslövsområdet har
följande behov av fördjupning och utredningar identifierats, utöver vad som gäller i allmänhet:
• Handelsutredning som definierar vilka fysiska
egenskaper som krävs för att skapa bästa möjliga
förutsättning för handels- och serviceetablering
längs med Bäckaslövs boulevard.
• Grönstrukturplan för området som definierar
avgränsning, roll och innehåll för Bäckaslövs
grönstruktur.

• Miljökvalitetskrav för Bäckaslöv.
• Utredning kring möjlighet och omfattning av att
valla in och skapa en lagun som möjliggör bad i
norra Bergundasjön.
• Kompletterande kartläggning avseende rester av
militär verksamhet i området.
• Kompletterande natur- och kulturmiljöutredning
av områdets västra delar.
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Bilagor
I
II
III
IV
V
VI
VII

Gällande detaljplaner
Områdeskarta
Illustrationsplan
Dispositionsplan
MKB
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
BN-PROTOKOLL

Planprogram Bäckaslöv

31

32

Planprogram Bäckaslöv

Bilaga I GÄLLANDE DETALJPLANER

0780K-99, KV SKÄRVET, MINNET, 1953-11-06
0780K-232, KV IRIS, 1964-03-25
0780K-P77/20, VÄPNAREN, 1977-06-23
0780K-P81/23, SKÄRVET, 1981-12-21
0780K-P164, KV YMER, 1993-06-17
0780K-P 190, BOKHULTETS NATURRESERVAT
0780K-P98/29, REGEMENTSPARKEN, 1999-01-08
0780K-P99/8, KASERNOMRÅDET, 1999-05-17
0780K-P01/07, KV MINNET, 2001-02-19
0780K-P03/25, VÄXJÖ 10:51, VÄSTRA DELEN, 2003-09-24
0780K-P07/17, VÄXJÖ 10:33, REGEMENTSSTADEN, 2007-12-09
0780K-P10/10, VÄXJÖ 10:33, REGEMENTSSTADEN, 2010-09-30
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Bilaga II Områdeskarta

Ny bild

Skala

34

Planprogram Bäckaslöv

1:9 000

0

50 100

200

300

400

500 Meter

© Stadsbyggnadskontoret
© Lantmäteriverket Dnr M2005/4530

Planprogram Bäckaslöv

35

Bilaga III illustrationsplan
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Bilaga iV dispOsitiOnsplan
Storgatan

Handelsplats I11

Honnörsgatan

Marketenterivägen

Sambandsvägen

FÖRE TAGSSTADEN I11

Norra Bergundasjön

Söder
Söder

Bokhultet

Utbyggnadskvarter

³

Bollplaner
Dagvattenstråk
Framtida utbyggnad
Badlagun
Gator biltrafik
Gång- cykelväg
Kollektivtrafik
Eventull kollektivtrafik
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Dnr 11BN0745

Dpl 214

PLANPROGRAM
BÄCKASLÖV, REGEMENTSSTADEN I VÄXJÖ
Sammanfattning
En exploatering av området i enlighet med, 2011-07-06, upprättat planprogram kommer i första
hand att påverka landskapsbild och naturvärden i Bäckaslöv. Kommunen har vidtagit kompensationsåtgärder för att ge goda livsbetingelser för framför allt de insekter som finns i exploateringsområdet genom att anlägga ”Biparadiset” inom Bokhultets naturreservat.
Fullt utbyggt bedöms att ca 4000 invånare har sin hemvist i området, vilket får antas innebära ett
ökat slitage på naturreservat. I övrigt bedöms att den föreslagna bebyggelsen är väl anpassad till
landskapet. Då reservatet är upptaget som ett natura 2000-område skall förutom detaljplan även
tillstånd ges utifrån miljöbalkens 7 kap.

Föreslagen exploatering efter 2011-07-06 upprättat planprogram

1

Genom en omvandling av naturmark till bostadskvarter kommer de växt- och djurarter som lever
där idag så klart att påverkas. En omställning innebär ett ändrat innehåll med tonvikt på de arter
som trivs i stadsmiljö, framför allt vad gäller fåglar.
Buller från trafik på väg och järnväg kan bli störande för de bostäder som planeras som slutna
kvarter utmed den boulevard som är huvudgata för genomfartstrafiken mellan Söderleden och
Storgatan. För att mildra denna störning föreslås att avskärmning mot järnvägen byggs och att ytterligare åtgärder vidtas för att minska bullret från vägtrafiken. I övrigt har det genom den upprättade miljöbedömningen inte påvisats någon påverkan på miljön av betydande omfattning eller
påvisats några risker för allmänhetens hälsa och säkerhet.
Förordnanden och skyddsvärden
Detaljplaneområdet för, Växjö10:56, gränsar till Bokhultets naturreservat, ett natura
2000-område, som är förtecknat efter 7 kap 27§ MB.
Enligt bestämmelserna i Plan- och Bygglagen, Miljökonsekvensförordningen samt Miljöbalken 6 kap 11 § skall kommunen göra en miljöbedömning, och ta ställning till om en
detaljplans genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I det fall kommunen skall ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 28a § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas efter 6 kap. 12 § MB.
Planområdet gränsar till Bokhultets naturreservat, ett natura 2000-område, och det är då
ett lagstadgat krav på kommunen att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet
med en MKB är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Syfte och huvuddrag
Markområden
Syftet med planprogrammet är att beskriva
1. hur kommunen avser att exploatera Bäckaslövsgärdet och skapa en ny vägförbindelse genom Bäckaslöv från Söderleden till Samarkandrondellen vid Storgatan.
2. hur fastigheterna öster om Söderleden, "baracktomten" m.fl. kommer att bebyggas.
3. hur fastigheterna mellan järnvägen och Södra Järnvägsgatan kan användas.
4. hur järnvägen mellan Växjö-Alvesta kommer att byggs ut med dubbelspår.
5. hur de båda järnvägsbroarna byggs om och avsikten att då flytta det västra broläget till
Sambandsvägens förlängning.
6. hur det på sikt kan bli ett tågstopp i Bäckaslöv för i första hand resande med den regionala pendeltrafiken.
Vattenområden
FFNorra Bergundasjön som utgör sista steget, kvävereduktionen, i kommunens reningsverk har inte
den kvalitén att sjön är badbar. Därför föreslås att en lagun med vatten från Helgasjön anläggs
närhet till Gamla Bäckaslövsvägens återvändsplats.
Avgränsning
I MKB:n görs följande avgränsning av vad som anses viktigt att belysa som en konsekvens av
den föreslagna exploateringen:
- Miljöaspekter för en hållbar utveckling
- Miljömål
- Stadsmiljö och Landskapsbild
- Natur och påverkan på Bokhultets naturreservat
- Trafiken
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- Störningar
Vibrationer och buller från järnvägen
Buller från trafiken
- Miljökvalitetsnormer
Luftföroreningar - Partiklar PM10
Vatten
- Riskhantering farligt gods på järnvägen
- Lukt från algblomning i Norra Bergundasjön

Naturen i Bäckaslöv
Nedan följer ett sammandrag av Tobias Ivarssons inventering 2004, ”Naturvärden i
Bäckaslöv”, hela inventeringen finns att ta del av som en bilaga till denna MKB.
”Naturvärden i Bäckaslöv”, är en naturinventering av markområdet mellan järnvägen och
Bokhultets naturreservat, där även den norra randzonen av naturreservatet ingår. Inventeringen omfattar inte hela det området för planprogrammet, då detta har utökats västerut.
Men det är ändå möjligt att ta ställning till vilka konsekvenser en exploatering av Bäckaslövsområdet får för de naturvärden som idag finns kartlagda här. Vid inventeringen har
ett flertal delområden dokumenterats, vilka har värderats från 1 till 9, där en nia innebär
att området har en hög status. I området finns växter och djur av skilda arter där det bl.a.
påträffats insekter, som rödlistats av naturvårdsverket.

Ängs- och hagmarker på Bäckaslövs gärde
De öppna kulturmarkerna på Bäckaslöv hör historiskt till ett och samma odlingslandskap och har
med den militära verksamheten och senare främst skötts genom bete med hästar och nötboskap.
Med långvarigt bete utan gödselmedel har här utvecklats en mycket intressant och artrik miljö,
speciellt då man ser till hela ekosystemet med växter och djur. Storleken på de öppna områdena
uppgår till närmare 40 ha, av dessa ligger 24 ha i Bokhultets naturreservat och 16 ha utanför reservatet.
Kärlväxter

Floran är relativt normal, även om det finns mindre områden med intressantare flora. I dessa områden har följande växtarter noterats:
brudbröd – jungfrulin – rödfibbla - äkta johannesört – ängshaverot – skogsklöver – darrgräs
ängsvädd – ängsskallra – tjärblomster – prästkrage – mandelblomma - sammetsdaggkåpa brudborste – backvicker – backnejlika – harklöver - sparvvicker - gullklöver.
Trädskiktet är glest och består främst av ek, rönn, äpple, sälg och björk. En hel del gamla träd
liksom död ved finns. Buskskiktet har varierande täthet och består av arter som hagtorn och nypon. Blomrikedomen i området är särskilt stor med mycket blommande buskar och träd, samt
riklig blomning av åkervädd och stor blåklocka.
Fåglar

Fågellivet är överlag rikt. Främst är området viktigt för rastande flyttfåglar som trastar, ärlor,
piplärkor, duvor m.m. Det öppna området är också mycket viktigt som födosöksområde för ett
flertal fågelarter som häckar i de omgivande skogarna och för rovfåglar som lärkfalk, tornfalk
och på senare tid glada. Här finns flera häckande arter som minskat kraftigt i Sverige som törnskata, stenskvätta, hämpling, stare, törnsångare och gröngöling. Andra intressanta arter som noteras är skogsduva, hornuggla och mindre hackspett.
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Däggdjur

Däggdjuren är dåligt undersökta i området. Det finns tidigare uppgift på hasselmus från Bäckaslöv. Troligt finns arten kvar, då musätna äpplen hittades två meter upp i ett äppelträd i september
2004. Fladdermusfaunan är troligen rik då kolonier kan höras från ihåliga träd. Dvärg- och stor
fladdermus har setts under dagtid. Ytterligare undersökningar bör göras.
Grod- och kräldjur

Av grod- och kräldjuren finns åtminstone padda, vanlig groda, snok och huggorm. Speciellt fynden av snok är intressanta, då arten minskat under senare tid och räknas som sårbar (VU) inom
landet.
Insekter

Det är dock insekterna som gör området mest intressant med hittills inte mindre än 10 funna rödlistade arter. Om brynskogarna räknas in tillkommer ytterligare tre arter. Två av dessa arter har
inte tidigare påträffats i Kronobergs län och har en sydöstlig utbredning i landet. Detta visar att
lokal- och mikroklimatet i området är mycket gynnsamt. Det är främst dagaktiva fjärilar, gaddsteklar, trollsländor, hopprätvingar och vedskalbaggar som inventerats.
Andra artgrupper som exempelvis nattfjärilar och flugor innehåller troligtvis också sällsynta och
skyddsvärda arter. Av dagaktiva fjärilar har 23 arter noterats, varav två är rödlistade; allmän metallvingesvärmare Adscita statices och liten bastardsvärmare Lycaena viciae. Speciellt den lilla
bastardsvärmaren finns i en stor population och minst 100 exemplar. Andra mindre vanliga dagflygande fjärilar är violettkantad guldvinge, purpurmätare, eksnabbvinge, allmän pärlemorfjäril,
sorgmantel och kamgräsfjäril. Speciellt den violettkantade guldvingen är intressant och har en
stor population i området. Arten är troligtvis inte känd från många lokaler i länet.

Foto - Allmän metallvingesvärmare Adscita statices är en av de två rödlistade dagaktiva
fjärilar som påträffats i Bäckaslöv. Bäckaslöv den 20 juli 2004. Foto: Tobias Ivarsson.

Bland gaddsteklarna har främst bin och rovsteklar inventerats. Tre rödlistade arter har hittats:
väddsandbiet Andrena hattorfiana, väddgökbiet Nomada armata och rovstekeln Lestica subterranea. De två bina är knutna till blommande åkervädd. Väddgökbiet är den ovanligaste av de arter som hittats i Bäckaslöv och arten räknas som starkt hotad (EN) i Sverige. Den lever som matparasit på väddsandbiet. Den rödlistade rovstekeln finns på torra sandiga områden och lever på
småfjärilar.
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Vedinsektsfaunan är rik med fyra påträffade rödlistade arter brun vedborre Xyleborinus saxesenii, mjukbaggen Prionocyphon serricornis, glansbaggen Cryptarcha undata och myskbock Aromia moschata. De första arterna lever främst på solexponerade ekar och den sista på solexponerade gamla sälgar.
Bland övriga insektsgrupper verkar hopprätvingarna ha många arter. Det märkligaste fyndet är
dock vinterflicksländan Sympecma fusca, vilken påträffades på skjutbanan i delområde 11. Arten
är ej tidigare påträffad i Kronobergs län och är rödlistad som hänsynskrävande (NT).
Den rika insektsfaunan med de stora populationerna av liten bastardsvärmare, allmän metallvingesvärmare, violettkantad guldvinge, rovstekeln Lestica subterranea och väddsandbi, förekomst av det starkt hotade väddgökbiet, och de rödlistade vedskalbaggarna knutna till solexponerade gamla eller döda träd, gör området intressant i ett regionalt perspektiv.

Skogar i Bäckaslöv utanför naturreservatet
Skogarna i de undersökta områdena är relativt likartade med grov tall, ek och björk som dominerande trädslag. Oftast består skogarna av glest stående överståndare och ett ganska tätt buskskikt
av unga träd av främst rönn och björk. Många tallar har en omkrets på 200 cm och bedöms ha en
ålder av 150-200 år. Förekomst av död ved är ringa förutom i brynmiljöer, strandskogar och
sumpskogar. I den nordvästra delen av området är granen det dominerande trädslaget. Fältvegetationen är mestadels trivial med bl.a. blåbär och harsyra. I sumpskogsmiljöerna finns mycket
ormbunkar och intressanta arter som missne, rankstarr och korallrot. Här finns även flera mossor
som räknas som signalarter bl.a. vågig sidenmossa, stor thujamossa, långflikmossa och källpraktmossa.
Den värdefulla moss- och lavfloran som finns på träd i Bokhultets naturreservat (Nicklasson
1987) saknas så gott som helt i det inventerade området. Signalarter som fällmossa, sotlav och
rostfläck har noterats på jätteekar i brynmiljöerna.
Även svampfloran är fattigare i skogarna i de inventerade områdena jämfört med Bokhultets naturreservat (Nyström & Pettersson 1987). Exempelvis saknas de svampar som går på bokved.
Några intressanta arter som svavelticka, rostöra och lackticka på ek, samt timmerticka och citronticka på tall har dock påträffats. Säkert finns mycket kvar att upptäcka.
De öppna skogarna ger möjlighet för ett rikt fågelliv. Bl.a. finns grönsångare, rödvingetrast,
spillkråka, stenknäck, tofsmes, entita, trädkrypare, härmsångare och mindre hackspett. Tätheten
av fåglar är oftast hög speciellt i bryn och strandskogarna.
Insektsfaunan i skogarna är artrik och sju rödlistade vedlevande insektsarter har hittats under inventeringen, varav de flesta har hittats i bryn och strandskogarna. Av de rödlistade arterna är fem
skalbaggar, en blomfluga och en rovstekel. Skalbaggarna är myskbock Aromia moschata, Sepedophilus bipunctatus (kortvinge), Euplectus brunneus (kortvinge), bandad albrunbagge Abdera
flexuosa och Cryptarcha undata (glansbagge). De övriga rödlistade arterna är stor pälsblomfluga
Criorhinia ranunculi och Crossocerus assimilis (rovstekel).
En sammanställning över samtliga rödlistade vedinsekter som påträffats i Bokhultet och Bäckaslöv har gjorts. Totalt har 22 rödlistade vedlevande insekter noterats vid de olika inventeringarna. Det är troligt att många av de påträffade rödlistade arterna som bara hittats inom reservatet även finns utanför reservatet och vice versa. De viktigaste trädslagen för de rödlistade
insekterna är ek, bok och björk.
I den av Temagruppen gjorda landskapsanalysen pekas viktiga element i landskapet ut.
Här kan framför allt nämnas ”brynzonen” mot det öppna landskapet i söder och strukturen i landskapet med kulturhistoriska kopplingar som markeras av de vägar som löper in i
reservatet, se vidare analyskarta nedan samt hela dokumentet.
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Nollalternativet
Bäckaslövsområdet söder om järnvägen är inte planlagt, delar av området öster om Söderleden är reglerat i detaljplan. Med nollalternativet avses hur området skulle ha utvecklats om den i planprogrammet föreslagna exploateringen inte genomförs.
För kvarteren öster om Söderleden kommer kvartersmarken att regleras av de detaljplaner
som gäller idag. Ett par tre tusen lägenheter måste lokaliseras om på annat håll, sannolikt
på längre avstånd från centrum.
Stads och landskapsbild
Förutsatt att de öppna fälten fortsättningsvis betas kommer landskapet med brynzonen att
behålla sitt utseende som i dag. De trädbeväxta områdena kommer att utgöra en buffertzon mellan staden och de värdefulla naturområdena söder därom. På gångstråk- och stigar
ges fortsatt en möjlighet att röra sig fritt inom området.
Den gamla soldatparkeringen kan även i fortsättningen vara upplag för snömassor.
Öster om Söderleden följer markanvändningen gällande detaljplaner.
Natur
Kommer inte området att exploateras ges de naturvärden som redovisats inom Bäckaslöv en möjlighet att bestå, och utvecklas vidare. Kanske gäller det framför allt de arter som klassats med
höga naturvärden, vilka vid en genomförd exploatering kan ta en viss skada. Området öster om
Söderleden utgörs till stor del av kvartersmark utan några höga naturvärden.
Påverkan på Bokhultets naturreservat
Bokhultet, ett natura 2000 område, kommer ur biologisk synvinkel att utvecklas vidare,
enligt gällande skötselplan. De stora öppna fälten fram mot grusvägen som leder ned till
Norra Bergundasjön är gräns för reservatet och de stigar som leder in i reservatet från
denna väg gör det möjligt att för besökare att genom promenader ta sig in i reservatet som
i nuläget.
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Med stadens utveckling bedöms att antalet besökare i reservatet ökar även om man inte
bebygger Bäckaslövsområdet som det föreslås i planprogrammet. Men då avsikten med
reservatet, utöver att värna de höga naturvärdena som detta inrymmer, även skall vara till
gagn för det rörliga friluftslivet, kan ett ökat ”slitage” innebära att man även i nollalternativet får vidta åtgärder för att värna de naturvärden som kan ta skada.

Trafiken
Trafiken i området kommer att fortsätta på det befintliga vägnätet som idag. Den föreslagna vägförbindelsen mellan Söderleden och Storgatan, samt anläggande av dubbelspår för järnvägen kan
komma att prövas på annat sätt. De båda broarna måste på sikt byggas om med tanke på ett nytt
spår och en viss genomfartstrafik över den västra järnvägsbron består.
Störningar
Trafik
Söderleden är i kommunens översiktsplan avsedd som huvudgata för trafik mellan de västra
stadsdelarna och Teleborg, vilket även innebär en belastning på Storgatan i skilda avsnitt. Med
en utökad bebyggelse på Teleborg och söder därom kommer trafiken på Söderleden att öka.
Idag väljer ett flertal bilister söder ifrån att komma till I11 handelsplats genom att köra över
Bäckaslöv och den västra järnvägsbron. Denna trafik kommer även i nollalternativet att öka, men
en avlastning i någon större omfattning av trafik på Storgatan får man inte genom denna ”smitväg”.

Trafiken idag – röda vägar biltrafik gula stråk för gång- och cykel.

Luftföroreningar - Partiklar
Konsekvensen av att genomfartsvägen inte byggs blir att trafiken, enligt prognoserna, ökar på
Storgatan och kan då komma att generera problem, med höga halter av partiklar - PM10.
Detta gäller främst korsningen Söderleden/Arabygatan/Storgatan. Partikelhalten är främst knuten
till antalet fordon. Utbyggnaden och innehållet i Arenastaden har stor betydelse för trafiken. I ett
scenario för år 2025 räknas nu med att handelsetableringarna inte är samma dimension, som det
var tänkt från början, men än så länge medger gällande plan handel i området, och stora byggytor
finns fortfarande kvar att bygga på inom Arenastaden.
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Bullerproblem från biltrafik och järnväg uppkommer inte då området inte bebyggs med bostäder
och verksamheter.

Exploateringsalternativet
Med exploateringsalternativet avses den exploatering som redovisas i 2011-07-06 upprättat planprogram för Bäckaslöv.
1. Totalt beräknas, att det inom området byggs ca 2500 lägenheter och med utrymme
för ca 200 arbetsplatser.
2. Natur och värdefulla element i landskapet skall integreras i bebyggelseområden
3. En ny vägförbindelse ordnas för att man från Söderleden skall kunna nå Storgatan
i Samarkandrondellen väster om handelsplats I11 och på så sätt avlasta delar av
korsningen Storgatan/Arabygatan.
4. Planprogrammet redovisar även en utbyggnad av dubbelspår från bron över Söderleden och västerut. En framtida möjlighet till tågstopp i Bäckaslöv planeras
centralt mellan de båda broarna.
5. Då Norra Bergundasjöns status inte är av högsta rang föreslås en lagun med badbart vatten från Helgasjön.
Den här gjorda miljöbedömningen inkluderar även kommunens ställningstagande till innehållet i miljökonsekvensförordningens bilagor 2 och 4.
Miljöaspekter för en hållbar samhällsutveckling
Mark och vatten skall användas för ett sådant ändamål som områdena är lämpade för.
I planprogrammet görs en avvägning mellan exploaterbar mark och områden som sparas
för dess höga natur- och kulturvärden. En satsning på ytterligare tågstopp i Växjö underlättar för ett regionalt resande med järnväg.
Bedömning:
Förtätningar i Växjös centrala delar är förenligt med kommunens översiktsplan och för
en hållbar stadsutveckling. En exploatering i Bäckaslöv gör att fler invånare kan bo centralt och på ett bättre sätt kan nyttja kommunal service och ha närmare till arbetsplatser,
skolor och handelsområden än vad som blir fallet för dem som bor långt ut från centrum.
Närheten till naturen för motion och rekreation är också viktig för människors hälsa och
välbefinnande.
Den föreslagna kollektivtrafiken genom området kan tillsammans med cykel vara ett bra
alternativ till bilen för kortare resor. Närheten till järnväg gör det möjligt att använda
tåget, för i första hand regionala resor.
Miljömål
Av de sexton nationella miljökvalitetsmålen är ”Begränsad klimatpåverkan” - ”Frisk luft” ”Giftfri miljö” - ”Säker strålmiljö” – ” Levande sjöar och vattendrag” – ”Myllrande våtmarker” –
”Levande skogar” - ”God bebyggd miljö” - ” Ett rikt växt- och djurliv” mål som på något sätt
berörs av den föreslagna exploateringen i Bäckaslöv.
Ett nytt miljömålssystem håller nu på att utvecklas, och bygger på regeringens generationsmål,
det vill säga att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
i Sverige är lösta.
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Generationsmålet innebär att miljöproblemen skall lösas inom en generation där energifrågan,
den biologiska mångfalden, människors hälsa, hushållning med resurser, anpassad konsumtion är
några av de områden som är ”belysta”.
Växjö kommun, har som ett komplement till dessa, antagit ett styrande "Miljöprogram" med de
tre profilområdena "Leva Livet", "Vår Natur" och "Ett fossilbränslefritt Växjö" – med utgångspunkt från de regionala miljömålen.
De eftersträvansmål som kommunen har satt upp bygger på ett engagemang från kommuninnevånare och verksamma.
Genom att
 höja medvetenheten om och öka agerandet för en hållbar produktion och konsumtion
att 1: minska uppkomsten av avfall
att 2: återanvända avfall
att 3: öka materialåtervinningen
att 4: energiutvinna eller att avfall läggs på deponi.
 att öka inköp av miljöanpassade varor och tjänster
 förvalta naturen för att öka den biologiska mångfalden och skapa god tillgänglighet
 minska övergödning och onaturlig försurning i sjöar och vattendrag
 värna ett rikt skogs- och odlingslandskap
 använda energi från förnybara energikällor
 ställa om till ett fossilfritt transportsystem
 använda energi på ett effektivt sätt
Bedömning:
Planområdet berör inte areella näringar och berörs inte av bestämmelser eller förordnanden som berör nationalparker, kulturreservat eller naturminnen men gränsar till natura 2000-området Bokhultet, vilket innebär en särskild prövning efter 7kap MB.
Exploateringen kommer inte att innebära några fysiska ingrepp i reservatsområdet. (Se
vidare Bokhultet nedan). I samband med kommande detaljplanering bör en fördjupad
analys göras för att stämma av att exploateringen inte medför konflikter med uppsatta
mål.
Ett flertal av de ovan nämnda miljömålen är aktuella att följa upp i samband med kommande detaljplanering där ”god bebyggd miljö” är ett av de mål som direkt avser exploateringar. Med rätt förfarande går det att genomföra planprogrammets syfte med att bebygga Bäckaslöv som en blandstad, utan att några stora problem uppstår. Av det som hittills framkommit så finns det problem att uppfylla målet god bebyggd miljö på grund av
de beräknade trafikstörningar.
Stadsmiljö och landskapsbild
En sammanhållen, tät, stadsbebyggelse med tydlig och sluten kvartersstruktur föreslås utmed
genomfartsvägen, en boulevard, från Söderleden under järnvägen i väster och upp mot Samarkandrondellen. Här förväntas att mycket folk finns i rörelse med handel, service och kulturutbud
som dragplåster. Stationsplatsen är en centralt belägen torgyta mellan de båda broarna. Närhet
till det gröna är en av ledstjärnorna i bebyggelsekvalitén.
Ur stadsmiljösynpunkt avses ny bebyggelse anpassas i skala till omgivande kvarter och landskapsrum.
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I programmet föreslås ny bebyggelse i 4-6 våningar med slutna kvarter i området närmast järnvägen. I övriga delar av exploateringsområdet föreslås mindre enklaver med ett öppet byggnadssätt, på något ställe kan högre lamellhus prövas. Mot reservatsgränsen i söder avses en högsta
byggnadshöjd om två-fyra våningar.
Inom kvarteren öster om Söderleden föreslås ny bebyggelse i 4-6 våningar, där det högre våningstalet ligger ut mot de hårt trafikerade stråken.

Föreslagen bebyggelse i området, sluten upp mot järnvägen och mer öppen mot reservatet i söder.

Bedömning: Exploatering av Bäckaslöv innebär att landskapsbilden kommer att ändras. En förändring av landskapsbilden kommer att bli mest påtalig där bebyggelse och gator ersätter den
idag uppväxta skogen. Men även i det öppna landskapet utmed Gamla Bäckaslövsvägen syns
förändringarna på långt håll. Med den föreslagna bebyggelsestrukturen, antalet våningar anpassat till landskapsrummet och med de sparade naturområdena fås dock en god anpassning till
det omgivande landskapet.
Den nya genomfartsvägens utformning som en boulevard, med en tydlig stadsmässighet, kommer
att ha stor betydelse för det slutna bebyggelseområdets karaktär. vilket ger både stadskaraktär
och en god trafik- och boendemiljö.
Ny bebyggelse 4-6våningar i kvarteren öster om Söderleden bedöms vara anpassade till stadsdelens skala och bör ej bli högre, en lägre bebyggelse kan vara lämplig direkt mot villabebyggelsen på Söder.
Natur och påverkan på Bokhultets naturreservat
Grusvägen från brukshundsklubben intill Norra Bergundasjön, mot Söderleden utgör gräns för
Bokhultets naturreservat, som även är klassat som ett natura-2000 område, vilket innebär att det
inom området finns särskilt värdefull natur.
Ett framtida utbyggt Bäckaslöv möter naturreservatet i den ovan nämnda vägen. I planprogrammet framhålls att denna väg inte ska vara en barriär utan att de gångstråk som idag knyter samman de båda områdena skall bestå. ”Gröna kilar” från reservatet växer in i bebyggelseområdet
norr om vägen.
Den gjorda inventeringen i Bäckaslöv visar på att det även finns stora biologiska värden även
inom det framtida exploateringsområdet, speciellt i det öppna landskapet söder ut mot reservatet.
Inventeringen som är gjord är ett stickprov av det totala biologiska livet men ger en god indikation på områdets ekologiska status.

10

Det finns olika sätt att väga motstående intressen mot varandra. Även om det inom exploateringsområdet finns höga naturvärden så har det sedan Bokhultets naturreservat bildades 1994 varit avsikten att skapa ett nytt bostadsområde Bäckaslöv mellan reservatet och järnvägen. Varje
exploatering av naturmark påverkar mer eller mindre den livsmiljö som finns, även om mycket
av det gröna sparas i kommande bebyggelseområde.
En hållbar planering kan på flera sätt verka för att minimera negativa effekter på naturmiljön.
1. En landskapsanpassad planering där de värdefullaste naturmiljöerna om möjligt sparas som
grönstrukturer i de kommande bostadsområdena.
2. Kompensationsåtgärder vidtas. Detta för att stärka de naturvärden som spolieras och ge dem
stöd att utvecklas på annan plats.
3. Ökad ambition att styra skötseln av naturreservatets gräsmarker för att optimera livsmiljöer
för hotade arter.
I den framtagna dispositionsplanen för området föreslås att ca 50 % av de områden som har höga
naturvärden tas i anspråk för bostadsbebyggelse. I övrigt planeras grönområden och gröna stråk
för att integrera bebyggelse med de naturvärden som sparas.
Kompensationsåtgärder för intrånget i Bäckaslöv har gjorts inom Bokhultet. ”Biparadiset” är ett
projekt för att återskapa nya naturmiljöer på den gamla körgården, belägen söderut i reservatet.
Det handlar om att med hjälp av lämpliga jordmassor och ängsvegetation från exploateringsområdet skapa förutsättningar för goda livsmiljöer för hotade insektsgrupper såsom solitärbin, steklar, fjärilar mm. Körgården har nu omvandlats från att ha varit en ”biologisk öken” och tillförs
nya värdefulla och spännande naturkvaliteter för såväl människor som djur.
Området har modulerats med jordmassor för att skapa ett gynnsamt mikroklimat för goda boplatser med en rik pollenkälla för en rad mer eller mindre hotade insektsarter. Projektet har erhållit
statliga bidrag via länsstyrelsen, LONA (lokala naturvårdssatsningen).
Syftet med projektet är dubbelt, dels att kompensera för det bortfall av värdefulla naturmiljöer
som försvinner i samband med exploateringen av de öppna gräsmarkerna på Bäckaslöv, dels att
tillföra nya naturvärden på den i Bokhultet nu ombyggda grusplanen.
Bedömning: Det har länge varit känt att exploateringsområdet innehåller stora naturvärden.
Betingelserna för de växt- och djurarter som finns inom de områden som avses för byggnation
kommer att förändras radikalt, trots närhet till natur och parkstråk som kommer att sparas. Sannolikt kommer ett flertal fågelarter att försvinna och ersättas av de arter som normalt trivs i
stadsmiljö.
Härtill kommer att det från allmänhetens sida i en framtid kan bli ett större ”tryck” på Bokhultet
då ett flertal av de boende i Bäckaslöv troligen kommer att använda reservatet som sitt närrekreationsområde.
Trots de kompensationsåtgärder som nu föreslås, bedöms att en påverkan på naturvärdena inom
exploateringsområdet och ett framtida ökat ”tryck” på reservatet skall ses som en betydande
miljöpåverkan. Det är dock kommunens mening att detta i anspråkstagande av mark skall vägas
mot de fördelar ett tätortsnära boende får, och i en helhetsbedömning därmed skall ses som acceptabelt.
Kommer slitaget på reservatet att öka till följd av en ökad besöksfrekvens kan det finnas skäl att
reservatsbestämmelserna ses över så att allmänhetens tillträde avgränsas under de delar av året
då området är som känsligast för störningar.
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Inom kvarteren öster om Söderleden är stora delar idag hårdgjord yta, vid en utökad bebyggelse
här finns inga stora naturvärden att ta till vara.
Vägtrafik
Trafiken genom Bäckaslöv föreslås gå i en huvudgata utformad som en boulevard med
två körfält med en avskiljande trädplantering i mitten. Kommunen har bedömt att detta
stråk ger den stadsmässighet man eftersträvar i Bäckaslöv, i syfte att stimulera boende,
service och kommunikationer, mot att trafiken leds utmed järnvägen på en gata som inte
kan få stöd i bebyggelsen på ett önskvärt sätt utifrån den stadsmiljö som kommunen föredrar.
Infarten till Bäckaslövsområdet och kopplingen mellan Bäckaslöv och stadsdelen Söder
har prövats på olika sätt.
Planprogrammet redovisar två etapper
1. trafiken genom Bäckaslöv kommer ut på Söderleden söder om tekniska förvaltningens tomt som i nuläget. Avser man då fortsätta in på stadsdelen Söder måste
man ta sig norrut till infarten vid Södra Järnvägsgatan då den befintliga tunneln
under Söderleden endast avses för gång- och cykeltrafik.
2. på sikt anläggs en ny rondell på Söderleden där Södra Järnvägsgatan kommer ut
och härifrån angörs Bäckaslöv över tekniska förvaltningens förrådstomt. På så sätt
fås en mer tydlig trafikmatning västerifrån genom Bäckaslöv till de södra stadsdelarna och stationsområdet vid Södra Järnvägsgatan och till lasarettet.

Infartsväg etapp - 1 söder

Infartsväg – etapp 2 norr

Två brolägen blir kvar och sambanden mellan handelsplats I11 och Bäckaslöv kompletteras
med en tunnel i väster. I samband med en ombyggnad av broarna för anpassning till dubbelspår
flyttas det västra broläget till ett läge i Sambandsvägens förlängning. Inom Bäckaslövsområdet anläggs ett flertal gårds- och gångfartsgator.
Tunneln under Söderleden, samt Gamla Bäckaslövsvägen avses i framtiden endast för
gång- och cykeltrafik. Separata gång- och cykelvägar föreslås i stor utsträckning.
Bedömning: Den trafik som redan idag kör genom Bäckaslöv från Söderleden och över
västra järnvägsbron har funnit en ”smitväg” för att slippa en tidvis begränsad framkomlighet på Storgatan.
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De föreslagna infarterna till området är mindre krångliga än dagens. Med etapp 2 ovan
kommer även trafik från stadsdelen söder att få en ”bekväm” vägförbindelse genom
Bäckaslöv. Detta gynnar framför allt utryckningsfordon från lasarettet och övrig trafik
från Söder som skall västerut.
På så sätt avlastas Storgatan i en större omfattning. På samma sätt kommer mer trafik
västerifrån till stationsområdet, lasarettet och Söder att välja genomfarten genom Bäckaslöv. Detta scenarie kan medföra en högre belastning på Södra Järnvägsgatan än vad vi
har i nuläget.
I övrigt innebär den planerade genomfarten att den i vissa lägen kan utgöra en barriär
för dem som skall röra sig över gatan. Det är därför viktigt att hastighet och säkra passager ordnas. Separata gång- och cykelvägar i utsatta lägen främjar en god trafiksäkerhet.
Dagvatten
Inom programområdet föreslås att dagvattnet hanteras i ett trögt system med fördröjning i
lämpliga lägen. Innan vattnet når recipienten hanteras det i antingen i Bäckaslövs våtmark
eller i ett västligare planerat område för dagvattenhantering. I programmet sägs vidare att
vattnet inte får släppas ut om det inte har en naturlig renhetsgrad.
Bedömning: Med denna teknik bedöms ett plangenomförande inte har någon påverkan
som kan vara till skada för vattenmiljön i Norra Bergundasjön och uppsatta miljömål/miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte äventyras av den föreslagna exploateringen.
Alstrande av avfall och avfallshantering
I första hand skall uppkomsten av avfall förebyggas. Avfall som uppkommer inom planområdet
skall källsorteras vilket ligger till grund för all materialåtervinning.
Bedömning: Det bedöms att alstring av avfall hanteras på sådant sätt att någon betydande miljöpåverkan inte uppkommer.
Infrastruktur
Stora infrastruktursatsningar föreslås - utbyggnad av järnvägen med tågstopp Bäckaslöv, vilket
för med sig ombyggnad av befintliga broar. Därutöver skall vägar med ny tunnel och Va byggas
ut för den föreslagna exploateringen inom Bäckaslöv. Öster om Söderleden föreslås mindre ombyggnader av gatunätet.
Bedömning: Planerade investeringar stärker stadsdelens långsiktiga hållbarhet även om ett
plangenomförande kommer att medföra stora kostnader framför allt för utbyggnaden av huvudgatunätet.
Människors hälsa och säkerhet
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luft avser bl.a. halten av bensen, kvävedioxid och halten partiklar i luften (PM10). De beräkningar miljökontoret har gjort utifrån den beräknade trafikbelastningen på
genomfartsvägen förbi de planerade bostadsområdena visar att miljökvalitetsnormer för luft på
årsbasis inte överskrids.
Bedömning: En mer djupgående analys av partikelhalten bör göras för att säkerställa att ingen
risk för folks hälsa uppkommer. Med den nya vägen fås en avlastning av trafiken på Storgatan
vilket medför en lägre partikelkoncentration där, speciellt i korsningen Storgatan/Arabygatan.
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Trafik och störningar
Riksdagens riktvärden för påverkan av trafik sammanställ i tabell nedan, vilka inte bör överskridas.
30 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)
70 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå inomhus
Maximal ljudnivå inomhus nattetid
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad
Maximal ljudnivå utomhus på uteplats i anslutning till bostad

I gjorda prognoser beräknas trafiken på den föreslagna genomfartsvägen genom Bäckaslöv att i
väster uppgå till 8000 fordon (ÅDT-2025), medan infartstrafiken från Söderleden i öster beräknas till 15000 fordon (ÅDT-2025). Med en differentierad hastighet satt till 40 km/h förbi bostadsbebyggelsen innebär det att buller från vägen ligger mellan 60-65 dBA(eq) vid fasad i det
värsta läget.
Buller från järnvägen, utan skydd beräknas till 55-59 dBA(eq) respektive > 80dBA(max) vid fasad.
Med en sluten bebyggelse och bullerskydd mot järnvägen fås acceptabla bullervärden i bostadskvarterens gårdsmiljöer om ca 40-45 dBA(eq) med maxvärden < 70 dB(A).
Befintliga järnvägsbroar innebär att det finns ett trafiksäkert sätt för trafikanterna att ta sig över
järnvägen. Med den nya järnvägstunneln i väster tillkommer ytterligare en säker passage till
andra sidan det planeras för separata gångbanor.
Bedömning: Bullerstörningar från järnväg och biltrafik i de mest utsatta kvarteren överskrider
riksdagens riktvärden för buller. Men det är kommunens bedömning att den föreslagna boulevardens stadsmässighet kräver en trafik som bidrar till liv och rörelse och att höga bullervärden
skulle kunna kompenseras med en s.k. tyst sida med sovrum som vetter från gatan. Detta bedöms
som möjligt med hänvisning till Boverkets avstegsregler.
En fördjupad bullerutredning bör göras utmed den planerade boulevarden där åtgärder som


”bullerdämpande beläggning”



åtgärder i fasad och utökad förgårdsmark tas in i beräkningen



en omräkning av antalet fordon” tung trafik” kan bidra till läge bullervärde då nuvarande beräkning kan vara i överkant då det i området inte föreslås genomfart för denna typ
av fordon. 4% tung trafik i beräkningsmodellen innebär ca 600 fordon per dygn.



Ett generellt genomfartsförbud mellan Storgatan och Söderleden mellan kl. 22.00 –06.00
likt det som finns på flera gator i rutnätsstaden kan också vara åtgärder som ger goda
resultat för minskat buller.

Läggs den hårt belastade genomfartsvägen utmed järnvägen blir störningarna på de planerade
bostäderna enklare att hantera. Detta ska vägas mot de positiva effekter en stadsgata genom,
och inte vid sidan av Bäckaslöv, har på en levande stadsdel.
I övriga delar av planområdet bedöms trafiken och buller inte påverka den planerade bebyggelsen så att störningar uppkommer.
Med separata gång- och cykelvägar i kombination med låga hastigheter för trafiken bedöms trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna som god.
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Riskanalys
En riskanalys har gjorts för hur järnvägen påverkar området. Här går även transporter med farligt
gods.
Bedömning: Risken för olyckor med tåg bedöms vara liten med de planskilda korsningarna för
vägarna i området. Det är också så att det inom ett område om 30 meter från järnvägen inte
skall finnas anläggningar som ”lockar” folk. Detta område är i förslaget utlagt som en frizon.
Lätt avstängningsbara fläktsystem i kommande bostäder kan vara till hjälp vid en eventuell
brand i samband med järnvägen.
Förorenad mark
Inom verksamhetstomterna öster om Söderleden har påträffats förorenad mark. En del är idag
redan sanerat och övriga fastigheter som är aktuella för ny bebyggelse kommer att undersökas
vidare. Detta gäller även mark som militären lämnat väster om Söderleden. Särskild uppmärksamhet kommer i det fortsatta arbetet med Bäckaslöv att riktas mot det tidigare övningsområdet
för att bringa klarhet i om rester från militär verksamhet kvarlämnats.
Bedömning: Kravet är att sanering för känslig markanvändning måste göras om marken skall
bebyggas med bostäder. Detta kan regleras i kommande detaljplan.
Radon
Planområdet är utpekat som ett normalriskområde i kommunens översiktliga kartering, inom detta område är ett radonskyddat byggande föreskrivet. På så sätt skyddas de boende från skadlig
strålning.
Bedömning: Markradon ger ingen betydande miljöpåverkan på människors hälsa. Beslutade
riktvärden går att följa.
Planens influensområden
Bedömning: Ett plangenomförande medför inga begränsningar för att genomföra översiktsplanens intentioner och har ingen negativ effekt på nu gällande planer, genomförandetiden för den
detaljplan som berör det planerade broläget i väster har gått ut 2010-12-31.
Ett plangenomförande anses inte heller vara en mellankommunal fråga eller på annat sätt komma i konflikt med planer på regional nivå.
Gemenskapens miljölagstiftning
Genom denna MKB tillämpas EU-direktivet
Bedömning: En bedömning av planprogrammet följer miljökonsekvensförordningen för detaljplaner.
Vald teknik för planens genomförande
Planerad bebyggelse uppförs i enlighet med byggnadsteknik förenlig med svensk bygglagstiftning.
Bedömning: Härmed förutsätts att risken för olyckor eller val av olämpligt byggmaterial ej skall
uppkomma.
Total effekt av ett genomförande
Den fortsatta planeringen av programområdet kommer att ske etappvis och detaljplaner tas fram
efter hand som behov föreligger. Planområdet som har en god koppling till övriga staden kan påverka intilliggande naturreservat.
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Bedömning: En etappvis utbyggnad innebär att under en längre tid kommer att finnas byggarbetsplatser inom området, vilka kan ses som störande för de som redan flyttat in. Intilliggande
naturreservat och dess innehåll bedöms inte påtagligt ta skada av den föreslagna exploateringen. När området är fullt utbyggt bedöms att Växjö har fått ett nytt bebyggelseområde av hög kvalitet med närhet till arbetsplatser, rekreation och service. Allmänhet och berörda sakägare
kommer att informeras och ta del av den fortlöpande planeringsprocessen och dess innehåll.
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