3.4 Teknisk infrastruktur
De tekniska försörjningssystemen har en avgörande betydelse för våra möjligheter att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling. De utvecklas, utformas,
används och underhålls kontinuerligt så att de blir effektivare och belastar miljön mindre.

3.4.1 Uppvärmning
Fossila bränslen som energiråvara är orsaken till många av dagens miljöproblem, vilket motiverar visionen om ett fossilbränslefritt Växjö med en övergång till förnyelsebara energislag samt en effektivare energianvändning. Genom att planera för ett samhälle utan fossila bränslen är Växjö väl förberett i
omställningen av energisystemen.
Fjärrvärme och enskilda uppvärmningsanläggningar
År 1996 tog kommunstyrelsen i Växjö beslutet att sluta använda fossila bränslen och på sikt bli en fossilbränslefri kommun. Detta skall ske genom effektiviseringar samt ersättning med biobränslen. Många projekt inom energi- och trafikområdet pågår i kommunen för att genomföra visionen om ett fossilbränslefritt Växjö.
Fjärrvärme
Fjärrvärme innebär att värmen levereras från en central anläggning, istället för
att var och en har sin egen uppvärmning. Värmen utvinns genom spillvärme
från avloppsnät och industriprocesser samt från förbränning av kol, olja, naturgas, avfall och biobränsle. Sandviksverket i Växjö producerar fjärrvärme
som kraftvärme, det vill säga en produktion av både el och värme, vilket är
mycket energieffektivt. Lönsamheten beror på anläggningens storlek. Större
anläggningar är mer effektiva än mindre och ger genom bättre rening lägre utsläpp. En fortsatt expansion av staden och fjärrvärmenätet innebär en fortsatt
utbyggnad av Sandviksverket.

Bild: Närvärmeverk i Räppe.

Bild: Befintligt fjärrvärmenät samt
utbyggnadsriktningar gynnsamma ur
fjärrvärmesynpunkt.

73

Fjärrvärmenätets utbredning medför att vissa utbyggnadsriktningar är mer
kostnadseffektiva än andra. Stadens utbyggnad är därför till viss del beroende
av fjärrvärmenätets uppbyggnad.
Närvärmens tanke är densamma som för fjärrvärme, men skalan är mindre.
Mindre samhällen, byar eller bostadsområden med egna anläggningar för i första hand biobränslebaserad värmeproduktion passar för närvärme. Idag finns
närvärme i Ingelstad, Rottne, Lammhult och Braås. De flesta fastigheterna i
Växjö kommun är uppvärmda med fjärrvärme från Sandviksverket eller något
av de mindre verken. Alla anläggningarna drivs med biobränsle som huvudbränsle men även torv används. En mindre del olja förekommer som spetslast.
Fjärrvärmekluster
Utredningen Svenska värmenät från 2003, publicerad av Svensk Fjärrvärme,
visar att det kan vara lönsamt att bygga ihop fjärrvärmenäten i flera orter till
större värmenät, särskilt i södra Sverige. Förutsättningarna att koppla ihop
fjärrvärmenäten i Växjö och Alvesta bör undersökas. Genom ett större underlag kan stora kraftvärmeverk producera både el och värme, något som kan
vara lönsamt för Växjöregionen.
Småskalig kraftvärme
I befintliga närvärmesystem finns en potential även för elproduktion. Även om
tekniken i dagsläget är för dyr bör möjligheterna till framtida kraftvärme beaktas vid förändringar i närvärmecentralerna.
Braås är den största anläggningen
och har tillräcklig yta för expansion.
Därför bör Braås prioriteras vid en
eventuell ombyggnad till kraftvärme. Det finns även planer på småskalig kraftvärme vilket kan betyda
att till exempel en skola eller ett äldreboende kan ha egen kraft- och
värmeförsörjning och även försörja
närliggande hus.
Bild: Närvärmeverk i Braås

Enskilda uppvärmningsanläggningar
Ved är ett förnyelsebart bränsle som om det och utnyttjas på rätt sätt även är det
bra ur miljösynpunkt. Förädlat trädbränsle i form av pellets, är ett alternativ till
ved. Pellets är lättare att elda med och ger lägre utsläpp av luftföroreningar.
Uppvärmning med småskaligt biobränsle samt installationer av värmepumpar
kan försämra möjligheten till att få underlag för utbyggnad av fjärrvärme- och
närvärmenät. El är en högvärdig energiform som inte skall användas för uppvärmning av byggnader, om det finns ett hållbart alternativ.

3.4.2 Avfall och återvinning
Produktion och konsumtion ger upphov till avfall. Det avfall som inte går att
återanvända eller återvinna skall omhändertas på bästa sätt efter dess egenskaper.
Avfallsbehandling
Avfallsanläggningen Häringetorp, är Växjö kommuns anläggning för avfallsbehandling. Anläggningen tar emot avfall från Växjö och Alvesta kommun.
Deponiförbud och allt större myndighetskrav tvingar fram färre och större avfallsbehandlingsanläggningar. Kommunförbundet i Kronobergs län (numera
Sveriges kommuner och landsting) har genomfört en utredning om framtida
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deponeringsanläggningar i länet och spår att max två anläggningar kommer att
kunna finnas kvar. Mer avfall kommer då att tas emot på dessa anläggningar.
På grund av EUs lagkrav ska befintlig deponiyta sluttäckas och ny yta skapas.
Den nya deponeringsytan ska tas i bruk senast 2008 och bedöms räcka i 20–25
år. Häringetorps bör även kunna rymma andra behandlingsformer som till exempel en biologisk behandlingsanläggning. Det finns ett behov av ytor för sortering, krossning och mellanlagring av schaktmassor. Frågan bör lösas i samverkan med näringslivet. Hantering av schaktmassor och behandling av förorenad jord bör kunna rymmas inom Häringetorp. Mer information om nedlagda deponier finns i kapitel 3.5.3 Förorenade områden.
I dagsläget deponeras merparten av industriavfallet från Växjö och andra
kommuner. Deponeringen sker med dispens från det deponeringsförbud för
brännbart avfall som gäller sedan 2002. Utbyggnad av förbränningskapacitet
pågår i landet, men för industriavfall finns en brist och en osäkerhet om var
kapacitet för detta avfall kommer att finnas. Behovet av en regional förbränningsanläggning för industriavfall bör diskuteras.
EU-direktiv
Det finns flera direktiv som styr avfallshanteringen inom EU, och fler är under
utarbetande. Ett av de beslutade direktiven innehåller den så kallade avfallshierarkin, som kan medföra stora förändringar i avfallshanteringen, om det implementeras fullt ut. För att ha en framförhållning i planeringsarbetet är det
viktigt att bevaka EUs arbete inom avfallsområdet.
Återvinning
Återvinningscentraler finns på åtta olika platser i kommunen, varav Norremark
i Växjö stad är den största anläggningen. På återvinningscentralerna kan bland
annat grovavfall och farligt avfall sorteras till återvinning. Kommunen har ansvaret för driften av återvinningscentralerna.
Sedan 1994 gäller producentansvar för insamling av tidningar och förpackningar av plast, glas, metall, wellpapp samt kartong. Återvinningsstationerna
drivs av producenterna som anlitar entreprenörer för insamlingen.
Att arbeta vidare med
Etablera Häringetorp som regional behandlingsanläggning för deponering och
andra behandlingsformer av avfall. För att kringboende och närliggande verksamheter inte ska störas bör behovet av och storleken på skyddszonen för deponin i Häringetorp utredas.

3.4.3 Vatten och avlopp
I Sverige använder vi i genomsnitt cirka 215 liter vatten per person och dygn.
Endast en bråkdel utnyttjas till dricksvatten, men allt vatten har samma kvalitetskrav. Allt använt vatten måste renas. Föroreningar som släpps ut med avloppsvattnet till våra sjöar och vattendrag försvinner inte, utan bidrar till en
försämring av vår livsmiljö. Ett vatten- och avloppssystem (VA-system) ska
tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet och avleda avloppsvatten så att det
inte skadar vår miljö och hälsa. Cirka 85 procent av kommunens invånare är
idag anslutna till kommunalt vatten och avlopp. För kommunens allmänna anläggning gäller ABVA, Allmänna Bestämmelser för kommunalt Vatten och Avlopp.
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Vattenförsörjning
I staden och tätorterna finns fastställda verksamhetsområden för kommunala/
allmänna anläggningar för vatten. Mindre utvidgning eller förtätning av bebyggelseområden klaras oftast genom anslutning till befintligt vattenledningsnät. I samarbete med Alvesta och Ljungby har beslut fattats om en ny vattenförsörjning för Växjö. Från Bergaåsen i Ljungby kommun ska grundvatten utvinnas och överföras från Bergaåsen i Ljungby kommun via Värnamo och Alvesta kommun till Växjö. Överföringsledningen blir ca fem mil lång. Miljöprövning pågår och om erforderliga tillstånd erhålls, planeras den nya vattenförsörjningen vara i drift under 2007.
Boende utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten är hänvisade till lokal vattenförsörjning. Vattenförsörjningen kan lösas genom gemensamma anläggningar eller enskilt borrade eller grävda brunnar. Problem med sinade
brunnar och dålig vattenkvalitet uppstår när vattenuttaget är större än grundvattenbildningen och vid t ex olämplig placering av avloppsinfiltration.
Vattentäkter
En vattentäkt är det vattenområde där råvatten hämtas för rening, behandling
och vidare distribution i vattenledningsnätet. Man skiljer mellan yt- och grundvattentäkter. Tre sjöar är idag kommunala ytvattentäkter; Helgasjön, Innaren,
och Stora Värmen. Helgasjön funktion som ytvattentäkt kommer år 2007 att
ersättas med vatten från Bergaåsen i Ljungby kommun. Norra delen av sjön
Örken har ett mycket rent vatten och sjön är reservvattentäkt för Växjö. Örken
fortsätter att vara reservvattentäkt även när den nya vattentäkten Bergaåsen tagits i bruk.
Kommunala grundvattentäkter finns i Braås, Åby, Berg, Dädesjö, Åryd, Dänningelanda, Vederslöv och Tävelsås. Dessutom har Vederslöv och Dädesjö
egna reservvattentäkter. Grusåsar som Växjöåsen, Bergundaåsen och Stojbyformationen används inte som vattentäkter men de kan i framtiden användas
för infiltration och uttag av konstgjort grundvatten. Braåsen används som
grundvattenuttagoch delar av åsen är vattenskyddsområde.
Sjön Rottnen är ytvattentäkt för Hovmantorp. Endast den del som ligger i Lessebo kommun är vattenskyddsområde. Vattenkvalitén i hela sjön är ett gemensamt ansvar för Lessebo och Växjö kommuner. Sjön Allgunnen i Jönköpings
län är ytvattentäkt för Rörvik och en del av sjön i Jönköpings län är vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden finns upprättade för de kommunala vattentäkterna. Ett
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter skyddar vattentäkten från yttre
påverkan. Speciella restriktioner och förbud riktar sig i första hand till de som
äger eller brukar mark- och vattenområden inom skyddsområdet. Det kan gälla
krav på hantering av olika miljö- och hälsofarliga kemiska produkter som petroleum och bekämpningsmedel eller särskilda krav på hur jord- och skogsbruk sker. Även förbud mot transporter av farligt gods genom skyddsområde
kan ingå. För mer information se 3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning.
Kommunal avloppshantering
Avloppsvatten är spillvatten från kök, dusch och toalett men också spillvatten
från industrier samt dagvatten från hårdgjorda ytor. Avloppsreningsanläggningarna är anpassade för rening av hushållsspillvatten. När verksamheter i
kommunen behöver hjälp med att ta hand om sitt avloppsvatten kan avloppsreningsverken ta emot det om vissa krav uppfylls. Miljöfarliga ämnen som vissa metaller och organiska ämnen som kan störa processerna får inte släppas till
avloppsnätet.
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Tätorterna Dädesjö, Braås, Rottne, Åby, Lammhult, Berg, Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Ingelstad, Åryd och Bramstorp har egna avlopps-reningsverk.
Gemla, Öjaby och Sandsbro är anslutna till Växjös avloppsreningsverk Sundet.
Nöbbeles spillvatten överförs till Ingelstad avloppsreningsverk.
Vid kraftiga regn och höga grundvattennivåer läcker vatten in i delar
av avloppssystemen. Kraftigt inflöde av vatten till avloppssystemen ger kapacitetsproblem i ledningsnät, pumpstationer och verk.
Vid planläggning och projektering
bör detta beaktas, t ex genom att
minimera andelen hårdgjord yta.
Nya utbyggnadsområden inom
Växjö stad kan komma att kräva
ombyggnad av samlingsledningar
för spill- och dagvatten. Vissa av
kommunens mindre vatten- och
avloppsverk har begränsad kapacitet vilket kan påverka möjligheterna till exploatering. Vid detaljplanering och bygglov bör hänsyn tas
till störningar från avloppsreningsverk, deras recipient och större
pumpstationer.
Bild: Vattenverk och avloppsverk i
Växjö kommun.

Recipienter
En recipient är en sjö eller ett vattendrag som tar emot renat avloppsvatten. Recipienten fyller flera viktiga funktioner för avloppshanteringen. Det är därför
viktigt att hänsyn tas till detta vid planläggning. Till exempel bör planläggning
av bostäder i närheten av Norra Bergundasjön föregås av en limnologisk undersökning med sammanställning av störningsrisker bl a luktproblem.
Recipienter för avloppsverken i Växjö kommun
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Dagvatten
Vid förtätning eller förändring av verksamheter i befintliga områden är dagvattenhanteringen ett problem. Hårt ansträngda dagvattensystem klarar inte att avleda ytterligare vatten från nya hårdgjorda ytor. Det är viktigt både för belastningen på befintligt och nya dagvattensystem samt ur miljösynpunkt att dagvatten fördröjs eller tas om hand lokalt inom kvartersmark. Vid planläggning
kan värdefulla våtmarker, låglänta partier, översvämningsområden eller dylikt
bevaras och utnyttjas för översilning av dagvatten. Planutredningar bör presentera hur dagvattenfrågan löses på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Ju tidigare
detta belyses i planeringsprocessen desto bättre.
VA-strategi för befintlig och ny bebyggelse utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp
Dåliga avloppslösningar påverkar sjöar, vattendrag och enskilda vattentäkter
negativt. En oplanerad omvandling av fritidshus till permanentboende leder
ofta till problem. Marken och grundvattnet i området klarar inte av den ökade
belastningen från många enskilda avloppsanläggningar. Detta kan leda till förorenade vattentäkter och läckage av näringsämnen till mark och vatten.
Naturvårdsverket har upphävt allmänna råd (1987:6) Små avloppsanläggningar
-upp till fem hushåll. Arbete pågår med att ta fram ett nytt allmänt råd med inriktning på funktionskrav avseende rening av fosfor och kväve för enskilda
avlopp. I avvaktan på nya kan riktlinjerna tillämpas för utformning och dimensionering. Miljö- och hälsoskyddskontoret tillhandahåller anvisningar för utformning och dimensionering av enskilda anläggningar utanför tätorterna och
kommunalt verksamhetsområde. För bebyggelsegrupper större än fem hushåll
ska anläggningen dimensioneras och utformas efter lokala förhållanden (Naturvårdsverkets Allmänna råd 91:2). I detaljplan kan fastläggas hur VA-lösning
ska ske.
Utifrån naturvårdsverkets allmänna råd, miljö- och hälsoskyddskontorets och
tekniska förvaltningens erfarenheter har nedanstående VA-strategi för bebyggelse utanför kommunalt avloppsnät formulerats.
1. Enstaka fastigheter
Enstaka fastigheter på landsbygden skall i första hand lösa avloppsfrågan genom en enskild anläggning med slamavskiljning och infiltration i marken. Fastighetsägaren tar själv ansvar för anläggande och val av avloppslösning samt
framtida drift och skötsel. Är markförhållandena sådana att infiltration är omöjlig, på grund av täta jordar eller högt grundvatten, kan infiltrationsanläggningen ersättas med en markbädd eller ett minireningsverk. Möjlighet finns även att
pumpa avloppsvatten till områden med bättre infiltrationsegenskaper. Enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening bör förbättras.
2. Mindre bebyggelsegrupper av permanentbostäder och fritidshus
Innan lokalisering av ny bebyggelse bör en VA-utredning göras som visar hur
VA-frågan långsiktligt ska lösas för hela bebyggelsegruppen. Oftast kan kravet
på godtagbara anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning inte tillgodoses
annat än genom en gemensamhetsanläggning. En VA-anläggning består av
slamavskiljare och infiltrationsanläggning. Vid täta jordar och ofördelaktiga
grundvattennivåer kan infiltrationsanläggningen ersättas med en markbädd
med utlopp till lämplig recipient. Här kan även små paketreningsverk vara aktuella. Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att en gemensamhetsanläggning kommer till stånd genom att ansöka om lantmäteriförrättning.
3. Större bebyggelsegrupper och problemområden enligt VA-översikten
VA-frågan för dessa områden bör i de flesta fall lösas med gemensamma anläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas för en lokal VA-anläggning.
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Lokala lösningar kan vara både infiltrationsanläggningar, markbäddar eller paketreningsverk. Om möjligheten finns att ansluta till befintlig kommunal/allmän anläggning kan detta ske genom att gemensamhetsanläggningen
tecknar VA-avtal med kommunen. Förbindelsepunkt anvisas till befintlig gräns
för verksamhetsområdet. Gemensamhetsanläggningen tar då ansvar för utbyggnaden av ledningsnätet i området och för framtida drift och underhåll av
anläggningen. Det är fastighetsägarna själva som ansvarar för att en gemensamhetsanläggning kommer till stånd genom att ansöka om lantmäteriförrättning. Huvudprincipen är att avloppsfrågan måste vara löst innan en utökning
av byggrätten, avstyckningar, nybyggnation eller permanentboende kan bli aktuell.
I vissa fall kan verksamhetsområden inrättas med stöd av VA-lagen, lagen om
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Om vattenförsörjningen och avlopp inte kan ordnas med större fördel på annat sätt kan kommunen utvidga
befintligt verksamhetsområde eller upprätta nytt verksamhetsområde. Beslut
om kommunalt verksamhetsområde ska, förutom att det har stöd i VA-lagen,
föregås av en VA-utredning.

Om kostnaden för vattenförsörjning eller avlopp på grund av särskilda förhållanden i beaktningsvärd omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom
verksamhetsområdet, skall anslutningsavgiften bestämmas med hänsyn till
dessa förhållanden, det vill säga VA-utbyggnaden finansieras genom en särtaxa. Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp bör
som regel föregås av detaljplaneläggning.
Att arbeta vidare med
En uppdatering av VA-översikten över områden med vatten- och avloppsproblem. Åtgärder bör genomföras i samverkan med angränsande kommuner, bl a
Alvesta kommun.

3.4.4 IT-infrastruktur
IT-infrastruktur med hög överföringshastighet är en viktig faktor för företagens konkurrenskraft. Den digitala infrastrukturen ökar möjligheterna för företag, offentlig verksamhet och de privata hushållens valfrihet vad det gäller val
av lokaliserings- och bostadsort. IT-infrastruktur för tele- och datakommunikation är att betrakta som en teknisk infrastruktur i likhet med el och vatten. Kontakt måste finnas mellan olika expertområden i planeringsarbetet. I det praktiska arbetet bör kabeldragningar samordnas så mycket som möjligt t ex med
fjärrvärmenätets utvidgning.
Ett kommunikationsnät i Växjö kan ses som tre delnät på olika nivåer:
• nät som ansluter det lokala nätet till Internet och angränsande kommuner,
• områdesnät som binder samman orterna i kommunen och
• ortsnät som binder samman delarna i orten.
Olika kommunikationstekniker såsom optisk fiber, telenätet, radiolänk, satellit
eller elnätskommunikation kan användas mellan nivåerna. För varje kommunikationslänk måste planerad trafik, tänkt framtida trafikutveckling, geografiska
förutsättningar, befintlig infrastruktur samt kostnader för upprättande och drift
vägas samman på ett optimalt sätt. Nät med hög överföringskapacitet (bredband) är i huvudsak baserade på optisk fiberkabel och radiolänk. Den optimala
lösningen på bredband är fiber, men är också i det korta perspektivet den mest
kostnadskrävande. På längre sikt är dock fiber att föredra ur flera aspekter som
tillgänglighet, säkerhet, drift och miljö.
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Bredbandssatsning i Växjö kommun
Växjö kommunfullmäktige antog i januari 2002 det IT-infrastrukturprogram
som ligger till grund för den bredbandssatsning som ska genomföras i Växjö
kommun. Utbyggnaden ska ske i två steg där målet med steg ett är att nå cirka
85 procent av kommuninvånarna med bredband. Steg ett omfattar hushåll och
företag i Braås, Lammhult, Brittatorp, Gemla/Öja, Tävelsås, Vederslöv, Åryd,
Ingelstad, Rottne, Furuby, Nöbbele, Uråsa, Åby och Ör. Dessa erbjuds både fiberkabel och ADSL. Hushåll och företag i Tolg, Kalvsvik, Böksholm och Dädesjö erbjuds ADSL. Det andra steget innebär en utbyggnad för att nå övriga
hushåll och företag.
Regionalt nät
Växjö universitet är en viktig tillväxtmotor och en angelägenhet för hela regionen. En väl utbyggd IT-infrastruktur i länet ger kommunerna möjlighet att nå
universitetets tjänster. Ett regionalt nät för tele- och datakommunikation som
sammanbinder länets kommuner i Kronobergs län behöver utvecklas. Växjö
och Uppvidinge har redan ett färdigt nät. Mellan Växjö och Alvesta pågår arbete med ett gemensamt fiberoptiskt nät. När vattenledningsnätet mellan Bergaåsen i Ljungby och Växjö byggs, planeras optisk fiberkabel ingå. Möjlighet
finns att alla länets kommuner bildar ett gemensamt regionalt nät där resurser i
form av kompetens, telefonisystem, verksamhetssystem etc. kan delas på ett rationellt sätt mellan kommunerna.
Att arbeta vidare med
Analys av förutsättningarna för att genomföra utbyggnad av ett regionalt teleoch datakommunikationsnät.
Samverka med angränsande län i bredbandsutbyggnaden i syfte att förbättra
säkerheten i Växjö kommuns IT-infrastruktur.

3.4.5 Trafik
Trafiken påverkar många gånger direkt människors möjlighet att bo och verka
i en region. Ett hållbart transportsystem ska kunna ge alla trafikanter god tillgänglighet, god trafiksäkerhet och miljö ur ett ekonomiskt, estetiskt och hälsomässigt perspektiv.
Tillgänglighet
Transportsystemen ska vara tillgängliga för alla i samhället. Dagens infrastruktursystem innebär begränsade valmöjligheter för en del grupper Regionens glesa bebyggelsestruktur innebär problem för kollektivtrafiken. Det är nödvändigt
med ett stärkt regionalt samarbete för att lösa behoven och förbättra transportinfrastrukturen och utbudet av kollektivtrafik.
Trafiksäkerhet
En god trafiksäkerhet är viktigt för alla grupper i samhället. Barn, äldre och
funktionshindrade är särskilt utsatta grupper i trafiken och deras säkerhet är en
angelägen fråga. En dålig vägstandard försämrar trafikflödet och trafiksäkerheten. Ett väl underhållet vägnät med god standard behövs med tanke på behoven som finns hos kollektivtrafik och tung trafik.
Miljöanpassning
Dagens miljöproblem orsakas i mångt och mycket av bilburna person- och
godstransporter. I förslaget till Transportstrategi för ett Hållbart Växjö beskrivs
ett antal reformer med syfte att möjliggöra hållbara alternativ till dagens bilburna person- och godstransporter. Översiktsplanen är ett av många verktyg
som rätt använt ger möjligheter till ett mer miljöanpassat transportsystem. En
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god planering av bostäder, arbetsplatser och olika typer av serviceområden
möjliggör en reducering av antalet trafikrörelser.
Kommunen bör arbeta för att minimera den tid, energi och resurser som läggs
på de vardagliga resorna. De kollektiva färdmedlen, inklusive spårbunden trafik, spelar en stor roll i detta sammanhang. Kollektivtrafikens tillgänglighet i
nya områden ska analyseras på ett tidigt stadium i processen för att skapa en attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafiklösning. En bebyggelseförtätning
ger också möjligheter att med god samhällsekonomi förbättra kollektivtrafikutbudet. För mer information om trafik, se kapitel 4.3 och kapitel 5.8.

3.4.6 Riktlinjer
Uppvärmning
• Uppvärmning med småskalig biobränsleanläggning bör undvikas i tät
bebyggelse.
• Kommunala bostadsbolag bör undvika investeringar i uppvärmningssystem
som kan försvåra en framtida fjärr-/närvärmeutbyggnad.
• Värmepumpsanläggningar som tar värme i sjöar och vattendrag skall förläggas på bottnar utan att skada växt- och djurlivet i vattnet. (lagreglerad)
• Utbyggnadsområden bör samplaneras med utbyggnad av fjärrvärmenät.
• För en effektiv ledningsdragning bör sambandet mellan exploateringsgrad
och värmetäthet beaktas i planeringen.
Avfall och återvinning
• I detaljplane- och bygglovshantering skall ytor och utrymmen för en
modern avfalls- och återvinningshantering beaktas.
Vatten och avlopp
• Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp bör allmänna
VA-ledningar läggas inom allmän platsmark.
• Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som ”öar” inom det
kommunala verksamhetsområdet skall i normalfallet undvikas.
• Större exploateringsområden skall föregås av en VA-utredning.
• Vid planering och bygglov bör hänsyn tas till miljö- och hälsopåverkande
störning från avloppsreningsverk, deras recipient och större pump-stationer.
• VA-standarden skall lösas på ett miljömässigt acceptabelt sätt vid nybyggnation och förändringar i byggrätt skall tillåtas.
• Dagvatten skall i första hand omhändertas lokalt. I andra hand skall vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät eller recipient. Dagvatten bör behandlas före utsläpp till recipient.
• Särskilt inom vattenskyddsområden och dess inströmningsområden ska
marken brukas på ett sådant sätt att vattenkvaliteten inte påverkas negativt.
Upprättade skyddsföreskrifter ska följas. (lagreglerad)
• Områden med bra grundvattenförekomster t ex grusåsar bör säkras för
framtiden.
• Värdefulla våtmarker, låglänta partier, översvämningsområden eller dylikt
bör skyddas bl a med syfte att ta emot dagvatten från planlagda områden.

IT-infrastruktur
• Utbyggnad av It-infrastrukturen skall samordnas i planprocessen.
Vid genomförandet skall samverkan eftersträvas.
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Trafik
• När innehållet i befintliga bostads- och verksamhetsområden ändras eller när
nya planeras skall dess konsekvenser för omkringliggande områden beskrivas.
• Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen.
• Utformningen av korsningar, placering av vägbelysning, skötsel av grönytor samt investeringar i markbeläggning bör ske med hänsyn till oskyddade trafikanters säkerhet och trygghet.
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