Vision Campus Växjö
Följande förslag är en vision, ett mål, för utvecklingen av högskoleområdet till ett attraktivt
universitetscampus.
Med en gemensam vision, ett mål utarbetat i samförstånd mellan Högskolan i Växjö,
Studentkåren, Växjö kommun, VIDEUM, Akademiska Hus, Hyresbostäder och VOFAB skapas
en plattform för fortsatt handling. Visionen är vägledande men inte bindande. Dess idéer
och utveckling prövas fortlöpande i kommande detaljplanering, byggnadsprojektering och
förvaltning.
Bakgrund
Redan i dispositionsplanen för stadsdelen Teleborg 1970, avsattes stora utrymmen för
högskolan intill slottet; ett utomordentligt vackert läge i det gamla jordbrukslandskapet vid
Trummen. Högskolan fick också utrymme för praktiskt taget obegränsad expansion.
Planerna från 70-talet var tidstypiska, raka linjer och bilpräglat. De stora nästan
obegränsade, utbyggnadsytorna gav svaga anvisningar om vad ett campus borde vara och i
vilka etapper det skulle byggas.
Ett universitetscampus
Den idéskiss som redovisas utgår från följande grundläggande förutsättningar och mål:
o Högskolan utvecklas snabbt till ett universitet med ca 10 000 studenter och med
beredskap för ytterligare kraftig expansion.
o Ett grönt campus med utbildnings- och forskningslokaler, bostäder, allsidig service,
kunskapsföretag, centrala grönområden i samverkan med omgivande kulturlandskap skall
skapas. Det offentliga rummet med stråk, torg och parker skall ha en kvalité och karaktär
som speglar högskolans ambitioner. Konstnärlig utsmyckning skall vara en integrerad del av
miljön.
o Slottsmiljön skall utvecklas och integreras i campusidén för att ge karaktär och tradition.
o Videum och andra kunskapsorienterade förslag ges goda utvecklingsmöjligheter i området.
o Gång- och cykeltrafik skall prioriteras framför biltrafik i campus centrala delar.
Idéskissen illustrerar huvuddragen i den tänkta utvecklingen. Vissa delar förtjänar ytterligare
kommentarer.
Trafiken
Gång- och cykeltrafiken är prioriterad. Från stadscentrum leds cykeltrafiken i tre stråk fram
till slottsallén, som är en fördelande tväraxel. 1 övrigt redovisar idéskissen ett finmaskigt nät

av allt från huvudstråk till promenadvägar. Belysningen av gång- och cykelstråken behöver
förbättras. Huvudstråken måste vara väl belysta för att ge trygghet och trivsel.
Cykelparkeringen kräver stora välbelägna ytor men i övrigt inga märkvärdiga arrangemang.
På idéskissen har de viktigaste lägena markerats.
För att uppnå en trafikfri yta i centrum måste även busstrafiken läggas om. En av
Teleborgslinjerna får högskolan som ändhållplats. En bussvändplan mitt på P G Veijdes väg
ger en central hållplats som täcker hela campus. 1 anslutning till denna ges utrymme för
kiosk med servering, telefon och väntutrymmen. Okat gångavstånd från vissa bostäder (ca
400 meter) får accepteras för att campusmiljön ska kunna utvecidas fullt ut kring
universitetstorget.
Biltrafiken bör reduceras ju närmare vi kommer centrum av högskolan. För att uppnå detta
föreslås tillfartsparkeringar dimensionerade för att täcka mer- parten av parkeringsbehovet.
De befintliga centrala parkeringsytorna ligger delvis kvar och föreslås kompletterade med en
stor besöksparkering söder om P G Veijdes väg. Denna utformning förutsätter en styrning av
parkeringen:
gratis på tillfartsparkeringarna och reserverade/avgiftsbelagda i centrum. De redovisade
parkeringsytoma är väldimensionerade efter dagens standard.
P G Veijdes väg är huvudtillfart till campus och ca 3/4 av illustrerade parkeringsytor nås via P
G Veijdes väg. Taxi angör vid bussvändplanen samt vid bibliotekets östra entré.
Handikappfordon angör vid högskolans södra entré samt på Videums parkeringar. Vid
infarten till området bör finnas en entré- skylt som markerar att campus börjar. En skylt som
inte bara orienterar besökaren utan också förmedlar ett intryck av kvalité.
Slottsallén restaureras och kan nyttjas som tillfart till slottet och Videums bortre parkering.
Hastigheten bör begränsas till 15 km/t. Skulle högskolan växa till kanske 15 000 studenter
kan slottsallén komma att behövas för ytterligare trafik, utrymme reserveras i detaljplan,
Slottsområdet
Slottet och slottsparken ger universitetet en historisk miljö; en bas för tradition och kultur.
Något av Törnrosa sömn har vilat över slottet. Med Slottsstallarnas inredning till
studentlokaler har förutsättningarna skapats för en aktivare miljö. Utvecklingen bör drivas
vidare genom att slottet brukas intensivare som konferens och forskarcentrum; tredje
våningen och vinden inreds nu för gästforskare. Grindstugorna och brygghuset bör
disponeras för universitetets behov. Vid trädgårdsmästeriet finns lämpligt utrymme för ett
arboretum. Den yttre slottsparken/snårskogen bör röjas så att slottet träder fram och
sjöläget tas tillvara.
Slottet är en viktig representationsbyggnad i den kommunala verksamheten. Detta behov
skall jämställas och samverka med högskolans behov.

Slottsallén som delvis är i dåligt skick rustas upp. Den fångar upp de tre cykelstråken från
staden och blir ett viktigt tvärstråk. Allén bör förlängas fram till Teleborgsvägen och anläggas
med en förplats och grind. Nuvarande bredd bevaras och ytbeläggningen förbättras. På sikt
kan en breddning för dubbelriktad trafik bli nödvändig.
Illustrationen visar också en gång- och cykelbro till Brände udde. En sådan bro, utförd i trä,
skulle integrera slottet i en cykel- och gångslinga runt Trummen och förena Brände udde,
Sigfridsområdet med högskoleområdet. Kostnaden för bron måste bäras av exploateringen
på Brände udde samt den nytta VEAB får av bron för sin fjärrvärme.
Trummenängarna
Strandängarna ner mot Trummen är en av de stora tillgångar som kan ge campus karaktär.
Den stora cirkulära arenan är en allaktivitetsplats för allt från festivaler, konserter till
amerikansk fotboll och lekar. Den nya idrottshallen förbinder arenan med det centrala
högskolestråket.
Trummenängarna skall vara en kombinerad aktivitets- och naturpark. Närmast stranden
finns utrymme för fria aktiviteter som t ex boule, beachvolley.
Minst en cykelled över Trummenängarna bör vara väl upplyst.
Teleborgs naturvårdsområde
I öster och söder övergår campus i Teleborgs naturvårdsområde som i huvudsak utgörs av
kulturmarker tillhörande Teleborgs gård, men det innehåller också skog- och sankmarker ner
till Skirviken av sjön Trummen. Området bildar därför en värdefull helhet med ett stort antal
naturtyper från öppen åker via ängs- och hagmarker till täta strandskogar och öppen
våtmark.
Till området hör också det befintliga fågelskyddsområdet i Skirviken där två fågeltorn ger bra
överblick över våtmarken och vattnet.
Genomförande och förvaltning
Detta program utgör ett gemensamt mål för Högskolan, Stulentkåren, kommunen, VIDEUM,
Akademiska Hus, Hyresbostäder och VOFAB. Programmet har reviderats efter en
remissomgång och bör godkännas av respektive huvudman. Ett gemensamt väl förankrat
mål är i sig en viktig drivkraft. Var och en av berörda parter bidrar sedan till målens
uppfyllelse vid planering, byggande och förvaltning inom sina respektive områden.
Vissa områden/anläggningar bör parterna genomföra gemensamt t ex tillfartsparkeringar,
entrétorg samt vissa sekundära gång- och cykelvägar.
Huvudvägnätet, P G Veijdes väg, Georg Lückligs väg, Stallvägen, inkl. Slottsallén, primära
gång- och cykelvägnät, är en kommunal angelägenhet, liksom park- och naturvårdsområden.

För att genomföra gemensamma projekt samt hålla måldiskussionen levande bör en
arbetsgrupp med representanter från berörda parter utses.
Detta bör initieras av samhällsbyggnadskontoret som också bör hålla en vidare krets av
intressenter ajour med högskolan utveckling.
En särskild organisation för utveckling och marknadsföring av gemensamma alctiviteter kring
festplatsen, idrottshallen bör bildas.
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