5. VÄXJÖ STAD
I takt med att Växjö växer och förändras ökar människors anspråk på stadens
utbud av handel, kultur, arbetstillfällen, bostäder och mötesplatser. Universitetets expansion har skapat en drivkraft som det är viktigt att ta vara på. För
en stad i Växjös storlek i en glest befolkad region är detta en stor utmaning.
Växjö stad har som regioncentrum ett ansvar för sitt omland.

5.1 Ledstjärnor
Staden måste byggas hållbar och attraktiv. För att uppnå detta gäller tre ledstjärnor.
En stad för alla
Stadens behov av utveckling och attraktivitet är en viktig faktor i avvägningen
mellan olika intressen. Grundläggande för en god boendemiljö är att människor
känner trygghet och stolthet i sitt boende. All planering utgår från att olika typer av
hushåll och familjekonstellationer har olika behov i stadsmiljön. Växjö är en
”smältdegel” av olika kulturer och etniska grupper vars behov måste beaktas. En
ekonomisk och social integration uppnås bäst genom små bostadsprojekt utspridda
över staden med en blandning av olika boendeformer på kvartersnivå. Stadens utveckling ska färgas av ett bra samarbete mellan kommun, universitet och privata
aktörer för att skapa kvalitet och attraktivitet för olika samhällsgrupper.
Sammanhållen stad
1960- 1970-talets stadsbyggande förbrukade mångdubbelt mer mark per invånare
än den äldre staden, ett slöseri med mark och förödande för stadskvaliteten. Växjös
problem är inte att staden är för tät utan snarare bristen på täthet. Fördelarna med
en sammanhållen stad är många. Befintliga strukturer som gator, skolor, service
och kommunal infrastruktur kan användas, avstånden blir kortare och bättre anpassade till gång- och cykeltrafik, förutsättningarna för en miljövänlig uppvärmning och minskad biltrafik förbättras. En förtätning av staden måste göras
med hög kvalitet i varje projekt. Den traditionella konflikt som finns mellan stadens grönytor och behov av ny bebyggelse måste vändas och istället fokusera på
hur dessa två intressen kan samexistera.
Sjöstaden
Växjö ligger på en halvö, omgiven av sjöar och naturreservat och genomkorsas av
viktiga kommunikationsstråk. Detta har genom historien bidragit till stadens utveckling som handels- och utbildningsstad. Söderleden och Teleborgsvägen har
klippt av kopplingen mellan sjöarna och de är idag starka barriärer i stadsmiljön.
Sjöarna och naturreservaten bildar ett blågrönt bälte runt staden och påverkar dess
utformning. Närheten till sjöarna är en tillgång och en möjlighet i stadsbyggandet
och viktiga för människors välbefinnande. Sjöarnas olika identiteter och funktioner som stadssjö (Växjösjön), campussjö (Trummen) och fritidssjö (Södra Bergundasjön) ska fortsätta att utvecklas. En förbättring av vattnets ekologiska balans samt
tillgängligheten till sjöarna ökar upplevelsen av Växjö som en sjöstad.
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5.2 Befintliga miljöer
Växjö är en gammal stad med rötter i medeltiden. Staden är formad av historien, fylld av minnen, berättelser och miljöer från olika tider. Det är viktigt att
kulturarvet vårdas och utvecklas som tillsammans med det nya i staden får sitt
uttryck. Ta vara på det gamla och bygg det nya nytt.

5.2.1 Stadens kulturmiljöer
Växjö är rikt på kulturmiljöer i form av byggnader, platser och fornlämningar
vilka på många ställen bildar sammanhängande områden som är viktiga för att
vi skall kunna förstå vår historia. Dessa områden eller enskilda objekt kan
skyddas i detaljplan, bevarandeprogram, områdesbestämmelser eller som ett
kulturreservat. Det är viktigt att se kulturmiljöerna som en tillgång som kan utvecklas vidare som en del av staden.
Kronobergshalvön
Kronobergshalvön norr om Växjö har
brukats kontinuerligt sedan 5 000 f. Kr.
Här finns Kronobergs naturreservat, en
vacker bokskog och ett vårdat gravfält
med ca 75 gravar från yngre järnåldern.
I området finns en kulturstig som berättar om platsens historiska spår. Statens
Fastighetsverk arrenderar ut marken vid
Kronobergs kungsgård och vid den
gamla kungsgården bedriver St. Sigfrids
Folkhögskola sin verksamhet. Borgen
(Idag Kronobergs slottsruin) fick sin
nuvarande omfattning på 1500-talet och
förvaltas idag av Smålands Museum.
Bild: Kronobergshalvöns läge i staden

Evedal
På den östra sidan av Kronobergshalvön
ligger Evedalsområdet. Här började stadens invånare att dricka brunn under
1800-talet. Området genomkorsas av
smalspårets gamla banvall som en gång
trafikerade sträckan Växjö-Åseda med
stopp just i Evedal. Områdets böljande
landskap med sina öppna gräsytor och
solitärträd är ett viktigt inslag i stadens
kulturmiljö. Idag är det ett populärt fritidsområde för Växjöborna med båthamn, badstrand, värdshus, vandrarhem
och camping. Ett program för områdets
utveckling antogs av kommunstyrelsen i
oktober 2003.
Bild: Kronobergshalvön och Evedal
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Rutnätsstaden
Centrala Växjö med Östrabo och Biskopsgärdet tillsammans med Bäckaslövsskolan
är riksintresse för kulturmiljö. En fördjupad översiktsplan för riksintresset rutnätsstaden med Biskopshagen och Östrabo antogs av kommunfullmäktige år 1992 och
innehåller en beskrivning av rutnätsstadens egenskaper och riktlinjer för att skydda
och utveckla dessa. Till rutnätsstadens speciella karaktär hör:
• Den tydliga gränsen mellan staden och landet som återfinns runt Östrabo
och Biskopsgärdet,
• De byggnader, trädridåer och höjdpartier utanför rutnätet och som utgör
fond för rutnätets gator,
• De gamla infarternas anslutning till centrum och rutnätsstrukturen.
Även Biskopsgärdet, de öppna fält som ligger på båda sidor Fagrabäcksvägen ingår i riksintresset. Dessa visar på mötet mellan den gamla rutnätstaden och omgivande jordbruksbygd. En förnyelse och förändring av centrum måste följa riksintressets intentioner.

Bild: Riksintresset rutnätsstaden

Bild: Kulturstråket

Kulturstråket
Ett viktigt stråk löper från ”kulturkullen” Ringsberg med dess kulturskola och
regionteaterns lokaler till konserthuset, biblioteketoch Växjö teater via Storgatan och Växjö domkyrka till Smålands museum. I det här stråket verkar och
rör sig dagligen mycket människor. Kulturstråket kan kompletteras med skulpturer, mobila utställningar och friluftsscen i museiparken. Det är viktigt att aktuella åtgärder i området stärker stråkets attraktivitet.
Söder, Väster och Öster
Bebyggelsestrukturen i stadsdelarna
Söder och Väster vilar på Nils Gellerstedts stadsplan från 1914 som
också
inkluderar
rutnätsstaden.
Stadsdelarna innehåller mycket äldre
och karaktärsfull bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret har inventerat
bebyggelse på Söder och i centrum.
För stadsdelen Öster finns underlag
till en fördjupad översiktsplan med
riktlinjer för bebyggelsens utveckling. Dessa inventeringar och planer
bör vara vägledande vid nybyggnation, ändringar och ombyggnader.
Bild: Öster, Väster och Öster samt Sigfridsområdet.
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Sigfridsområdet
Växjö sjukhus som från början låg jämte domkyrkan flyttades år 1745 till nuvarande Sigfridsområdet vid Trummen. Inom Sigfridsområdet finns vackra
parkmiljöer som tillsammans med arkitekturen starkt bidrar till områdets identitet. Vid planering i området bör dessa två värden ses tillsammans. Italienska palatset samt kyrkan med muséet förklarades som byggnadsminne år 1986.
Byggnadsminnen
Av kommunens 16 byggnadsminnen
finns 7 i centrum. De har valts för att de
väl speglar arkitektur, byggnadsteknik
och sociala förhållanden från olika tider.
Byggnadsminnen i centrum är Smålands
Museum, Gamla Domprostgården, Östrabo, Karolinerhuset (Växjö gamla gymnasium), Gamla Riksbanken, Länsresidenset
och Växjö Teater. För mer information se
kapitel 3.1.3.

Bild: Byggnadsminnen i centrum

5.2.2 Stadens noder
Växjö stad har fyra tydliga noder (stadskärnan, Samarkand/Företagsstaden
I11/Värendsvallen, Norremark och campus) som med sin dynamik och växtkraft påverkar och för stadens utveckling framåt. I eller runt dessa noder ligger
många av stadens framtida förändringsprojekt till exempel Välle Broar, bangårdsområdet och Bäckaslövsgärdet, se kapitel 5..3. Vissa projekt har delvis
påbörjats, t ex Biskopshagen och Vallen. Även vissa av föreslagna ändringar i
huvudgatunätet ligger i anslutning till noderna, t ex trafikplats Norremark och
Fagrabäck, se kapitel 5.8.
Stadskärnan
Centrum är stadens varumärke
och speglar dess puls och anda.
Målet är att utveckla centrums
attraktivitet med ett rikt utbud
som lockar människor i alla åldrar att handla, gå på restaurang,
fika, ta del av kulturutbudet eller
bara strosa omkring. En förutsättning för ett starkt centrum är
att kommunen och privata aktörer har ett aktivt samarbete.

Bild: Stadens fyra noder

Det måste finnas en medvetenhet i utformning av stadens gator och torg. Belysning, skyltar, möbler, blomsterarrangemang är viktiga och bidrar alla till
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helhetsintrycket. Gatu- och stadsmiljön vid stadens entréer, d v s Linnégatan,
Fagrabäcksvägen, Storgatan, Söderleden och Teleborgsvägen. En exploatering
av bangårdsområdet kan stärka bilden av Växjö som regioncentrum. Kontakten
mellan Norra och Södra Järnvägsgatan, via gångbron över järnvägsspåren, är
viktig för att både utvidga centrum men även knyta den södra och den norra
delen av staden närmare varandra. På bangårdsområdet kan stadens rutnätsstruktur utvecklas samtidigt som ett attraktivt område skapas med publika lokaler, bostäder, handel och service.
Samarkand, Företagsstaden I11 och Värendsvallen
Samarkandsområdet har de senaste åren utvecklats till ett ännu starkare handelscentrum med stor betydelse för staden och för regionen. Här finns ett brett
utbud av både dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Invid Storgatan har
området Västerport växt upp. Mellan Västerport och Samarkand ligger Värendsvallen, ett av de mest publika områdena i staden. Tillsammans med företagsstaden I11 skapas här ett område vars växtkraft är tydlig. Bäckaslövsvisionen försöker ta vara på denna kraft. Visionen beskriver hur centrum,
Samarkand, och Värendsvallen kopplas samman med Företagsstaden I11 och
Bäckaslöv genom en sammanhängande bebyggelse längs med järnvägen.
Campus
Universitetets starka utveckling gör campusområdet till ett av stadens viktiga
centra. Campusvisionen är en flexibel strategisk vision för hur campus ska utvecklas. Målet är att skapa ett attraktivt universitetsområde med institutioner,
bostäder, service och parker i en historisk och naturskön miljö. Den stora utmaningen är att utveckla områdets service och på allvar integrera det som en
del av staden. Genom området Välle Broar kan campus på ett bättre sätt kopplas till centrum.
Norremarks handelsområde
Norremark har på senare år expanderat från enbart sällanköpshandel till att inkludera även dagligvaruhandel. Området har utvecklats till ett av stadens viktigaste handelsområden. I anslutning till Norremark planeras flera större åtgärder
i stadens trafiknät såsom trafikplats Norremark och åtgärder på Österleden. Ett
nytt idrottsområde i anslutning till Fylleryds naturreservat kommer ytterligare
att stärka områdets plats i staden.

5.2.3 handelsområden och stadsdelscentrum
När 1960- och 1970-talens stadsdelar planerades hade stadsdelscentrumen en
given roll. Här fanns livsmedelsbutiker, post, bank, skola, barnomsorg och
vårdcentral. Under det senaste decenniet har handelsstrukturen förändrats markant i staden. Marknaden har fått större spelrum och konkurrensen är hård.
Människor väljer i högre grad själva var man ska handla och var barnen ska gå
i skolan. Detta påverkar i sin tur var nya handels- och dagligvarukedjor etablerar sig.
Starka handelsområden som Samarkand och Norremark har fått konkurrens av
mer enskilda etableringar som t ex längs med Teleborgsvägen och Storgatans
förlängning västerut. Detta är ett resultat av Växjös roll som regionalt centrum
men även kommunens handelsstrategi. En mer fri handelsetablering innebär
både ökad och minskad tillgänglighet; ökad tillgänglighet då etableringar finns
spridda i hela staden vilket skapar närhet mellan handel och bostad, minskad
tillgänglighet då t ex service i stadsdelscentrum förlorar marknadsandelar på
grund av ökad konkurrens. Detta drabbar främst de grupper i samhället som
inte har tillgång till bil eller som på grund av funktionshinder eller ålder inte
klarar av att röra sig längre sträckor.
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De senaste årens starka handelsetableringar har i vissa områden lett till en
ökad trafikering. Detta drabbar boende i närområdet t ex boende längs
med Arabygatan. Det är därför viktigt
att åtgärder görs så att boende i närheten av handelsområden och nya etableringar så långt som möjligt skyddas
mot ökande bullernivåer, försämrad
luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Bild: Handelsområden och stadsdelscentrum i staden, oktober 2004

Idag finns tre stadsdelscentrum i Växjö; Hovshaga centrum, Dalbo centrum och
Teleborgs centrum. Dessa har en viktig funktion, kanske främst för de grupper
i samhället som inte kan ta sig till de större handelsområdena för att handla eller
uträtta bank- och postärenden. Det är viktigt att kommunen genom olika typer
av fysiska åtgärder hjälper till att stärka deras ställning så att de inte tappar sin
funktion. Dalboprojektets syfte är att stärka Dalboområdet och förbättra trafiksituationen längs med Sommarvägen och infarten till Dalbo centrum. Hovshaga
centrum ska genomgå samma programarbete, se vidare beskrivning i kapitel
5.3 Utbyggnadsområden.

5.2.4 Fritidshusens utveckling
I stadens randområden finns flera bebyggelseområden som mest består av fritidshus. Attraktionen ligger i områdenas närhet till staden, vattnet och vacker
natur. Många områden var en gång sommarställe för besuttna Växjöbor. Här
finns vacker och välbevarad arkitektur men variationen mellan och inom de
olika områdena är stor. Exempel på stadsnära fritidshusområden är Sjöudden,
Kalvudden och områdena runt Toftasjön.
När staden växer ökar tycket på en förvandling av områden från fritidshusbebyggelse till året-runt-bostäder. Förvandlingen mot permanentboende kommer
successivt att öka och beror på dels kostnad för förbättring av vatten- och avloppsstandard, dels på möjlighet till ny bebyggelse och ökad byggrätt inom området. Generellt krävs en godkänd lösning på vatten- och avloppssituationen för
att en förändring av områdena i form av ny bebyggelse eller ökad byggrätt ska
bli aktuell.
Den principiella inriktningen är att avloppsfrågan bör lösas på det miljömässigt
mest lämpliga sättet. En möjlighet är gemensamhetsanläggning med lokalt omhändertagande. Om det är möjligt med anslutning till det kommunala vattenoch avloppsnätet (VA-nätet) så kan gemensamhetsanläggningen teckna ett VAavtal med kommunen. En tredje lösning är att det kommunala verksamhetsområdet utvidgas och omfattar bebyggelsegruppen. Om kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp utvidgas och kostnaden blir avsevärt högre än
normalt kan utbyggnaden finansieras med hjälp av så kallad särtaxa. För mer
information se kapitel 3.4.3 Vatten och avlopp. I stadens randområde finns ett
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antal områden som inte har acceptabel VA-standard. Nedan anges hur man bör
gå till väga för att på sikt lösa VA-frågan.
Sjöudden och Granebo
Sjöudden bör studeras så att den framtida användningen kan läggas fast. De
flesta fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-nätet. Granebo ingår i
det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och är detaljplanelagt.
Kalvudden
Området bör planläggas
och i samband med detta
bör vatten- och avloppssituationen lösas. Diskussion bör inledas med fastighetsägarna hur man
vill lösa VA-frågan. Anslutning via pumpstation
kan ske till det kommunala VA-nätet vid St.
Sigfrids folkhögskola.
Dalbostrand
Området är i detaljplan
(1961) planlagt med fristående hus. Ett VA-avtal
mellan kommun och fastighetsägare kan tecknas
och anslutning ske via
Evedals
fritidsområde.
Anslutningen kräver servitutsbildning för ledningar.
Bild: Områden runt staden med vatten- och avloppsproblem

Hagavik-Annevik
En övergripande studie bör göras för hur området ska utvecklas på längre sikt.
Terräng- och markförhållanden samt den glesa bebyggelsestrukturen försvårar
och fördyrar en anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät. En anslutning till ledningsnätet kommer därför innebära att en förtätning av området är
nödvändig.
Toftahöjden, Tofta Sjövik och Tofta Sjögård
I direkt anslutning till dessa områden kan kompletterande bebyggelse prövas i
mycket begränsad omfattning. Något nytt självständigt exploateringsområde är
inte aktuellt. Parallellt med planläggningen prövas en utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp via sjöledning i Toftasjön.
Genom ändring av detaljplan ges samtliga fastigheter ökad byggrätt.
Barnsjön
Området är detaljplanelagt (1954) för fritidshusbebyggelse. VA-situationen bör
lösas, t ex genom anslutning till kommunalt nät eller genom VA-avtal.
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Att arbeta vidare med
Arbeta fram en strategi för centrums utveckling avseende fysisk utveckling och
gestaltning.
Program eller områdesbestämmelser för stadsdelarna Öster, Söder och Väster
bör tas fram.
Synliggöra stadens kulturmiljöer genom informativa kulturstråk och vandringsleder.
Förutsättningarna för att bilda ett kulturreservat på del av Kronobergshalvön
bör utredas.
Utreda utvecklingsmöjligheten för stadens olika stadsdelscentra, främst Hovshaga centrum, Teleborgs centrum och Dalbo centrum.
Informera berörda fastighetsägare i stadsnära fritidshusområden om befintliga
utvecklingsstrategier och alternativ till lösning på VA-problematiken.
Genomföra en förtätningsstudie avseende Dalbostrand och Hagavik-Annevik.

5.2.5 Riktlinjer
Stadens kulturmiljöer
• I all planläggning skall kulturvärden beaktas och när det är möjligt
integreras i området.
Stadens noder
• Gestaltningen av stadens offentliga rum ska utgå från en medvetenhet
om detaljer.
Fritidshusområdenas utveckling
• VA-standarden skall lösas på ett miljömässigt acceptabelt sätt vid
nybyggnation och förändringar i byggrätt skall tillåtas.
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5.3 Utbyggnadsområden
Det är viktigt att kommunen har framförhållning och beredskap för att möta efterfrågan på bostäder nu och i framtiden. Staden växer och förändras. I takt
med att stadens förutsättningar ändras uppstår nya behov vilket påverkar hur
staden utvecklas.
Växjö kommun har sedan 1993 byggt cirka 4 400 bostäder, många av dessa är
studentlägenheter. Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt tillväxt i staden
vilket betyder ytterligare cirka 6 000 personer fram till år 2014. Den närmaste
10-årsperioden behövs då cirka 4 500 nya bostäder i form av småhus, radhus,
hyresrätter och bostadsrätter.
Prognosen visar en trend
men garanterar inte att
verkligheten blir så. I
kommunens
översiktsplan grundläggs en
beredskap för att möta
en framtida befolkningsökning och det bostadsbehov som följer. Kommunen behöver tillräckligt med mark, planer
och projekt för att möta
detta behov. Kolonilotter
och begravningsplatser
är exempel på andra behov som uppkommer i
och med att staden växer.

Bild: Områden för ny
bebyggelse i Växjö stad

Ledstjärnan Sammanhållen stad innebär att staden byggs genom förtätningsprojekt eller som projekt i direkt anslutning till befintlig stadsbebyggelse. Detta
är motivet till förslagen på utbyggnadsområden vilka bedöms behövas inom
planperioden, dvs 10-15 år. Utbyggnadsområdena kan innehålla bostäder,
grönytor, kontor, handel och service. Vissa utbyggnadsområden utgörs av privatägda fastigheter. Stadens utbyggnadstakt är beroende av marknadens behov
och efterfrågan. En definitiv avgränsning av respektive område sker i det fortsatta planeringsarbetet. Detta inkluderar vissa områdens avgränsning mot närliggande vatten.
Här nedan görs en översiktlig uppskattning för hur många bostäder som kan
rymmas inom respektive område. Uppskattningen baseras på befintliga områden
i staden och dess exploateringsgrad, d v s antalet lägenheter/ha. Det är viktigt
att se detta värde som en uppskattning utifrån idag kända förutsättningar.
En mer detaljerad uppskattning görs i detaljplaneskedet.
Inom några utbyggnadsområdena kan det finnas markområden som i dagsläget
inte är i kommunal ägo. En byggnation utanför markerade utbyggnadsområden
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bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför inte på karta. Kommunen bör dock vara aktiv när tillfälle ges för markförvärv såväl inom som i anslutning till valda utbyggnadsområden.
1. Östra Lugnet
Området ligger norr om Domfällevägen och väster om Evedalsvägen och är till
största delen skogsbevuxet. En naturinventering från våren 2002 visar att förekomsten av värdefull natur är begränsad. Rakt igenom området går gamla
smalspåret som successivt förvandlats till gång- och cykelväg från Växjö centrum till Sandsbro. Utbyggnaden bör ske etappvis över 7–10 år så att övrig
samhällsservice i Hovshaga inte överbelastas. En trafikanalys bör göras för hur
hela området påverkar trafikarbetet i Hovshaga. Området finns med i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
Antal
ha

Ca 55 ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 750 bostäder

Växjö kommun

Beskrivning

En rimlig täthetsgrad för området är ca 13 lägenheter/ha och området bör därför kunna rymma ca 750
bostäder. En möjlig fördelning per upplåtelseform
är; äganderätt småhus ca 200 st, äganderätt radhus
ca 300 st, hyresrätt och bostadsrätt i flerbostadshus
ca 250 st.

2. Hovshaga centrum
Området omfattar Hovshaga centrum och österut mot Hovshaga kyrkogård.
Marken består av igenvuxna fält som ej används för lek eller i rekreationssyfte.
Denna del av Hovshaga har behov av en stadsförnyelse som kan bidra till en
mer strukturerad centrumbebyggelse. Under 2005 pågår en studie över området. Syftet är att hitta ytor för ny bebyggelse vilket kan skapa bättre underlag
till stadsdelens serviceutbud men också att överbrygga den barriäreffekt som
Kungsgårdsvägen skapar. Studien baseras på översiktsplanen men omfattar ytterligare ytor mellan Hovshaga och Norra industriområdet. Området finns med
i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
Antal ha

Uppskattat
antal lägenheter

Fastighetsägare

Ca 8 ha

Ca 280 bostäder

Växjö kommun

Beskrivning

Företrädesvis hyresrätter och bostadsrätter. En
rimlig täthetsgrad är ca 35 lägenheter/ha och området bör därför kunna rymma ca 280 lägenheter.

3. Bäckaslöv
Området ligger väster om Söderleden mitt emellan järnvägen och Bokhultets
naturreservat. Bäckaslöv var militärt övningsfält fram tills det att I11 lades ned i
början av 1990-talet. Ett visionsprogram för området, Bäckaslövsvisionen–
strategi för en ny stadsdel, 2002, har tagits fram vilken beskriver en långsiktig
förtätningsprocess från Växjö centrum längs med järnvägen och ut till gärdet.
Området är uppdelat i flera delar med lite olika innehåll men generellt gäller en
flerbostadshusbebyggelse i 2-6 våningar. Exploatering på Bäckaslöv är tillståndspliktig enligt MB 7 kapitlet 28§ på grund av närheten till Bokhultets naturreservat vilket är ett Natura 2000-område. Området finns med i Översiktplan
för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder.
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Antal ha

Ca 54 ha

Uppskattat
antal lägenheter

Fastighetsägare

Ca 1600 bostäder Växjö
kommun

Beskrivning

Företrädesvis hyresrätter och bostadsrätter. En rimlig täthetsgrad är ca 30 lägenheter/ha och området bör därför kunna
rymma ca 1 600 lägenheter.

4. Campusområdet
Campusområdet är till stora delar utbyggt men det finns möjligheter till viss
nybyggnation, främst längs med Teleborgsvägen. Brände Udde ses som en utbyggnadsresurs där möjligheten för bostadsbebyggelse prövas i detaljplan. Det
är viktigt att en exploatering av Brände udde tar hänsyn till både universitetets
och VEABs verksamhet och behov i området. Närheten till Sandviksverket
samt strandskyddet bör analyseras noga. Campusområdet sträcker sig norrut
längs med Teleborgsvägen där det sammanfaller i Välle Broarområdet. Området finns med i Översiktsplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för
verksamheter.
Antal ha

Ca 85 ha

Uppskattat
antal lägenheter

-

Fastighetsägare

Växjö kommun
Videum m. fl

Beskrivning

Det är svårt att i dagsläget bedöma antalet bostäder inom området då behovet av kontors-, institutionslokaler samt bostäder är svårt att uppskatta.

5. Vikaholm
Området är ett skogsområde söder om Teleborg i Allmogevägens förlängning
som används flitigt för friluftsliv och rekreation. Vissa delar av marken har dåliga grundförhållanden vilket begränsar möjligheten till exploatering. Även riklig förekomst av formminnen påverkar framtida exploateringstäthet. En naturinventering av området gjordes 2002. En utbyggnad bör ske etappvis under 5–
10 år. Då området ligger utanför rekommenderad ankomsttider för räddningstjänsten bör konsekvensen av detta särskilt belysas i framtida planeringsprocess.
Vikaholms koppling till Allmogevägen, Torparvägen, Teleborgsvägen och
Södra Länken bör studeras noga. Området finns inte med i Översiktsplan för
Växjö stad, 1997.
Antal ha

Ca
ha

Uppskattat antal
lägenheter

110 Ca 1 100 bostäder

Fastighetsägare

Växjö kommun

Beskrivning

Med hänsyn till grundförhållanden och förekomst
av fornlämningar är en rimlig täthetsgrad för området ca 10 lägenheter/ha. Området bör därför kunna
rymma ca 1 100 bostäder.
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6. Telestad
Området ligger öster om Teleborgsvägen och söder om Teleborgs vattentorn
och består av ett öppet odlingslandskap med småskalig kulturmiljö. Kommunen
äger en del av marken, resten är i privat ägo. Stor hänsyn bör tas till fornlämningar och kulturmiljön vilket kommer att påverkar exploateringsgraden. Då
området ligger utanför rekommenderad ankomsttider för räddningstjänsten bör
konsekvensen av detta särskilt belysas i framtida planeringsprocess. Området
finns till viss del med i Översiktplan för Växjö stad, 1997, som utbyggnadsområde för bostäder men har nu utökats söderut.
Antal ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 65 ha

Ca 500 bostäder

Växjö kommun,
Privata ägare

Beskrivning

Med hänsyn till fornlämningar och landskapsbild
är en rimlig täthetsgrad något lägre, ca 8 lägenheter/ha. Under dessa förutsättningar kan området
rymma ca 500 bostäder med blandad upplåtelseform.

7. Södra Teleborg
Området ligger öster om Vikaholm och avgränsas av Torparvägen och Teleborgsvägen. Skanska äger större delen av området men i södra delen finns privata fastighetsägare. Området är rikt på fornlämningar och har i vissa delar svåra grundförhållanden. Dess koppling till Torparvägen, Teleborgsvägen och
Södra Länken bör studeras noga. Då området ligger utanför rekommenderad
ankomsttider för räddningstjänsten bör konsekvensen av detta särskilt belysas i
framtida planeringsprocess. Södra Teleborg finns till viss del med som utbyggnadsområde för bostäder i Översiktplan för Växjö stad, 1997, men har nu utökats söderut.
Antal ha

Ca 86 ha

Uppskattat
antal lägenheter

Ca 600 bostäder

Fastighetsägare

Skanska AB
Privata ägare

Beskrivning

Med tanke på grundförhållanden och förekomst
av fornlämningar blir exploateringstätheten något
lägre. En rimlig täthetsgrad är 8 lägenheter/ha och
området bör då kunna rymma ca 430 bostäder
fördelat på olika upplåtelseformer.

8. Välle Broar
Området ligger mellan Växjö centrum och campus söder om näset mellan sjön
Trummen och Växjösjön (B) samt väster om Välluddens bostadsområde (A).
Området har ett flertal olika fastighetsägare. Välle Broar är ett förtätningsområde i befintlig stadsstruktur där flerbostadshusbebyggelse, radhus, handel och
lokaler för universitetsändamål bör prövas. Syftet är att successivt bygga samman centrum och campusområdet och reservera området för intressanta träbyggnadsprojekt.
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Antal ha

Uppskattat antal
lägenheter

Fastighetsägare

Ca 19 ha

-

Växjö kommun,
Södra Skogsägarna,
Midroc etc

Beskrivning

Ett förtätningsområde i befintlig stadsstruktur.
Området tål en hög exploatering av både bostäder,
handel och lokaler för universitetsändamål. Det är
svårt att i dagsläget bedöma antalet bostäder inom
området då behovet av kontors-, institutionslokaler
samt bostäder är svårt att uppskatta.

9. Bredvik
Området ligger vid Norra Bergundasjöns västra sida och är i privat ägo. Närheten till Norra Bergundasjön (recipient för Sundets avloppsreninsverk) samt riksintresset för kulturmiljö runt Bergkvara gård begränsar och ställer krav på
framtida bebyggelse. Grundförhållanden är i vissa partier besvärliga. Det är
därför svårt att uppskatta rimlig exploateringstäthet för området.

Antal ha

Ca 40 ha

Antal
lägenheter

Ca 320
bostäder

Fastighetsägare

Privat fastighetsägare

Beskrivning

Närheten till Norra Bergundasjön och riksväg 23
innebär vissa begränsningar för hur stor den
exploaterbara ytan är. Med hänsyn till den stora
osäkerhetsfaktorn uppskattas täthetsgraden till 8
lägenheter/ha vilket ger ca 320 bostäder.

10. Bangårdsområdet
Fastigheter längs med hela bangårdsområdet, från centrum till Söderleden, som historiskt innehållit tung verksamhet håller nu successivt på att förändra innehåll.
Med verksamheter som service- och tjänsteföretag förändras även möjligheten att
bygga bostäder i närheten av spåret. Hela bangårdssträckan ingår i Bäckaslövsvisionen vars riktlinjer föreskriver en successiv läkning av stadsstrukturen västerut
mot Bäckaslövsgärdet med bostäder, parker, och kommunikationsstråk. Ett planprogram för del av Bangårdsområdet (Södra Stationsområdet) beräknas att antas
under vintern 2005. Enligt planförslaget kan denna del rymma ca 250 bostäder.
För övriga delar av bangårdsområdet är det i dagsläget svårt att uppskatta hur
mycket bostäder som kan rymmas inom området.
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5.3.1 Förtätning av staden
I takt med att staden förändras uppkommer nya möjligheter att göra mindre
förtätningar i den befintliga stadsbebyggelsen. Det kan handla om små projekt
på några få lägenheter till större förändringsprojekt. Erfarenheten visar att nya
förtätningsprojekt hela tiden uppkommer och ofta på privata initiativ. Det är
svårt att förutse exakt var dessa framtida förändringsområden och förtätningsobjekt kommer att uppstå. Därför måste varje enskilt förtätningsobjekt prövas
utifrån läget och förhållandena på platsen. Exempel på förtätningsområden är
Välle Broar och bangårdsområdet, Kv. Saturnus på Väster och Ringsbergshöjden.
Konsekvenser av stadens förtätning
Stadens förtätning kan innebära en konfliktsituation mellan befintliga gröna
ytor och behov av nya bostäder och verksamheter. Vid detaljplanering och
projektering bör projektets konsekvenser relateras till helheten i stadens grönstruktur. Den avvägning som görs bör kunna ta hänsyn till både behovet av
exploatering och behovet av en vacker och funktionell grönstruktur.
Stadens förtätning innebär också att befintligt ledningsnät för spillvatten belastas ytterligare. Ledningsnätet har i dag begränsad kapacitet och måste förstärkas
för att klara att avleda avloppsvatten från både nya förtätningar inom befintlig
bebyggelse och nya utbyggnadsområden. Vid all planläggning bör detta beaktas och åtgärdens konsekvenser bedömas. Problemen idag gäller främst västra
samlingsledningen genom Arabygatan norrut mot Hovshaga samt samlingsledningen genom Öster.
Det finns en generell kapacitetsbrist för omhändertagandet av dagvatten i hela
staden. Ett lokalt omhändertagande förordas men exakt hur dagvattenfrågan
ska lösas i respektive område hanteras i planprogram och detaljplan. För mer
information se kapitel 3.4.3 Vatten och avlopp.
I takt med att utbyggnadsområden exploateras kommer trafikarbetet på befintligt huvudgatunät successivt att öka. En bostadsproduktion på 4400 bostäder de
närmaste 10–15 åren kan komma att ge upp till 30 000 fler bilresor per dag i
staden. Konsekvenserna är ökade bullernivåer, försämrad luftkvalitet och trafiksäkerhet samt trängsel. Genom bra planering skapas förutsättningar att dämpa trafikökningen. Planeringen kan dock aldrig hindra en trafikökning helt och
hållet.
Ny bebyggelse i stadens närhet
Kommunen är positiv till avstyckning av enstaka fastigheter så länge det inte
påverkar stadens utbyggnad negativt. Ny bebyggelse ska så långt som möjligt
placeras i anslutning till befintlig landsbygdsbebyggelse för att stärka befintliga
bymiljöer. Avstyckning och bygglov i stadens direkta närhet måste alltid relateras till stadens möjlighet till expansion. Efterfrågan i stadens närhet kan motivera att ny bebyggelse måste prövas med detaljplan.

5.3.2 Riktlinjer
• Avstyckning och nybyggnation i stadens randområde prövas genom
förhandsbesked eller detaljplan.
• De avvägningar som görs i planarbetet måste vara väl motiverad och
konsekvenserna av valen tydliga. Enskilda planeringsprojekt måste
relateras till helheten för att tydliggöra övergripande och lokala konsekvenser.
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5.4 Utbyggnadsresurser
Översiktsplanen pekar ut utbyggnadsresurser för stadens långsiktiga tillväxt. I
dagsläget är det mycket svårt att svara på när exakt resurserna behöver tas i
anspråk. Omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka kan vara avgörande.

5.4.1 Strategisk bedömning
Utbyggnadsresurser är markområden som kan komma att exploateras på lång
sikt och efter de utbyggnadsområden som beskrivs i kapitel 5.3. För att en utbyggnadsresurs ska kunna tas i anspråk krävs stora investeringskostnader i
bland annat väg- och cykelvägnät, vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärmenät. Dessutom är kommunen beroende av en mängd omvärldsfaktorer
såsom det regionala och nationella arbetsmarknadsläget, befolkningsutveckling
och aktörer på den privata marknaden.
Syftet med att belysa stadens utbyggnadsresurser i översiktsplanen är att bedöma vilka områden som är mest lämpade för en framtida exploatering. Bedömningen vägleder kommunens framtida byten, förvärv och försäljning av mark
med syfte att ha en fortsatt god markberedskap.
Det är i dagsläget inte möjligt att göra en detaljerad konsekvensbedömning av
varje utbyggnadsresurs. För detta krävs det kunskap om hur bebyggelsestrukturen kommer att se ut för varje område, antalet boende, trafikrörelser etc.
Utbyggnadsresurserna bedöms istället utifrån ett antal övergripande kriterier;
1. Sammanhållen stad
• Närhet till befintlig service och handel
• Effektiv markanvändning
2. Grundförhållanden och marktyper
• Befintliga kunskaper om områdets geologi och grundförhållanden
• Marktyper såsom förekomst av barrskog, lövskog, ängs- och betesmark
eller jordbruksmark
3. Samhällsekonomi
• Möjlighet att nyttja eller bygga på befintlig kommunal infrastruktur såsom vatten- och avloppsledningar, väg- och cykelvägnät samt el- och fjärrvärmenät.
• Mängden kommunalägd och privatägd mark
4. Natur- och kulturlandskapet
• Befintlig bebyggelse
• Värdefulla naturmiljöer
• Värdefulla kulturmiljöer
• Befintlig kunskap om fornlämningsområden

5.4.2 Alternativ
Växjö stad är omgiven av sju sjöar och ett antal naturreservat vilka påverkar och
ställer krav på stadens framtida expansion. Flygplatsens bullerzon, skyddsavstånd
till miljöfarlig verksamhet samt viktiga rekreationsområden är andra faktorer som
påverkar hur stadens kan utvecklas. Nedan beskrivs och bedöms fyra alternativa
utbyggnadsresurser för staden; Sydväst, Öst, Väst och Nordost.
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Bild: Fyra utbyggnadsriktningar för staden

Bild: Begränsningar för stadens utbyggnad

Utbyggnadsresurs Sydväst
Sammanhållen stad
• Området ligger långt från Växjö centrum då Sundetvägen genom Bokhultets
naturreservat inte bör användas för biltrafik. Avståndet till Samarkands handelsområde via riksvägv 23 är relativt kort med bil. Tillgängligheten med
andra färdsätt är låg.
• Närmaste grundskolor finns på Teleborg och i Räppe.
• Cykelavståndet mellan Järnvägsstationen och området är cirka 6 km via
Sundetvägen.
• En exploatering av Vikaholm och västerut möjliggör kollektivtrafikanslutning via Södra Länken, Allmogevägen och Torparvägen. Genom
att tillåta kollektivtrafik på Sundetvägen minskar avstånden från centrum ut
till området.
• Alternativet innebär att stadens successivt omsluter Södra Bergundasjön vilket
ger möjlighet till attraktiva boendemiljöer i närhet till vatten.
Grundförhållanden och marktyper
• Området utgörs av främst sandig moig morän med relativt stora inslag av kärr
och mossmarker, främst i de västra delarna.
• De östra delarna av Jonsbodaområdet har stora höjdskillnader.
• På Södra Bergundasjöns västra sida finns stora sedimentupplag från sjömuddringen i början av 1990-talet.
• Runt Kättilstorp, Marklanda och Rockatorp finns områden med jordbruksmark samt ängs- och hagmarker
• Barrskogen dominerar med små inslag av ädellövskog.
Samhällsekonomi
• Området gränsar till Sundets avloppsreningsverk. Detta är en fördel om området exploateras norrifrån. En utbyggnad av fjärrvärmenätet är möjlig om
den börjar österifrån, dvs via Teleborg och Vikaholm.
• En exploatering kräver en ny förbindelse mellan riksväg 23 och riksväg 27, den
så kallade Södra länken. För att ekonomiskt motivera en sådan väginvestering
krävs etablering av både bostäder och verksamheter. En utbyggnad av Södra
länken innebär därför en samfinansiering mellan Vägverket och kommunen.
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• Kommunen äger i princip all mark i området vilket underlättar en effektiv
exploatering.
• En exploatering kommer, på grund av utryckningstider, sannolikt att innebära
behov av en ny brandstation.
Natur- och kulturlandskap
• Två större områden av naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram finns
runt Marklanda, Bergunda och Rockatorp.
• Ett antal mindre fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets undersökning 1994/95) finns, främst sydöst om Vikaholm, runt Torpa och mellan Rockatorp och öster om Rockatorp.
• Områden med höga kulturmiljövärden finns (underlagsmaterial från Smålands
Museum) runt Rockatorp, Slätteryd, Torpa, Marklanda och Bergunda. Inom området finns byar som Kättilstorp, Torpa och Rockatorp.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Sydväst

Utbyggnadsresurs Öst
Sammanhållen stad
• Området kan lätt nås från Växjö centrum även om Högstorpsvägen inte kan
användas som tillfartsväg. Även avståndet till universitetsområdet är kort.
• Närmaste grundskola finns på Högstorp.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 4 km via
Högstorpsvägen.
• Framtida bebyggelse i Hollstorp kan försörjas med kollektiv- och cykeltrafik
via Högstorpsvägen, dock inte med biltrafik.
Grundförhållanden och marktyper
• Grundförhållanden inom områdets norra del är relativt god.
• Mellan Högstorp och riksväg 27 finns stora höjdskillnader.
• Öster om Högstorp och norr om riksväg 25 finns tät barrskog medan
Hollstorps by har ett öppet ängs- och jordbrukslandskap.
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Samhällsekonomi
• Området kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp via riksväg 27 vid
Ekebergs verksamhetsområde. För att klara en utbyggnad i Vikaholm kan en
sjöledning komma att byggas mellan södra Teleborg och Sundets
avloppsreningsverk. Denna kan även nyttjas för ny bebyggelse i Hollstorp.
• En exploatering av Hollstorp och området norr om riksväg 25 innebär en ny
trafikplats vid riksväg 25 och på sikt en länk, Östra länken, som förbinder riksväg 25 med riksväg 27. Då de regionala vinsterna är små kommer en utbyggnad
av en östra länk främst bli en kommunal angelägenhet. För att ekonomiskt motivera en sådan väginvestering krävs etablering av både bostäder och verksamheter.
• Närheten till Sandviksverket gör området gynnsamt både för utbyggnad av
fjärrvärmenät och elnät. En utbyggnad bör börja söderifrån. Sandviksverkets
verksamhet begränsar dock hur nära bostadsbebyggelsen kan komma
anläggningen.
• Här finns både privata fastighetsägare som kommunal mark.
Natur- och kulturlandskap
• Ett större område av naturvärde enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram finns
runt Hollstorps by.
• Ett antal mindre fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets
undersökning 1994/95) finns, främst runt Hollstorps by.
• Områden med höga kulturmiljövärden finns (bedömning från Smålands
Museum) runt Hollstorps by.
• Spridd bebyggelse finns främst längs med Hollstorpsvägen i Hollstorps by.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Öst
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Utbyggnadsresurs Väst
Sammanhållen stad
• Området ligger relativt långt från Växjö centrum och universitetet men nära
Samarkands handelsområde.
• Närmaste grundskola finns i Bergunda och Öjaby.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 8 km.
• Områdets läge intill riksväg 25, riksväg 23 och riksväg 27 ger tillgänglighet
för bil och kollektivtrafik.
• Området har en naturlig närhet till Alvesta.
Grundförhållanden och marktyper
• I området har främst förekomst av sandig moig morän med mindre inslag
av kärr.
• Barrskogen dominerar men inslag av öppen ängs- och jordbruksmark finns
runt Bergkvara.
Samhällsekonomi
• Ett lokalt närvärmenät för fjärrvärme finns i Räppe.
• En anslutning till kommunalt vatten- och avlopp kan ske via Räppe.
• Kommunen äger viss mark i området men större delen tillhör
Bergkvara gods.
• Stora delar av området ligger inom flygplatsens yttre skyddszon för buller
vilket ställer hårda krav på typen av bebyggelse. Även flygplatsens hinderfrihet påverkar omgivande bebyggelse.
Natur- och kulturlandskap
• Spridd bebyggelse finns, främst inom Bergkvara gods.
• Hela Bergkvara gods är riksintresse för kulturmiljö. En exploatering får ske förutsatt att riksintressets värden inte förstörs. Detta begränsar kraftigt exploateringsmöjligheterna i området.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Väst
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Utbyggnadsresurs Nordost
Sammanhållen stad
• Området ligger långt från Växjö centrum och universitetet men nära
Norremarks handelsområde.
• Närmaste grundskola finns i Sandsbro.
• Cykelavståndet mellan järnvägsstationen och området är cirka 7 km.
• Närheten till Toftasjön, Skirsjön och Helgasjön erbjuder attraktiva
boendemiljöer nära vattnet.
Grundförhållanden och marktyper
• Grundförhållanden inom området är relativt goda även om vissa sanka
partier finns.
• Områdets varvas med barrskog och öppen ängs- och jordbruksmark.
Samhällsekonomi
• Befintligt vatten- och avloppsnät klarar en nyetablering av cirka 100 småhus
norr om Tofta kanal inklusive detaljplanelagd nybyggnation i Ekesås och Hällkistevägen. Ytterligare exploatering kommer att kräva stora investeringar i ledningsnätet från Tofta kanal och söderut. För att motivera en ombyggnad av ledningsnätet krävs en hög exploateringsgrad.
• En utbyggnad av fjärrvärmenätet norrut är inte aktuell.
• Växjö kommun äger ingen mark i området.
Natur- och kulturlandskap
• Ett antal större fornminnesområden (enligt riksantikvarieämbetets undersökning
1994/95) finns, främst runt Långarör, Tofta Sjögård och Tofta.
• Runt Tofta och Tofta Sjögård finns ett vackert äng- och jordbrukslandskap.
• Småskallig bebyggelse finns främst runt Toftasjön men även i Tofta och längs
med Helgasjöns östra sida.

Bild: Översiktlig karta över utbyggnadsresurs Nordost
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5.4.3 Slutsats
Stora investeringskostnader i kommunal infrastruktur samt litet kommunalt
markinnehav gör att risken för dålig exploateringsekonomi för utbyggnadsresurs Väst och Nordost är stor. Riksintresset runt Bergkvara gods och skyddszonen runt flygplatsen innebär en gles exploatering av område Väst. Både område Väst och Nordost ligger relativt långt från både befintliga grundskolor och
Växjö centrum.
Utifrån uppställda bedömningskriterier ses utbyggnadsresurs Öst och Sydväst
som de bästa alternativen. Kommunen äger all mark i område Sydväst vilket
underlättar möjligheten till en effektiv markanvändning. Även möjligheten att
ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt fjärrvärmenätet är god. Däremot innebär det sydvästra alternativet relativt långa transportsträckor för den biltrafik som ska ta sig till stadens centrala delar. Område Öst
ligger relativt nära stadens centrum och uppfyller därmed bäst kriteriet om en
sammanhållen stad.
Alternativ Öst och Sydväst är
bäst lämpade som stadens utbyggnadsresurser. En studie
för hur framtida bebyggelse
kan avgränsas mot Hollstorps
respektive Kättilstorps bykärna
och odlingslandskap bör göras. Någon prioritering av vilken resurs som är mest aktuell
görs inte i nuläget. I anslutning till utbyggnadsresurserna
finns markområden som i
dagsläget inte är i kommunal
ägo. En byggnation utanför
markerade utbyggnadsresurser
bedöms inte ligga inom planperioden och markeras därför
inte på karta. Kommunen bör
dock vara aktiv när tillfälle ges
för markförvärv såväl inom
som i anslutning till valda utbyggnadsresurser.
Bild: Växjö stads utbyggnadsresurser

Att arbeta vidare med
Att definiera avgränsningen för Hollstorps by och odlingslandskap.
Att definiera avgränsningen för Kättilstorps by och odlingslandskap.
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5.5 verksamhetsområden
Det finns en relativt bra markberedskap för nya verksamhetsetableringar i staden. Den successiva förändringen från industriverksamhet till handel i de befintliga verksamhetsområdena har dock gjort det svårt att hitta mark för störande verksamheter. Det är viktigt att styra företagsetableringarna till det verksamhetsområde som bäst passar företagets inriktning och behov.

5.5.1 Miljöpåverkande verksamheter
Miljöpåverkande verksamheter måste hanteras på olika sätt. Verksamheterna
ligger på platser som vid lokaliseringstillfället ansågs som lämpliga. I takt med
att staden växer ändras förutsättningarna. Ofta ställer detta stora krav på befintliga verksamheter att uppfylla nya och strängare miljökrav. Detta är bra men
kan i slutändan betyda att företag får svårt att verka på platsen. Rekommenderade skyddsområden är därför till för att skydda omkringliggande bebyggelse
men även för att säkra driften av den miljöstörande verksamheten.
Skyddsavstånd
Boverket har gett ut allmänna råd (Bättre plats för arbete, 1995) med rekommenderade skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. Skyddsavstånden är
beroende av verksamhetens art och fungerar som en vägledning i planeringsprocessen. Det är dock kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning och
länsstyrelsen som beroende på verksamhetens typ och storlek prövar och reglerar miljöstörande verksamheter. Skyddsavstånden beaktar risk för miljö- och
hälsopåverkan avseende t ex buller, luftföroreningar, lukt och ljus. Skyddsavståndens funktion kan också vara att minimera risken för skador i samband
med olyckor.
Inom skyddszonen runt en enskild större verksamhet bör andra mindre verksamheter kunna lokaliseras. Risken för miljö- och hälsopåverkan samt olyckor
kan dock öka när flera företag samlokaliseras i samma skyddszon. En bedömning får göras från fall till fall i samråd med bl a Värends Räddningstjänstförbund och miljö- och hälsoskyddskontoret. För mer information se även kapitel
3.5.5 Risk- och sårbarhetsbedömning.
Växjö flygplats
I flygplatsens inflygningszon finns krav på så kallad hinderfrihet. Bestämmelser
angående hinderfrihet gäller dels för start- och stigningsområdet samt inflygningszonen, dels för ett område med en radie på 6 km runt hela flygplatsen. Då
bestämmelserna är komplicerade ska samråd ske med Växjö flygplats AB och
Luftfartsstyrelsen vid planläggning, bygglov och andra tillståndspliktiga åtgärder. Det är viktigt att detaljstudier för verksamhetsområdet i Öjaby tar hänsyn
till de konsekvenser som en förlängd start- och landningsbana kan få på hinderfriheten.
Flygplatsen omges av ett bullerområde med två zoner, en inre och en yttre.
Riktlinjerna utgår från den utredning som gjordes av Växjö kommun 1997 och
som bygger på antagande om 36 000 flygrörelser per år. Avgränsningen för
inre zonen baseras på bullerkurvan för flygbullernivå FBN 55 dBA vid fasad.
Den yttre zonen baseras på maximalbullerkurva FBN 70 dBA för flygplanstypen Fokker 100.
Yttre zon
Ny bostadsbebyggelse bör endast tillkomma som enstaka kompletteringar eller
avstyckningar om byggnadsnämnden ser det som lämpligt. Om- och tillbyggnader av befintlig bebyggelse kan tillåtas. Lokalisering av verksamheter prövas
i enlighet med bestämmelser om hinderfrihet. Samråd bör alltid ske med Växjö
Flygplats AB
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Inre zon
Inom zonen får ny bostadsbebyggelse ej tillåtas. Lokalisering av verksamheter
prövas i enlighet med bestämmelser om hindersfrihet. Om- och tillbyggnader
av befintlig bebyggelse kan tillåtas.

Bild: Utbredning av inre och yttre
bullerzon runt Växjö flygplats
Bild: Detalj över inre och yttre
bullerzon runt Växjö flygplats

Avloppsreningsverket Sundet
Reningsverket påverkar sin omgivning genom lukt och buller. Området söder om verket, Jonsbodaområdet, är en utbyggnadsresurs för staden och en exploatering för bostäder, verksamheter och service kommer att bli aktuell på sikt. I samband med programoch detaljplanearbete bör störningar som kan uppkomma vid full verksamhet noggrant
kartläggas så att lämpligt avstånd mellan recipient/ avloppsreningsverk till bostadsbebyggelse och annan störningskänslig verksamhet kan fastställas. Tillsvidare är det rekommenderade skyddsavståndet 1 000 m. Skyddszonen kan användas för olika typer av icke
störande och icke störningskänslig verksamhet.
Norra Bergundasjön utgör sista steget i avloppsreningsprocessen och är mottagare av renat avloppsvatten från reningsverket. I sjön sker fortsatt kväverening. Dess funktion som
recipient får inte äventyras. Under sommarmånaderna kan alger i sjön ge ifrån sig en
obehaglig lukt som påverkar omgivningen. Med nuvarande situation är det tveksamt att
tillåta bostadsbebyggelse i närheten av vattnet. Vid planläggning av nya utbyggnadsområden bör en limnologisk undersökning av Norra Bergundasjön genomföras för att klargöra recipientens tillstånd och effekter på omgivningen. Syftet är att få underlag för hur
nära sjön bostadsbebyggelse kan tillåtas.
Sandviksverket
Sandviksverket påverkar omgivningen genom lukt, damm och buller. Generellt
bör bostadsbebyggelse därför inte tillåtas inom 500 meter från anläggningen. I området nordost om anläggningen bör inte ny bebyggelse tillåtas närmare än 700 m.
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Området ligger dels i den förhärskande vindriktningen, dels på en högre nivå.
Vid detaljplanering görs en mer konkret disposition av markytor, bedömning av
mark- och höjdförhållanden samt avvägning mellan till exempel bostäder och
verksamheten. Om det blir aktuellt med en utökning av verksamheten i sydostlig
riktning bör en förskjutning av skyddsavståndet studeras.

Bild: Rekommenderat skyddsavstånd runt
Sundets avloppsreningsverk.

Bild: Rekommenderat skyddsavstånd runt
Sandviksverket.

5.5.2 Befintliga och nya verksamhetsområden
En kort beskrivning av stadens befintliga och nya verksamhetsområden.
1. Sjöuddens industriområde (ca 41 ha)
I området finns olika typer av verksamheter såsom kontor, handel, service och
åkeri. Mellan området och Helgasjön ligger kommunens vattenverk. Ytterligare
etablering av miljöfarlig verksamhet är inte lämplig p g a närheten till Helgasjön.
2. Västra industriområdet (ca 190 ha)
Ursprungligen ett område för tung tillverkningsindustri som successivt förvandlats till kontors- och handelsområde. De produktionsanläggningar som
finns kommer att förändras och bli mindre störande. Inom området finns Samarkands handelsområde. Ytterligare etablering av miljöfarlig verksamhet är inte
lämpligt.
3. Norra industriområdet (ca 115 ha)
Området har en blandad verksamhet med tillverkning, handel och kontor. Här
finns även miljöfarlig verksamhet. Läget i staden gör att en etablering av mer
service och handel är en trolig utveckling. De stora produktionsanläggningarna
kommer dock att finnas kvar. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
4. Norremarks handelsområde (ca 30 ha)
I området finns ett brett utbud av kontor, sällanköps- och dagligvaruhandel.
Läget i staden gör att en etablering av mer service och handel väntas. Området
är inte lämpligt för ytterligare etablering av miljöfarlig verksamhet.
5. Sandviks verksamhetsområde (ca 33 ha)
Den ursprungliga industriverksamheten med Svenska Fläkt AB har i stora delar
upphört. Växjö Energi AB (VEAB) har kontor och kraftvärmeanläggningen i
områdets sydöstra del. En utökning av VEABs område söder om Sandviksverket, mellan riksväg 27 och järnvägen, kommer att prövas i detaljplan. Sandviks verksamhetsområde, norr om Lantmannavägen ligger strategiskt mellan
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campus och centrum. Etablering av ny verksamhet bör ske med hänsyn till
Sandviksverket verksamhet. En successiv förändring till mindre miljöpåverkande verksamheter är önskvärd i denna del och området är därför ej lämpligt
för etablering av miljöfarlig verksamhet. Bostadsbebyggelse bör kunna prövas i
den nordvästra delen närmast Teleborgsvägen.
6. Räppe verksamhetsområde (ca 32 ha)
I området finns lagerlokaler för ICA och KF. Närheten till järnvägen gör att
området har ett strategiskt läge. En utökning av området västerut (ca 46 ha)
möjliggör järnvägsberoende verksamhetsetableringar. Området är ett möjligt alternativ när godshanteringen i Växjö centrum ska flyttas. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
7. Företagsstad och handelsplats I11 (ca 29 ha)
Området har en inriktning på kontor och handel och har ett strategiskt läge med
korta avstånd till både Västra industriområdet och Växjö centrum. När Bäckaslövsgärdet exploateras skapas en naturlig integrering av bostäder, kontor och
service. Verksamheter söder om järnvägen i form av kontor och service kan då
bli aktuellt. Området är inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet.
8. Ekeberg (76 ha)
Området ligger sydost om staden, öster om riksväg 27 intill järnvägen. Läget
vid järnvägen skapar möjlighet för stickspår till området. Etablering av miljöfarlig verksamhet kan prövas.
9. Nylanda (54 ha)
Området ligger öster om flygplatsen längs med Nylandavägen. Områdesbestämmelser för icke störande verksamhet är antagna. En detaljplan för kontor
och företagshotell antogs 2004 och ersatte tidigare områdesbestämmelser. Området är inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet.
10. Häringetorp (ca 65 ha)
Området ligger mellan Gemla och Växjö där kommunens avfallsbehandlingsanläggning är placerad. Etablering av avfalls- och återvinningsföretag kan prövas.
11. Vaktvägen (ca 12 ha)
Området ligger väster om Handelsplats I11, mellan järnvägen och Vaktvägen,
och är lämpligt för kontor, handel, lagerverksamhet etc. Närheten till Bäckaslöv
och Bergsnäs gör att miljöstörande verksamhet ej bör tillåtas.
12. Öjaby (ca 150 ha)
Området ligger i ett strategiskt läge väster om riksväg 27 och norr om riksväg
25 vilket gynnar transportalstrande företag. Även tomten öster om riksväg 27
vid f d Postens paketterminal ingår. Vid detaljplanering av området måste hänsyn tas till flygplatsens krav på hinderfrihet vilket reglerar byggnadernas höjd.
I detaljplaneskedet bör hänsyn tas till de konsekvenser som en eventuellt förlängd start- och landningsbana kan få för hinderfriheten. Det är inga problem
att ansluta området till fjärrvärmenätet.
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Bild: Översiktlig karta över befintliga och nya verksamhetsområden i Växjö stad.

Att arbeta vidare med
Förutsättningar för ett verksamhetsområde vid riksväg 25 och riksväg 27 i Öjaby.

5.5.3 Riktlinjer
• Använd skyddszonerna för ytterligare etableringar under
förutsättning att det inte ökar riskerna för störningar och olyckor.
• Styr företagsetableringarna till lämpligt verksamhetsområde,
speciellt när det gäller miljöfarliga och störande verksamheter.
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5.6 Sjöar
Växjö är en utpräglad sjöstad och omges av inte mindre än sju sjöar. Närheten
till sjöarna och upplevelsen av dem i stadsmiljön kan förbättras betydligt. För
att etablera begreppet Sjöstaden Växjö krävs mer fokus på tillgänglighet och
kontakt mellan vattnet, naturen och staden.

5.6.1 Växjö stads sjöar
Växjö stads sjöar inkluderar
Helgasjön, Toftasjön, Södra
och Norra Bergundasjön,
Växjösjön, Trummen och
Barnsjön. Begreppet ”Växjösjöarna" är av tradition det
biflöde till Mörrumsån som
utgörs av de fem sjöarna
Barnsjön, Trummen, Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjön söder om Växjö
stad.
Det finns behov av en helhetssyn för Växjö stads sjöar
och dess inbördes koppling
och förhållande till staden.
Sjöarna bör integreras bättre
i staden utan att biologiska
värden och allmänhetens
tillgänglighet riskeras. Målet
för planeringen är att Växjösjöarna och deras stränder
ska vara i långsiktig ekologisk balans samtidigt som de
ses som en viktig tillgång i
stadsbyggandet och fylls
med liv och aktiviteter av
olika slag.
Bild: Växjösjöarna

Ekologisk balans
Den ekologiska balansen handlar om tillståndet i sjöarnas ekosystem. Sjösänkningarna bidrog till en kraftig kvalitetsförsämring av Växjösjöarna. Syftet var att skapa ny
mark för stadens utbyggnad och för jordbruket. I samband med att Bergunda kanal
byggdes 1812–1814 sänktes vattennivån i sjöarna söder om Växjö med dryga metern. Sjösänkningen kan ha inneburit att till exempel halva Trummens vattenvolym
försvann i ett slag.
Siktdjupet ger ett enkelt och omedelbart kvalitetsmått på statusen i sjön. I
en naturligt opåverkad sjö av den typ
som Växjösjön, Trummen, Södra
Bergundasjön och Norra Bergundasjön tillhör bör siktdjupet vara minst
tre meter. Det är fullt realistiskt och
något att sträva efter.
Bild: Reduktionsfiske i Södra
Bergundasjön
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Algblomning tyder på en näringsobalans och innebär risk för negativ påverkan
av sjöarnas växt- och djursamhällen. Algblomning begränsar användningen av
en sjö för friluftsliv eller nära bostadsbebyggelse.
Genom åren har sjöarna fått ta emot stora mängder förorenat vatten. Genom att
restaurera sjöarna, bygga Sundets avloppsreningsverk, överföra vatten från
Helgasjön till Växjösjön samt skapa dagvattenanläggningar har sjöarna börjat
återhämta sig. Sjöarnas tillstånd följs upp och kontrolleras kontinuerligt. En
omfattande utvärdering av vattenkemisk och biologisk data från Trummen,
Växjösjön, Södra och Norra Bergundasjöarna 1985–2000 gjordes år 2000. För
mer utförlig data hänvisas till Växjösjöarna – kemi och biologi 1985-2000,
ALcontrol Laboratories, 2000.

Bild: Utvecklingen av fosforhalten i Norra och Södra Bergundasjön, Trummen och Växjösjön
1985–2000. Bild hämtad från sidan 12 i Växjösjöarna – kemi och biologi 1985-2000, ALcontrol Laboratories 2000.

Tillgång i stadsbyggandet
Trots sin omfattning är Växjösjöarna relativt anonyma i staden. Bristande tillgänglighet gör att de inte används i den omfattning som är möjligt. Strandskyddet har inneburit få privata strandtomter och därmed en hög tillgänglighet
för allmänheten. Stadens behov av attraktiva stadsmiljöer och nya bostadsområden är stor. Sjöarna måste därför tillåtas bli en del av stadsbyggandet och vik-
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tig faktor för att öka Växjös attraktivitet som bostadsort. Genom att skapa tydligare samband mellan staden och sjöarna kommer tillgängligheten att öka och
uppfattas som oumbärliga kvaliteter för stadens invånare. En integrering av
stad och sjö måste vila på grundprincipen om allmänhetens tillgänglighet och
strandzonens ekologiska värden.
Liv och aktiviteter på och runt sjöarna
Den mest frekventerade användningen av sjöarna är idag fiske såväl sommar
som vinter. Eftersom det är näringsrika sjöar med hög produktion är det mycket gott om såväl flera fiskarter som signalkräfta. Användningen av stränderna
varierar från sjö till sjö. Växjösjön med sitt gång- och cykelstråk används redan
flitigt för promenader, motion och naturupplevelser. På sikt behövs liknande
stråk för övriga sjöar. Det finns möjlighet att med ett sammanbindande stråk,
”Växjö Runt”, koppla Växjösjöarna till varandra i en 42 km lång gång- och
cykelväg på i stora delar befintliga gång- och cykelvägar. Bad och annan vattenanknuten fritidsverksamhet är idag liten men kommer med stor sannolikhet
att öka i takt med bättre vattenkvalitet.

Bild: Vattentorget vid Växjösjön.

Att arbeta vidare med
Inventering av tillgänglighet och ekologiska värden för strandzonen runt
Växjösjöarna.

5.6.2 Riktlinjer
• Tillgänglighet och närhet till och mellan sjöarna bör framhävas och
göras tydligare genom attraktiva platsbildningar, gång- och cykelvägar samt gestaltning av kontakten mellan mark och vatten.
• Kulturmiljöer i anslutning till sjöarna bör lyftas fram.
• Naturlig strandvegetation skall bibehållas och skötas med hänsyn till
biologiska värden och tillgänglighetskrav.
• Sjöarnas utflöde skall ordnas så att extrema högvattennivåer undviks
och att en miniminivå i sjösystemet garanteras.
• Näringsverksamhet bör kunna prövas i anslutning till sjöarna.
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5.7 Grönstruktur
Det som utmärker Växjö stads grönstruktur är parkerna, esplanaderna, de
stadsnära naturreservaten och dess koppling till stadens sjöar. För att kunna
hävda värdet av de gröna områdena måste deras roll i staden göras tydlig och
deras identitet och kvalitet stärkas. När staden successivt förtätas är det viktigt
att planeringen tar hänsyn till de gröna ytornas betydelse inte bara som enskilt
område utan även som helhet.

5.7.1 Stadens grönska
Stadens gröna ytor har olika betydelse och funktion. Det kan handla om biologiska värden som variation och artrikedom och funktionella värden som
skyddsremsa för buller, damm och yta för dagvattenhantering eller estetiska,
kulturella och sociala värden som alléer, stenmurar, yta för lek och rekreation.
Kombinationen mellan dessa värden och områdets storlek bidrar till områdets
upplevelsevärde.
I och runt Växjö
finns en mångfald
och variation av
grönytor där sjöarna och naturreservaten bildar stommen i grönstrukturen.
Tekniska
nämnden
antog
1990 en grönplan
som omfattar stadens centrala delar
innanför
Norrleden,
Söderleden
och
Österleden.
Planen har väglett
tekniska
förvaltningens arbete och
dess innehåll har i
stor
utsträckning
genomförts.

Bild: Stadens grönstrukturstruktur

Aktuell forskning belyser tydligt värdet av gröna miljöer och naturupplevelser
för kreativt tänkande och för återhämtning. Studier visar också att upplevelser i
gröna miljöer påskyndar tillfrisknandet hos personer som varit sjuka. Samma
sak gäller att tillgången till naturlika lekområden påverkar barns rörelseutveckling positivt.
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Definition av stadens grönstruktur
Stadens grönstruktur är ett samlande begrepp för alla grönytor i staden. I grönstrukturen är även torg och gågator viktiga element. Tillsammans skapar de
stadens grönstruktur. Grönstrukturen definieras enligt följande:
Grönstråk
Grönstråken utgörs av en kombination mellan sammanhängande grönytor, sjöar, alléer och gång- och cykelvägar som binder samman rekreationsområden
och naturreservat med stads- och stadsdelsparker i stadens mer centrala delar.
Grönstråket har ett tydligt socialt, kulturellt och biologiskt värde för till exempel människors möjlighet att röra sig och växt- och djurlivets möjlighet till
spridning och fortlevnad. Växjö Runt, en 4,2 mil lång gång- och cykelväg som
kopplar samman stadens sju sjöar, är ett exempel på ett nytt sammanhållet grönstråk runt staden.
Grönyta
Alla grönytor ska utvecklas från sina naturliga och ekologiska förutsättningar.
Ett område kan antingen vara privatägt och/eller allmän platsmark och definieras som:
Stadspark
Stadsparken finns i stadens centrala delar och är tillgängligt för alla invånare
och besökare. Den ska erbjuda en rikedom och variation av upplevelser och
aktiviteter som lockar människor i alla åldrar. Växjös stadspark är Växjösjön
med Linnéparken, Sjöparkspromenaden, Strandbjörket och Kampen. Här finns
såväl rekreativa, biologiska, kulturhistoriska som estetiska upplevelser och ska
utvecklas ytterligare. Ambitionen är att Trummen med Campusparken och Sigfridsparken ska utvecklas till stadspark och kopplas till stadsparken runt Växjösjön.
Stadsdelspark
En stadsdelspark är ett grönområde med sådant läge och storlek att den vänder
sig till alla inom en stadsdel. Stadsdelspark kan vara detaljplanerad som natur
eller park. Exempel på en stadsdelspark är Ulriksbergsparken och Teleborgsskogen.
Kvarterspark
En kvarterspark är ett mindre område, ofta med lekplats, som fungerar som
närpark till hushållen inom några kvarter. De fyller en viktig social funktion,
speciellt för yngre barn som inte är stora nog att på egen hand ta sig till stadsdelsparken eller närliggande rekreationsområde. Exempel på kvarterspark finns
i de flesta stadsdelar, speciellt i områden som byggdes på 1970- talet och i början av 1980-talet.
Skyddszon
En skyddszon består ofta av naturmark med en extensiv skötsel. Skyddszonerna finns längs med stadens genomfartsleder och större huvudgator samt mellan
bostadsbebyggelse och verksamhetsområden. Storleken på zonerna är viktig
för att vegetationen ska kunna fylla sin uppgift som skydd men även ur rekreationssynpunkt. Exempel på skyddszon finns längs med Norrleden samt mellan
verksamheterna på Arabygatan och bebyggelsen på Åbenråvägen och Kolonivägen.
Rekreationsmark
Rekreationsmark är större sammanhängande områden i stadens utkant med
höga frilufts- och rekreationsmässiga värden men utan formellt skydd. Exempel på rekreationsmark är Södra Bergundasjöns östra sida, området norr om
Öjaby samt västra och norra delen av Kronobergshalvön.
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Naturreservat
Naturreservaten är självklara inslag i stadens grönstruktur. Naturreservat är ett
område skyddat enligt miljöbalken och som tillkommit på grund av sina särskilda biologiska och friluftsmässiga värden. Åtgärder inom naturreservatets
gränser som riskerar att försämra reservatets biologiska värden är inte tillåtna.
Till varje naturreservat finns en särskild skötselplan.
Övriga områden och enskilda objekt
Övriga områden är t ex idrottsplatser, kyrkogårdar, koloniträdgårdar och golfbanor. Exempel på enskilda objekt är stenmurar, rösen, alléer, esplanader och
värdefulla solitära träd.

5.7.2 Kvalitet och skötsel
För att få en bra kvalitet vid gestaltningen av stadens miljö ska platsen och dess
omgivning studeras och landskapets förutsättningar användas. Träd, stenmurar
och omgivande bebyggelse kan inspirera till miljöns utformning och gestaltning. Landskaps- och stadsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, inventeringar och inmätningar utgör underlag för detta arbete.
Alla grönytor och grönstråk i anslutning till staden behöver skötsel i någon
form. Det är viktigt att det finns en formulerad målsättning och ambition för
dessa områden. Idag finns relativt detaljerade skötselplaner för alla parkområden, rekreationsmarken. Skogens skötsel beskrivs i den mer generella skogsbruksplanen.
Områden som kommer att exploateras ska förberedas tidigt så att en vacker vegetation kan växa fram och bli en tillgång i området. För att detta ska lyckas
behövs en medveten skötsel under flera år före exploateringen. Såväl i detaljplan som i bygglovskedet kan man reglera ambitionsnivån för skötseln av
grönytor och grönstråk.
Detaljplan
I detaljplanen hanteras avvägningen mellan till exempel bebyggelse och grönstruktur. Stor vikt bör läggas på samspelet mellan dessa två markbehov. Det är en medveten avvägning mellan bebyggelse och grönstruktur som ger staden dess kvalitet.
Grönytorna måste ingå i en medveten struktur och ha en storlek som säkerställer deras syfte. Detaljplanen har en viktig roll i säkerställandet och utvecklandet av stadens
grönstråk. En förtätning av staden kan också innebära att nya grönytor skapas. Exempel på yta som fått nya kvaliteter genom förtätning är Teaterparken.
Skötselplan
Kostnaden för att tillskapa de gröna ytorna måste finnas med i exploateringskalkylen
för varje detaljplan. Till detaljplanen bör det kopplas en skötselplan som tydligt beskriver grönytornas syfte och kvalitet. Skötselplanen ska också beskriva den kontinuerliga skötsel som krävs för att syfte och kvalitet skall upprätthållas.

Bild: Höstpromenad i Bokhultets
naturreservat

Bild: Tid för vila vid Växjösjön
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Bygglov

Det är viktigt att utnyttja bygglovets möjlighet att bevara och utveckla utemiljön. Bygglovskedet är en viktig fas för att föra detaljplanens intentioner vidare
och se till helheten i utemiljön oavsett om det är allmän mark eller kvartersmark.

5.7.3 Avvägning
Behovet av ny exploaterbar mark och behovet av gröna områden står ofta i
strid med varandra. Begreppet sammanhållen stad innebär att staden hålls samman genom förtätning men även med hjälp av gröna områden och grönstråk. I
avvägningen mellan förtätning och grönstruktur bör därför lösningar kunna
hittas som tar hänsyn till både behovet av exploatering och behovet av en
vacker och funktionell grönstruktur.
Generellt bör en exploatering alltid ske med utgångspunkt ifrån den gröna strukturens förutsättningar och behov. Vid detaljplanering och projektering bör projektets konsekvenser relateras till helheten i stadens grönstruktur. I slutändan
handlar det om att ha en öppen diskussion om för- och nackdelar med syfte att
arbeta fram ett slutresultat som så långt som möjligt tar hänsyn till båda behoven.

5.7.4 Koloniområden
Odling på odlingslotter i koloniområden är en viktig sysselsättning för många
människor och är samtidigt ett värdefullt inslag i stadens grönstruktur. Lokalisering av nya odlingsområden får tas fram i särskild utredning. Utveckling av
koloniområde med småstugor bör främst ske i anslutning till det befintliga området på Lilla Vallen.
Att arbeta vidare med
En ny grönstrukturplan för hela staden med tydliga skötselnivåer.

5.7.5 Riktlinjer
•
•
•
•
•
•
•

Vid gestaltning av staden ska platsen och dess omgivning studeras och tas
till vara i den fortsatta utvecklingen. Natur- och kulturmiljöer, träd och
stenmurar etc kan inspirera till miljöns utformning och gestaltning.
Allt program- och detaljplanearbete bör beskriva hur föreslagen ny bebyggelse kan kombineras och utvecklas med befintlig grönstruktur.
De gröna stråkens trygghet och säkerhet kan stärkas genom belysningsåtgärder, förbättrade siktförhållanden och kompletterande bebyggelse.
Stadens grönstråk skall beaktas i planläggning och om möjligt stärkas.
Den fysiska kopplingen mellan grönytor, cykelvägar, stadsdelsparker,
skolor och bostadsnära lekplatser skall belysas i planarbetet.
Verksamhetsområdenas grönytor bör förbättras och kan med fördel
planeras tillsammans med berörda företag och fastigheter
I detaljplan- och bygglovskedet skall skötselnivån för grönytorna anges.
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5.8 Trafik
Ett säkert och smidigt trafiksystem är en förutsättning för en väl fungerande
stadsmiljö. Invånarnas trygghet och framkomlighet är viktiga faktorer för ett
fungerande vardagsliv. Biltrafiken är den enskilt största bidragande faktorn till
miljöproblem såsom partiklar, buller, trängsel, utsläpp av växthusgaser. Kommunal planering måste inriktas på att minska biltrafikens skadliga effekter och
stödja alternativa transportmedel.

5.8.1 Transportstrategi för ett hållbart Växjö
Växjö kommunfullmäktige tog 1996 beslut om att Växjö ska bli en fossilbränslefri
kommun. Hittills har stora insatser gjorts för att minska utsläppen från uppvärmning men fortfarande ligger utsläppen från trafiken på en hög nivå. Med syfte att
få ett helhetsgrepp om miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet har en Transportstrategi för ett Hållbart Växjö arbetats fram. Dokumentet antogs av kommunfullmäktige våren 2005 (KF 2005-05-19 §116).
Målen för ett hållbart transportsystem är uppdelat på fem områden:
1. Trafikens omfattning
2. Miljöstörningar
3. Trafiksäkerhet
4. Tillgänglighet och stadsmiljö
5. Processmål
För att nå målen har fem strategiområden identifierats. De omfattar:
1. Samhällsplanering
2. Cykelstaden
3. Utvecklad kollektivtrafik
4. Hållbar biltrafik
5. Företagens transporter
Ytterligare en strategiområde finns, Mobility Management, och den spänner
över övriga strategiområden. Mobility Management är ett angreppssätt för att
minska behovet av (motoriserade) transporter, främst genom information,
kommunikation och andra mjuka åtgärder. Vinsterna med transportstrategin är
helheten och att många olika åtgärder samverkar.
Trafiksäkerhet
Målen i Växjö kommuns trafiksäkerhetsprogram från år 1997 utgår från riksdagens nollvision och sträcker sig fram till 2010. I trafiknätsanalysen för Växjö
stad från 2001 preciseras kommunens trafiksäkerhetsarbete. Genom investeringar i ökad trafiksäkerhet samt information internt, till allmänheten och till
näringslivet skall antalet trafikolyckor minskas med 30 procent mellan år 2000
till år 2007.

5.8.2 Stadens trafiknät
Gång- och cykelvägnät
Växjö stad har ett förhållandevis bra gång- och cykelvägnät. Detta bekräftas i
resvaneundersökningen (RVU) från 2002 där resorna med cykel utgör 18 procent av det totala resandet på vardagar. RVU visade även att cirka 50 procent
av alla bilresor i Växjö stad är under fem km, 80 procent av resorna är under
tio km. Stora delar av stadens arbetsplatser, handel och kommunal service ligger inom en radie av fem kilometer från centrum. Att flytta över de korta bilresorna till cykel och buss har därför stor betydelse för stadens trafikarbete vad
gäller utsläpp, buller och trängsel.
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Stadens huvudstråk är ett antal cykelvägar som binder ihop de olika stadsdelarna och målpunkter i staden med varandra. Dessa cykelvägar måste hålla en
hög klass vad gäller utformning och framkomlighet. Ett finmaskigt nät av
gång- och cykelvägar binder stadens bostadsområden till huvudstråken. Växjö
kommun har gjort en satsning för att trafiksäkra sträckor i staden med separata
körfält och vägar för gång- och cykeltrafiken. En annan viktig fråga är underhållet av cykelvägnätet bland annat ytbeläggning och snöröjning.
Det är viktigt att från början
planera för hur gång- och
cykelvägnätet bäst ska kopplas till nya bostads- och
verksamhetsområden. Minst
lika viktigt som att arbeta
med fysiska åtgärder är att
marknadsföra cykelvägnätet
för stadens invånare.
All
planering ska beakta både
den faktiska trafiksäkerheten
och den upplevda säkerhetsoch trygghetskänslan. En
mörk tunnel som upplevs
som skrämmande kan medföra att man istället väljer att
korsa vägen. Biltrafikens
hastighet bör vara högst 30
km/h i plankorsningar för
cykeltrafiken. För att öka
den upplevda känslan av säkerhet och samtidigt skapa
en trygghetskänsla bör nya
gång- och cykelvägar planeras i närheten av befolkade
och upplysta områden med
goda siktförhållanden.
Bild: Befintliga och planerade cykelvägar

Cykelvägar utanför Växjö stad
Det finns dels ett behov av att leda cyklister in i befintligt cykelvägnät, dels att i
vissa fall ur trafiksäkerhetssynpunkt anordna nya cykelvägar. Exempel på sådana sträckningar är mellan Växjö och Alvesta via riksväg 23 och längs med
riksväg 23 från Toftasjöområdet till Sandsbro samt mellan Rydet och Rottne
centrum. Flera turistcykelvägar går genom kommunen. Här finns möjlighet att
komplettera befintliga stråk men även koppla dem till stadens cykelvägnät. Ett
exempel är smalspårets banvall som omvandlats till gång- och cykelväg.
Kollektivtrafik
Enligt RVU 2002 är andelen bussresor förhållandevis litet i kommunen; endast
8 procent av alla resor under vardagar och 4 procent under helgerna. Samtidigt
är tillgängligheten god då cirka 79 procent av stadens befolkning bor inom 200
meter från en busshållsplats och 91 procent bor inom 300 meter. Det är viktigt
att nya bostads- och verksamhetsområden planeras så att underlaget för kollektivtrafiken ökar.
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Exempel kan vara bussgator
i och mellan bostadsområden. En möjlighet måste alltid finnas att koppla på kollektivtrafik på befintligt nät
så att nya bostadsområden
kan försörjas tidigt. Det är
därför viktigt att nya bostadsområden planeras utifrån kollektivtrafikens möjlighet att ta sig fram på ett
säkert och gent sätt.
Trygghet och säkerhet är
viktiga aspekter för resande
med buss. Vägen till och
från hållplatsen och inte
minst själva hållplatsen måste
vara väl upplyst. Kapacitet
för parkering av cykel under
tak i anslutning till hållplatsen, är exempel på helhetstänkande i planeringen.

Bild: Kollektivtrafiklinjer

Tågtrafik
För att stärka regionen och underlätta för arbetspendling till och från staden
krävs på sikt en utbyggnad av stationer på Kust-till-kust-banan. En viktig förutsättning för en god pendlingstrafik är ett dubbelspår, i första hand mellan Alvesta och Växjö, och på sikt på hela Kust-till-kustbanan genom kommunen. I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2001-11-29 § 217 skall mark för dubbelspår avsättas vid all framtida planering som berör järnvägsmark.

Bild: Järnvägsreservat för dubbelspår samt nya stationer

Pågående planer för Bäckaslövsgärdet utgår från möjligheten att skapa dubbelspår samt station, ”Växjö västra” i anslutning till området. En förutsättning för
detta är en tät bebyggelse med en hög exploateringsgrad. Universitetet är en
dynamisk arbetsplats med stor betydelse för hela regionen. Det är av stor vikt
att studenter och anställda enkelt kan nå området med cykel, buss, bil och inte
minst med tåg. En station vid Brände Udde, ”Växjö Universitet”, kombinerat
med en bro från Brände Udde till Campusområdet för gång- och cykeltrafik
samt busstrafik skulle förbättra pendlingsmöjligheterna betydligt. Även här är
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förutsättningen att man kan åstadkomma en hög exploateringstäthet med en
blandning av funktioner, bostäder och lokaler för universitetsändamål.
Biltrafik
Stadens gatunät delas in i huvudgator (inkluderat genomfartslederna riksväg
23, 30 och 25) och lokalgator.
Huvudgatunät
Huvudgatunätets syfte är att möjliggöra ett smidigt trafikflöde genom staden
samt mellan stadsdelarna. Hastigheten på huvudgatunätet varierar från 50–70
km/h. En god framkomlighet och standard på huvudgatunätet är viktiga faktorer för att hastigheten skall kunna sänkas på lokalgatunätet Åtgärder på enskilda
sträckor måste relateras till hela huvudgatunätets struktur och funktion. Åtgärder som innebär en försämring av framkomligheten bör därför undvikas så
långt som möjligt. I vissa punkter kan det ändå bli nödvändigt med hastighetssänkningar till 30 km/h av trafiksäkerhetsskäl.
För att avlasta vissa gator från trafik bör huvudgatustrukturen kompletteras och
förbättras. Huvudsyftet är att så långt som möjligt kanalisera den rena genomfartstrafiken till mindre störningskänsliga områden. För vissa sträckor där det
finns gemensamma intressen kan det bli aktuellt att samarbeta med Vägverket.
För att förbättra effektiviteten i huvudgatunätet är det nödvändigt att göra vissa
fysiska förändringar. Presenterade sträckor beskrivs utförligare i Trafiknätsanalys för Växjö stad, 2002.
Lokalgatunät
Trafiken inom ett område eller stadsdel betecknas som
lokaltrafik. Lokalgatan har
en hastighet mellan 30–50
km/h. I stadsdelen Öster
genomfördes år 1997 ett försök med hastighetssänkande
åtgärder för att skapa ett lokalgatunät med en hastighet
på 30 km/h. Försöket gav
positiva resultat och successivt har samma förändring
genomförts inom stadsdelarna Söder och Väster. Det är
kommunens ambition att
fortsätta detta trafiksäkerhetsarbete.

Bild: Åtgärder i huvudgatunätet
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1. Allmogevägen
En förlängning av vägen till utbyggnadsområdet Vikaholm. Vikaholms koppling till Allmogevägen, Torparvägen, Teleborgsvägen och Södra Länken bör i
detaljplaneskedet studeras noga.
2. Torparvägen
Hastigheten sänks till 50 km/h för att sänka bullernivåer och öka trafiksäkerheten.

3. Teleborgsvägen
Gatusektionen på sträckan mellan Skogsudderondellen och Trummenrondellen
ändras och kompletteras med gång- och cykelväg samt markerade övergångställen.
4. Lantmannavägen
En förbättrad trevägskorsning eller cirkulationsplats byggs i korsningen mellan
Lantmannavägen och Tingsrydsvägen. Åtgärden ökar trafiksäkerheten samtidigt som kapaciteten ökar. En viss avlastning på Fagrabäcksrondellen väntas.
5. Trafikplats Fagrabäck och Österleden
En effektivisering av det kommunala gatunätet genom att genomfartstrafiken
leds på ny förbifart. Lokaltrafiken leds in på Lillestadsvägen/Mörners väg. För
att klara trafikökningarna kommer Fagrabäcksrondellen att kompletteras med ett
separat körfält som direkt leder trafik från riksväg 25 till Österleden.
6. Trafikplats Norrleden
Korsningen mellan Norrleden och Sandsbrovägen blir planskild. Åtgärden
gynnar regional genomfartstrafik på Norrleden och trafiksäkerheten ökar betydligt.
7. Trafikplats Helgevärma
En ny förbindelse vid trafikplats Helgevärma som kopplar Norrleden till Storgatans förlängning. Åtgärden får en avlastande effekt på Mörners väg.
8. Infanterigatan
Infanterigatan rätas ut och kopplas till Bäckaslöv via cirkulationsplats vid Söderleden. Åtgärden ger en bättre koppling mellan Söder och Bäckaslöv och
samlar in- och utfart till Gamla Bäckaslövsvägen, Infanterivägen och Södra
Järnvägsgatan i en punkt.
9. Norrtullsgatan
Norrtullsgatans syfte är att avlasta Linnégatan genom att leda viss trafik förbi
centrum. Framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafiken samt
bullerstörningar och luftkvalitet förbättras. Norrtullsgatan bör utformas som
stadsgata.
10. Domfällevägen/Björnvägen
Gatorna förbinds med varandra i en ny knutpunkt vid Evedalsvägen. Förbindelsen ger en bättre öst-västlig förbindelse samt mot sydost. En viss avlastning
på Kungsgårdsvägen/Liedbergsgatan kan väntas på sikt.
11. Vägreservat för ”Östra länken ”
Syftet med en östra länk är att möjliggöra en exploatering av delar av Hollstorp
och området norr om riksväg 25. Då Högstorpsvägen inte klarar ytterligare trafikbelastning bör ny bebyggelse kopplas till riksväg 25. En trafikanalys
genomfördes hösten 2004 vilken visar att den regionala betydelsen av en östra
länk är mycket begränsad. Dess betydelse är alltså främst för att staden ska
kunna expandera österut med ny bebyggelse. Länken bör därför byggas från
två håll; från riksväg 25 för att tjäna ny bebyggelse och från riksväg 27 där den
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även fungerar som infart till Ekebergs verksamhetsområde. På sikt kan vägen
byggas samman till en förbindelse för att möjliggöra för främst lokal trafik att
nå riksväg 27.
Vägreservatet är 100 meter brett för att möjliggöra justeringar vid framtida detaljplanering. En generell bullerzon beräknas vara 55 meter från reservatets yttre gräns. Vägreservat och bullerzon ger en total bredd på 210 meter. Detta innebär konsekvenser för berörda fastighetsägare. Bygglov och marklov inom
vägreservatet tillåts ej. Inom bullerzonen bör bygglov och marklov generellt
inte tillåtas. Avsteg från detta kan tillåtas om detaljstudier visar att landskapet i
sig ger ett naturligt skydd mot buller. Dessa restriktioner syftar till att förhindra
att privatpersoner och kommunen i framtiden åsamkas ekonomisk förlust i
form av inlösen, expropriation eller kostsamma bullerdämpande åtgärder.
12. Vägreservat för ”Södra länken”
Syftet med en södra länk är dels att stärka och förbättra det regionala trafiknätet, dels att möjliggöra en exploatering av områden söder om Teleborg samt i
Jonsboda. En trafikanalys genomfördes hösten 2004 vilken visar att Södra länken har en regional betydelse för genomfartstrafik och för regional infartstrafik
till bl a universitetet. Allt eftersom staden expanderar söderut kommer den lokala trafiken att dominera på södra länken. Fullt utbyggd får den en betydelse
för den regionala fjärrtrafiken.
Lokaliseringen av Södra länken i sin helhet (från riksväg 27 till riksväg 23) påverkas av att den ska fylla ett syfte för lokal trafik och som en del i det regionala trafiknätet. Detta innebär att vägen och dess anslutningar inte kan placeras
för långt söderut eftersom den då dels förlorar sitt syfte som kommunikationsstråk mellan nya utbyggnadsområden på södra Teleborg och i Jonsboda, dels
som ett attraktivt alternativ för den regionala trafiken.
Vägreservatet är 100 meter brett för att möjliggöra justeringar vid framtida detaljplanering. En generell bullerzon beräknas vara 85 meter från reservatets yttre gräns. Vägreservat och bullerzon ger en total bredd på 270 meter. Detta innebär konsekvenser för berörda fastighetsägare. Bygglov och marklov inom
vägreservatet tillåts ej. Inom bullerzonen bör bygglov och marklov generellt
inte tillåtas. Avsteg från detta kan tillåtas om detaljstudier visar att landskapet i
sig ger ett naturligt skydd mot buller. Dessa restriktioner syftar till att förhindra
att privatpersoner och kommunen i framtiden ska åsamkas ekonomisk förlust i
form av inlösen, expropriation eller kostsamma bullerdämpande åtgärder.
I anslutning till reservatet för Södra länken finns markområden som inte är i
kommunal ägo. En byggnation längs med reservatet bedöms ligga utanför
planperioden varför de inte markeras på karta. Kommunen bör dock vara aktiv
när tillfälle ges för markförvärv såväl inom som i anslutning till reservatet.
Övergripande vägsystem
På lång sikt behöver en rad åtgärder vidtagas i det övergripande vägsystemet
(riksvägnätet) som omger Växjö stad, se karta nedan. I takt med att stadens utbyggnadsområden och längre fram även dess utbyggnadsresurser (området Öst
respektive Sydväst) kommer belastningen på det övergripande riksvägnätet att
öka. Omfattning och turordning bestäms i samråd mellan vägverket och kommunen.
I tidigare planarbeten har en förbifart av riksväg 27 förbi Bramstorp diskuterats. Några lokaliseringsstudier har dock inte genomförts och något reservat
finns inte med i översiktsplanen. Sträckan finns inte heller med i Vägverkets
investeringsplan t o m 2015. Säkerhets- och framkomlighetsfrågorna för riksväg 27 genom Bramstorp måste lösas. Kommunen ska tillsammans med Vägverket studera lämplig sträckning och investeringen bör finnas med i nästa länstransportplan.
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Bild: Åtgärder i riksvägnätet och delvis i huvudgatunätet.

Parkering
Tillgängligheten för besökare i centrum måste förbättras. Gratis parkering på
platser i direkt anslutning till stadskärnan kombinerat med en högre parkeringsavgift i centrum ger en bättre rörlighet. På så sätt undviks en blockering av de
för centrumhandeln så viktiga centrala parkeringsplatserna. Exempel på parkeringsplatser i direkt anslutning till centrum är Norrtullskolans parkering och
parkeringen bakom Oxtorget vid järnvägen.
Utbyggnadsområdenas konsekvenser för trafiknätet
De i översiktplanen utpekade utbyggnadsområdena kommer alla att bidra till
ytterligare belastning på stadens trafiknät. Generellt gäller att varje ny bostad
genererar 5 trafikrörelser/dag. Denna siffra beror till viss del på typ av upplåtelse, d v s äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. I kapitel 5.3.2 beskrivs de olika
utbyggnadsområdena och möjligt antal bostäder. Detta värde baseras på en trolig täthetsgrad utifrån idag kända förutsättningar. Värdet kan alltså ändras när
kommunen i ett senare skede går in och detaljstuderar varje område.
Utpekade utbyggnadsområden i stadens södra delar innebär att belastningen på
Teleborgsvägen och riksväg 23 vid Bergunda ökar markant. Antalet fordon på
Teleborgsvägen kan komma att tredubblas. När den östra utbyggnadsresursen i
Hollstorp exploaterats kommer belastningen på Fagrabäcksrondellen öka betydligt. Åtgärder för att underlätta flödet från riksväg 25 till Österleden, centrum och riksväg 27 samt vilka konsekvenser dessa får måste utredas.

Att arbeta vidare med
En analys över hur kollektivtrafikens framkomlighet kan förbättras samt eventuella nya linjesträckningar.
Att införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i alla stadsdelar.
En uppdatering av cykelvägplanen, med rekommenderade mått, trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekter samt prioriteringsordning för kompletterande
sträckor i Växjö stad.
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5.8.3 Riktlinjer
•
•
•
•
•
•

Vid all planering bör gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov
ges företräde framför biltrafikens.
Befintligt och planerat gång- och cykelvägnät skall utformas med tanke på
trygghet, säkerhet och tillgänglighet.
Vid planering i anslutning till järnvägen skall hänsyn tas till framtida
utbyggnad av dubbelspår.
Huvudgatunätets funktion skall beaktas så att en god framkomlighet säkras.
För biltrafiken skall god framkomlighet säkras utan att det blir konflikt med
andra trafikanters anspråk.
Utbyggnaden av kollektivtrafik- och cykelvägnät bör finnas med tidigt och
prioriteras i planprocessen.
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5.9 Målkonflikter
Översiktsplanens innehåll är en övergripande beskrivning av viktiga frågor som på
olika sätt måste beaktas i kommande planarbete. Det är därför inte möjligt att ställa
flera planeringsalternativ mot varandra och bedöma deras konsekvenser. Texten tar
istället upp exempel på målkonflikter som uppkommer i den fysiska planeringen.
En stad för alla
En tillgänglig och vacker arkitektur och utemiljö skapar trygghet och stolthet i
stadsdelarnas bostadsområden. Planeringen grundas på sociala behov i stadsmiljön. Riktlinjer finns för hänsyn till integration, jämställdhet och tillgänglighet i
planeringen. Ett sätt att öka den sociala och ekonomiska integrationen är att i
små projekt och att blanda olika bostadstyper. Detta gäller även vid förnyelse
och förtätning av befintlig bebyggelse.
Konflikt
Även om nya områden planeras med blandade upplåtelseformer innebär nybyggnation ofta högre priser än befintligt bestånd. Det kan därför vara svårt att
undgå ekonomisk segregation i nybyggda bostadsområden.
Sammanhållen stad
Det finns stora samhällsekonomiska vinster i att låta staden expandera genom
förtätning eller byggprojekt i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. En tät
bebyggelse minskar avstånden mellan stadens olika funktioner vilket i sin tur
ger bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. En sammanhållen stad gynnar även utbyggnaden av den biobränsleeldade fjärrvärmen. Biobränsle minskar inte bara utsläppen av fossil koldioxid utan också utsläppen av
svaveldioxid och kvävedioxider till luften. Detta leder i sin tur till minskad försurning av skog och mark.
Konflikt
När staden expanderar behövs mark för bostäder, grönytor, verksamhetsområden och ytor för kommunikation. Detta innebär att tätortsnära områden som t
ex nyttjas för rekreation måste tas i anspråk. Tätortsnära jordbruksmark samt
öppen hagmark kan komma att försvinna. En förtätning av staden innebär att
andelen öppna ytor minskar och därmed även möjligheten till naturlig infiltration av dagvatten. Resultatet blir en ökad belastning på befintligt ledningsnät
och reningsanläggningar.
Sjöstaden Växjö
En helhetsbild över strandområdenas värde för naturliv och friluftsliv gör det
möjligt att hitta strandnära områden för byggnation utan att naturvärden och
allmänhetens tillgänglighet riskeras. Stadens trafikleder har historiskt klippt av
den visuella och fysiska kontakten mellan sjöarna. Med fler gång- och cykelvägar ökas tillgängligheten till och mellan sjöarna. En effektiv dagvattenhantering
förbättrar sjöarnas möjlighet att nå en ekologisk balans. En förbättrad vattenkvalitet stärker också människors möjlighet till fiske och bad.
Konflikt
Sjönära byggnation kan komma i konflikt med strandskyddsbestämmelserna.
Handel
Som regionalt centrum är det viktigt att Växjö lockar till sig ett handels- och
kulturutbud som stärker inte bara staden utan också regionen.
Konflikt
Den handelsexpansion som pågår i Växjö kan leda till att stadens stadsdelscentrum förlorar underlag och konkurrenskraft. Detta drabbar främst de grupper i
samhället som inte har tillgång till bil eller som på grund av funktionshinder eller ålder inte klarar av att röra sig längre sträckor. Med allt fler handelsområden
i stadens periferi ökar också transporterna och miljöpåverkan.
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Växjö universitet
Universitetet har stor betydelse för Växjö stad. Det är därför viktigt att campus
integreras i staden. Översiktsplanen ger möjlighet till en nybyggnation som fysiskt kopplar campus till centrum. En god markberedskap för nya bostäder, institutioner och kontor ger universitetet möjlighet att fortsätta utvecklas. Att förbättra den sociala servicen är också viktigt för att campus fysiskt och mentalt
ska bli en del av staden.
Konflikt
I takt med att Växjö universitet utökar sitt campusområde kan konflikter uppstå
med närliggande verksamheter. Som kommunens största arbetsplats alstrar området mycket trafik vilket får konsekvenser i form av trängsel, buller, utsläpp
och säkerhetsrisker på närliggande gatunät.
Verksamhetsområden
Genom att i översiktplanen ge rekommendationer för vilken typ av verksamhet
som kan etableras i stadens olika verksamhetsområden kan nyetablering av miljöstörande verksamheterna anvisas till områden där störningen för de boende, i
form av utsläpp och buller, minskar. En järnvägsansluten angöringsterminal i
Räppe möjliggör att mer av regionens godstransporter kan gå på järnväg.
Konflikt
Verksamhetsområden innebär mer eller mindre påverkan på boende i dess närområde genom t ex ökad trafik, buller och luftföroreningar. Transportintensiva
företag ökar trafikbelastningen på stadens gatunät. Rekommenderade skyddsavstånd till miljöstörande verksamheter kan innebära att staden inte kan expandera
i dessa områden.
Grönstruktur
De gröna ytorna är av stor vikt för en attraktiv livsmiljö. Översiktplanen lyfter
behovet av en grönstrukturplan vars syfte är att i detalj beskriva stadens gröna
ytor, dess roll och syfte samt skötselnivåer. Den kommunalägda tätortsnära
skogsmarken har en inriktning där allmänna hänsyn till friluftsliv och naturvård
tillämpas.
Konflikt
Stadens expansion innebär att grönytor och grönstråk i staden samt den tätortsnära skogen i många fall tas i anspråk. Konflikter uppstår här mellan invånarnas
behov av rekreationsområden, naturintressen och behovet av nya områden för
bostäder och verksamheter
Trafik
Genom att bygga ny bebyggelse som förtätning eller i direkt anknytning till befintlig bebyggelse ökar underlaget för kollektivtrafiken och avstånden gynnar
gång- och cykeltrafiken. Människors möjlighet att inte använda bilen som
primärt transportmedel ökar.
Konflikt
I takt med att staden växer ökar även biltrafiken och de utsläpp, trängsel och
säkerhetsrisker som ökningen medför. Trafiksituationen i Växjö stad kommer
att intensifieras och på vissa delar av huvudgatunätet kommer belastningen att
öka markant.
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