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Öjaby 1:17 m. fl, Öjaby i Växjö kommun
Öjabymotet

Handlingar
Planbeskrivning med redovisning av planens genomförande
Plankarta med bestämmelser
Undersökning om betydande miljöpåverkan (tidigare kallat behovsbedömning)
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en
utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av
verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.
Bakgrund
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna fortsätta utveckla
näringslivet krävs det att det kan tillskapa mer. Enligt nuvarande målsättningar ska
kommunen ha minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. En övergripande
struktur har tagits fram i form av ett planprogram som bär namnet Växjö Västra
Verksamhetsområde, daterat 2107-04-11.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 § 49 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
en detaljplan för verksamhetsmark inom en del av den aktuella fastigheten i Öjaby.
Läge och areal
Planområdet är beläget väster om Öjaby och norrut längsmed riksväg 30 upp mot Tunatorp.
Planområdet omfattar ca. 210 hektar mark.
Markägoförhållanden
Markägoförhållandet inom området är delat mellan kommunal och privat ägo.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Riksintresse Bergkvara (G26)
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövården Bergkvara, riksintresset
Bergkvara.
Bergkvara [G 26] (Bergunda sn)
Motivering: Bergkvara är en herrgårdsmiljö som sedan 1300-talet kontinuerligt fungerat som
storgods. Godset var under senmedeltid ett av Nordens största gods, men blev från 1600-talet
och framåt förankrat i lokalsamhället. Landskapet runt Bergkvara är fyllt med lämningar från
jordbruk och industriell verksamhet som minner om människors levnadsvillkor under godset
och hur dessa förändrats under århundradens lopp.
Uttryck för riksintresset: Ett godscentrum med medeltida ruin från 1470-talet,
herrgårdsanläggning från 1700-talets slut, monumentala ladugårdsbyggnader från omkring
1900, alléer, trädgård och ett storskaligt odlings och betespräglat landskap. På behörigt
avstånd från centrum finns f.d. byar och småskalig torpbebyggelse med tillhörande
odlingslandskap samt den medeltida kyrkan i Bergunda. Längs Helige å minner exempelvis
Örsleds kvarn om godsets industriella verksamhet
Länsstyrelsen i Kronobergs län tog 2016 fram ett kunskapsunderlag för riksintresset.
Bergkvara är en godsmiljö och utgör ett av Skandinaviens största gods under senmedeltid med
runt 1000 underliggande gårdar. Godsets betydelse för Växjöbyggden och Kronoberg har
kvarstått in i 1900-talet, som länets största gods.
Bergkvara gård och den tillhörande medeltida borgruinen ligger i ett sjönära läge på
Bergkvarasjöns norra sida. Medan borgruinen ligger på en utskjutande udde är 1700-tals
herrgården placerad på ett större avstånd från strandkanten, omgärdad av park samt
ekonomibyggnader från framförallt 1800-tal. Norr om gården breder öppna och totalröjda
åkrar ut sig. I de öppna markernas utkant finns ett flertal torp. Stora delar av riksintresset
domineras annars av det skogsdominerade torplandskapet, där en småskalig torpbebyggelse
ligger relativt glest utmed ett slingrande vägnät inom riksintresset ryms ett trettiotal torp och
en stor andel torplämningar där matkällare, fruktträd och husgrunder indikerar hustomterna. I
stor utsträckning är torpens jordbruksmarker igenväxta eller skogsplanterade och
ekonomibyggnaderna är i vissa fall rivna.
Kunskapsunderlaget har identifierat en rad olika zoner eller markytor som kopplar till uttryck
för riksintresset. Den aktuella planen kan beröra den norra torpzonen.
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Invid planområdet finns få redovisade objekt kopplade till riksintresset.
I kunskapsunderlaget redovisas råd och riktlinjer. För torpzonen har följande råd
och riktlinjer identifierats:
•

•

Torplandskapet norr om väg 25 har låg läsbarhet och begränsad tillgänglighet samt
är avskilt från övriga riksintresset genom väg 25. Området har en hög tålighet, men
vid utveckling av området bör områdets potential i form av ädellöv, småskalig
vägstruktur och områden med torplämningar och fossil åkermark utnyttjas. En
potentiell port in till Växjö.
Torplandskapet är känsligt för avstängda eller omledda vägar som minskar
torplandskapets konnektivitet med huvudgården. Torplandskapet har historiskt varit
ett föränderligt landskap, och punktvisa kompletteringar av ny bebyggelse som i skala
och struktur håller sig till torplandskapet kan göras. Samlad bebyggelse bryter mot
torplandskapets struktur, om sådan föreslås ska lokalisering och utformning utredas
ingående.
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Riksintresse Flyget
Planområdet ligger inom riksintresset för flygplatsen. För att säkerställa flygplatsens funktion
måste markanvändning som inte är luftfartsanknuten prövas från fall till fall innan den
accepteras inom riksintresseområdet. Kartan nedan redovisar området för riksintresset.

Riksintresse väg, riksväg 25 och riksväg 30
Väg 25 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella
stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Väg 25 är en viktig tvärförbindelse mellan
vägarna E6, E4 och E22 i södra Sverige samt förbinder Halmstad med Växjö och Kalmar.
Väg 30 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild
regional betydelse. Vägen binder samman Växjö och Jönköping, och har i första hand stor
betydelse för näringslivets transportbehov. Länsstyrelsens beslut om utökat byggnadsfritt
avstånd enl. Väglagen §47 utgör också ett underlag för planläggning. Enligt detta beslut gäller
för rv 25 ett avstånd på 50 meter och för rv 30 är avståndet 30 meter från vägområdet.
Översiktsplan
Mellersta delen av planområdet finns upptaget i översiktsplanen för Växjö stad, antagen av
Kommunfullmäktige 2012-02-28, som ett område för verksamheter. Vidare beskrivs att
verksamhetsområden avsedda för verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande,
…………………………………………………………………………………………………..
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ytkrävande eller generar tung eller en stor mängd trafik ska placeras längsmed riksvägarna
och järnvägarna i stadens utkanter. Utformningen av områdena ska hålla en hög kvalitét.
Planprogram
Som underlag till
detaljplanen finns ett
planprogram framtaget
för området med namnet
Växjö Västra
Verksamhetsområde.
Planprogrammet är
godkänt av
kommunstyrelsen 201709-05 och redovisar en
övergripande struktur av
markanvändning där
ambitionen är att hela
området byggs ut på lång
sikt i etapper för
verksamhetsmark.
Visionen för området i
planprogrammet är att
skapa ett
verksamhetsområde med
attraktiva
kunskapsmiljöer för
personal- och
kunskapsintensiva företag
samt för ytkrävande
verksamheter med stor
omgivningspåverkan.
Detta ställer stora krav på
tillgänglighet till och
inom området,
utformning och
lokalisering av olika typer
av företag samt utformning av allmänna platser och gröna miljöer. Området ska också bli en
del av staden och försörjas med kollektivtrafik.
I södra delen föreslås ett verksamhetsområde med stadsmässiga kvaliteter där människor kan
mötas och röra sig i gröna och urbana miljöer. I norra delen föreslås ett verksamhetsområde
för ytkrävande verksamheter som har stor omgivningspåverkan.
Detaljplaner
Planområdet omfattas ej av någon detaljplan.
Kommunala beslut i övrigt
Näringsliv
Växjö kommun har brist på attraktiv verksamhetsmark och för att kunna fortsätta utveckla
vårt näringsliv krävs det att vi kan tillskapa mer. Kommunfullmäktige har beslutat att mer
…………………………………………………………………………………………………..
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verksamhetsmark ska tas fram och i kommunens internbudget för 2018 ska kommunen ha
minst 150 hektar planlagd verksamhetsmark i beredskap. I dagsläget har kommunen 90 hektar
planlagd verksamhetsmark, varav en stor del inte kan anses vara tillräckligt attraktiv.

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Flygplatsen / inflygning
Detaljplanen berör även flygplatsens influensområde för flyghinder. Med influensområde för
flyghinder menas det område, utanför flygplatsen, inom vilket höga anläggningar så som
vindkraftverk, master, torn och andra byggnader kan innebära fysiska hinder för luftfarten.
Dessa hinder kan innebära att flygverksamheten vid flygplatsen drabbas av sådana
restriktioner att utnyttjandet av flygplatsen försvåras påtagligt. Hinderfriheten skall även
hållas vid byggnation i området. Det är inte rimligt att överhuvudtaget tillåta någon form av
verksamhet i den yta som ska säkerställa att piloten har fri sikt till inflygningsljusen. Detta
innebär i praktiken att bebyggelse inte kan tillåtas på en yta med 120 meters bredd och 1350
meters längd som sträcker sig från bantröskeln ut längs banans förlängning. Verksamhet som
innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och utflygande flygplan kan
vara oacceptabel från risksynpunkt (risk för tredje man).
Bebyggelse
Större delen av planområdet är obebyggt, endast en bostadsbyggnad finns i anslutning till
Gullhalla, den är uppköpta av kommunen samt den privata markägaren och kommer att rivas
i samband med en utbyggnad av området.
Gator och trafik
Trafikplats Öjaby
I södra delen av planområdet ligger trafikplats Öjaby som hanterar korsningen mellan
riksväg 30 och riksväg 25 samt väg 717 Stora Räppevägen.
Väg mot Härlöv
I mellersta delen av planområdet korsar väg 733, Härlövsvägen. Vägen tillhör det statliga
vägnätet och har en reglerad hastighet på 70 km/h.
Mindre infartsvägar
Ifrån riksväg 30 finns en del mindre infartsvägar/skogsvägar till planområdet som nyttjas för
skogsbruk, jakt och friluftsliv.
Kollektivtrafik
I anslutning till planområdet väster om riksväg 30 finns tre busshållplatser, Nylandavägen,
Härlövsvägen och busshållplats södra Tunatorp. Här stannar buss 141 som trafikerar sträckan
Växjö- Lammhult och buss 142 mellan Växjö – Lidnäs.
Gång- och cykelvägar
Gång och cykelväg finns inom planområdet längsmed riksväg 30, från Nylandavägen upp till
Härlövsvägen. Från Nylandavägen finns gång- och cykelförbindelser inom Öjaby och in till
Växjö stad jakt och friluftsliv. Ett elljusspår finns också i södra delen av planområdet som
kopplar ihop Öjaby med rekreationsområdet Kvälleberg.
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Mark och natur
Landskapsanalys
En landskapsanalys har gjorts för ett större utrednings område där det tänkta planområdet
varit en del. Det anspråk som ett nytt verksamhetsområde utgör innebär att ett idag till stora
delar sammanhängande skogslandskap försvinner. Det innebär också att stora delar av
området kommer att hårdgöras, vegetation tas bort och terrängskillnader jämnas ut. Det ställer
stora krav på att tillräckligt stora grönytor sparas, förädlas och nyskapas för att möjliggöra
hantering av den ökade mängden flöde men också bidra med biologisk mångfald, struktur,
orientering och upplevelsevärden. Detta är alla mycket viktiga faktorer för att utveckla ett
verksamhetsområde som är attraktivt att arbeta och vistas i.
Mark och vegetation
Detaljplanen är belägen på mark som historiskt har utgjort skog och utmark tillhörande
bondbyn Öjaby. Det finns gott om historiskt kartmaterial som berättar om den historiska
markanvändningen. Det finns en motsvarande karta över laga skifte från 1852. På kartan från
laga skifte har torpet Gullhalla tillkommit med omgivande öppna marker. Markanvändningen
i området var under denna tid hagmark och skog. Sannolikt var skogen relativt gles och
utnyttjandes för bete.
Med tiden har markanvändningen övergått allt mer till skogsbruk och idag är det moderna
skogsbruket nästan helt dominerande i området. Undantaget är en del mindre rester av tidigare
hag- och åkermarker vid Gullhalla. Den skogliga kontinuiteten har brutits i och med det
rationella skogsbruket och idag finns få värdefulla skogsytor inom området, och
upplevelsevärdena är låga. Hyggen och nyplanteringar förekommer spritt i området. Gran, i
varierande ålder, utgör det dominerande trädslaget men inslag finns av främst tall och lövträd.
Området omfattas inte av något områdesskydd (utöver strandskydd som beskrivs senare) eller
utpekat intresse kopplat till naturvård. Den enda regionala inventering som rapporterat ytor
inom detaljplanen är Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 1990-1998.
Naturmiljö
Områdena inom detaljplanen norr om Härlövsvägen utgörs av hyggen, nyplanteringar och
skogsskiften med mestadels låga naturvärden. Diken för markavvattning finns i större delen
av området. Genom områdets västra delar sträcker sig ett större dike kallat Ålabäcken. På
äldre flygbilder (1959-61) samt på ekonomiska kartan från 1950 syns att ett större område
kring Ålabäcken tidigare varit uppodlat. Dessa marker har idag vuxit igen med en periodvis
översvämmad kärrskog som börjat få en biologiskt intressant struktur. Kärrskogen domineras
av salixarter, björk och al. Död ved har börjat bildas i området vilket bidrar till goda
livsmiljöer för insekter och fåglar. I den naturvärdesinventering som genomförts bedöms
kärrskogens naturvärden som ganska höga (Ivarsson, 2017). Kärrskogen är också utpekad av
Skogsstyrelsen som sumpskog. Precis norr om Härlövsvägen, i detaljplanens västra del, finns
en värdefull äldre, flerskiktad och fuktig barrskog med mycket död ved av främst gran. Ett
flertal arter som signalerar naturvärden (signalarter) finns här liksom de rödlistade arterna
brandticka och hängticka. I naturvärdesinventeringen bedömdes området ha högt naturvärde.
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Vid Gullhalla fanns två äldre torp på var sin sida av vägen med omgivande inägor. Torpen är
från början av 1800-talet. Markanvändningen har förändrats successivt från mer intensivt
brukande av jorden till mer betes- och igenväxningsmarker med förekommande lövträd och
stengärdesgårdar. De kvarvarande öppna markerna har idag inga dokumenterade naturvärden.
Möjligtvis kan de öppna miljöerna ha ett värde för insekter som solitära bin och fjärilar,
särskilt eftersom det finns få andra öppna marker i de skogsdominerade omgivningarna.
Värdet bedöms i så fall vara av främst lokal karaktär. De öppna ytorna kan utgöra en
spridningslänk mellan de öppna markerna vid flygplatsen och odlingslandskapet vid Nöbbele
by.
Skogarna i södra delarna av detaljplanen, söder om Härlövsvägen, utgörs av flacka
skogsbrukspåverkade skogar. Flera hyggen och nyplanteringar förekommer. Längst i söder
ligger Klyngekärr som är ett skogbevuxet kärr. Från Klyngekärr rinner ett dike norrut som
senare övergår i Ålabäcken. Ett mindre dike finns också i sydost, intill väg 25. Där skogen är
uppvuxen domineras den av gran men det finns även större inslag av tall. Bortsett från
uppkommande lövsly på hyggena så finns ett större inslag av lövskog, framförallt björk, i
några områden längs väg 30. Naturvärdena är mycket begränsade, enstaka sumpskogar med
en del biologiskt intressanta arter och strukturer finns i en smal bård längs det norrgående
diket i områdets västra del. I naturvärdesinventeringen har dessa smala sumpskogar bedömts
ha ganska höga naturvärden. Det finns även en tallsumpskog med ganska höga naturvärden
strax öster om Gullhalla.
De naturvärdesinventeringar som har genomförts (Ivarsson 2011, 2017) har visat att
majoriteten av områdena inom detaljplanen är starkt negativt påverkade av modernt
skogsbruk. Undantaget är mindre ytor fuktskog och sumpskog som finns längs Ålabäcken,
och i de fuktstråk och utdikade kärr som finns i området. Ytorna sammanfaller väl med de
ytor som Skogsstyrelsen pekat ut i sin tidigare kartering av sumpskogar i länet. Sammantaget
är det kring Gullhalla som hänsyn behöver tas till naturvärden
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Artförekomster
Flera fridlysta arter (ej inräknat fåglar) finns rapporterade från detaljplaneområdet. I norr
växer orkidén nattviol, vid Gullhalla grönvit nattviol. Vid Gullhalla lever skogsödla som
också omfattas av fridlysningsbestämmelser. Från området finns vissa rapporterade
förekomster av ovanliga eller rödlistade arter. De flesta arter har noterats i samband med de
genomförda naturvärdesinventeringarna. Fågelarterna kungsfågel (rödlistad som sårbar) samt
spillkråka (nära hotad) finns rapporterad från flera platser medan rosenfink (sårbar) lever vid
Gullhallas inägomarker. Kungsfågeln är en av Sveriges vanligaste fågelarter, men har
minskat kontinuerligt i antal sen 1990. Under de senaste 10 åren bedöms den svenska
populationen minskat med så mycket som 30-40 %. Orsaken till artens minskning är oklar.
Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över
arealer i storleksordningen 100 – 1 000 ha. Häckningsmiljöer är barr- eller blandskog, i södra
Sverige även i ren lövskog, t.ex. i bokskog. Arten kan förekomma i olika typer av miljöer
som naturskogsområden, öppna områden med skogsdungar och områden med mer intensivt
…………………………………………………………………………………………………..
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skogsbruk. Fragmentering verkar inte vara ett stort problem för arten om bara skogen har hög
kvalitet. Spillkråka häckar gärna i asp och tall där bohål hackas ut. Rosenfinkens
häckningsbiotoper karaktäriseras som halvöppna betes- och odlingsmarker omgivna av
buskage och lövträd och med ett frodigt örtskikt. Arten missgynnas såväl av skogsplantering,
igenväxning som röjning.
Övriga rödlistade arter som noterats är några förekomster av brandticka (nära hotad), några
möjliga gnagspår av korkmusslingsmalen (nära hotad) samt ett möjligt fynd av hängtickan
som är rödlistad som sårbar (Ivarsson, 2017). Både hängticka och korkmusslingsmal kan inte
artbestämmas med säkerhet i fält varför fynden är ovaliderade. Brandtickan förekommer
främst i olikåldriga, under lång tid orörda, fuktiga granskogar, ofta i kärrkanter eller vid
bäckar. Den växer på grova lågor av gran, någon enstaka gång på tall, asp eller björk.
Korkmusslingsmalen lever i svampen korkmussling som i sin tur växer på ekved. Hängtickan
växer på multna stockar av barrträd.
Mindre bastardsvärmare (nära hotad) förekommer på friska eller lite torrare men örtrika ängsoch betesmarker, i skogsbryn eller i kanter av skogsvägar i småbrutna skogs- och
mellanbygder. Söker sig till örter som ängs- och åkervädd liksom käringtand och kråkvicker.
Arten missgynnas av både för hårt bete som av igenväxning. Slåttergubbe (såbar) och
sommarfibbla (nära hotad) växer på ogödslad, måttligt näringsrik, torr till något fuktig mark,
framförallt i gamla ogödslade, välhävdade naturbetesmarker och slåttermarker. Växterna
missgynnas på sikt av upphörd hävd, men också av för hårt betestryck och försvinner där
markerna gödslas.
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Geotekniska förhållanden
Planområdet består till största del utav sandig moig morän som är normal till blockfattig.
Inslag av berg torv- och mossmark förekommer också.
Förenad mark
Inga registrerade föroreningar finns inom planområdet enligt Länsstyrelsens MIFO- databas.
Radon
Planområdet ligger inte inom högriskområde för radon.
Strandskydd
Vad är strandskydd?
I Sverige gäller strandskydd runt om våra sjöar och vattendrag samt kust. Det är ett generellt
områdesskydd som i allmänhet gäller 100 m in på land och 100 m ut i vattnet från
strandkanten men skyddet kan utökas upp till 300 m genom beslut.
Strandskyddsbestämmelserna infördes med syftet att trygga allmänhetens tillgång till
stränderna, vilket utökades år 1994 till att även omfatta strändernas betydelse för växt- och
djurlivet (den biologiska mångfalden). För att skydda dessa två syften långsiktigt är det inom
strandskyddat område förbjudet (7 kap §15 miljöbalken) att bl.a.:
•
•
•
•

uppföra nya byggnader,
ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de kan inkräkta på
allmänhetens tillgång till stränderna
utöka sin privata zon/hemfridszon på mark som idag är tillgänglig för allmänheten
(t.e.x utöka sin gräsmatta, anlägga trädäck eller rabatter eller ställa ut trädgårdsmöbler)
gräva eller förbereda byggnationer

…………………………………………………………………………………………………..
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•
•

uppföra anläggningar och anordningar i ett område som annars är tillgängligt enligt
allemansrätten
göra andra åtgärder eller ingrepp som väsentligt kan förändra livsvillkoren för djur och
växter (t.ex. muddra, fälla mer än enstaka träd)

I samband med framtagandet av en detaljplan kan strandskyddet upphävas genom en
administrativ planbestämmelse. Men för att kunna göra det krävs ett särskilt skäl, vilka är
definierade i miljöbalken (7 kap. §18 c miljöbalken). Ålabäcken inom planområdet är ett ca 2
meter brett dike bedöms omfattas av 100 meter strandskydd. Strandskyddet avses att
upphävas i samband med detaljplanen. Se stycke förslag till detaljplan, upphävande av
strandskydd.
Arkeologi
Två arkeologiska utredningar steg 1 finns framtagna för området, Arkeologisk utredning kring
södra delen av Växjö flygplats, Fastigheterna Öjaby 1:17 (del av), 28:1 (del av) etc och
Arkeologisk utredning över fastigheterna 20:1 (del av), Öjaby 8:2 etc) författade av Sune
Jönsson (Landskapsarkeologerna). Båda utredningarna är godkända av Länsstyrelsen och en
förundersökning av kvarstående fornlämningar ska göras till våren. Undersökningen ska vara
klar innan planen antas.
FMIS nummer
Bergunda 267

Antikvarisk status
Fornlämning

Öjaby 65:1
Öjaby 66:1
Öjaby 108:1

Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Öjaby 189

Fornlämning

Öjaby 208

Fornlämning

Öjaby 101:1

Fornlämning

Beskrivning
Hällristning, tre skålgropar
liggande på krönet av ett
stenblock
Röse, 15 m diameter.
Röse, 15 m diameter.
Fossil åkermark, 70-tal
odlingsrösen
Fossil åker,
röjningsröseområde, 10-tal
röjningsrösen
Fossil åker,
röjningsröseområden, 25-tal
rösen
Fossil åkermark, 300
röjningsrösen och 1
hägnadsvall

Teknisk försörjning
El-ledningar
Inom planområdet finns det två elleverantörer. I norra delen har EON elkoncession och i
söder har VEAB elkoncession. I planområdets södra del går två större kraftledningar som ej
går att flytta på och skyddsavstånd ska hållas till dem. Likaså ska skydd finnas för eventuell
påkörning. I planområdets norra del finns mindre ledning i form av en 10-kV ledning som kan
flyttas och grävas ner.
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Vatten- och avlopp
Planområdet är inte idag anslutet till det kommunala avloppsnätet. Vatten- och
avloppsledningar finns söder om trafikplats Öjaby och vid villabebyggelsen i Öjaby.
Ledningar finns också till verksamhetsområdet väster om Nylandavägen.

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
Detaljplanens syfte är att skapa ett grönt attraktivt verksamhetsområde med en
utformning som främjar mänskliga möten och möjliggör för en bred variation av
verksamheter som har god tillgänglighet och flexibla tomter för framtiden.
Kvartersmark
J - Industri
Inom områden markerat med planbestämmelsen J tillåts markanvändning för industri som
medger områden för produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet.
Tekniska anläggningar inryms också i markanvändningen. Personalutrymmen och kontor etc.
tillåts som komplement till industriverksamheten. Restaurang för att tillgodose områdets
behov kan också vara tillåtet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 20 meter respektive 30 meter.
Då området ligger inom influensområde för flyget är även högsta totalhöjd över nollplanet
reglerat dvs. mark och byggnadshöjd tillsammans ska ligga under utsatt högsta höjd. I
industriområdets södra del finns det ytterligare begräsningar i markanvändningen på grund av
flygets inflygningszon. Marken i anslutning är markerad med kryss och inom dessa området
är endast anläggningar för upplag, massor, materialgårdar, parkeringsplatser och
transformatorstation tillåtet. Inga andra anläggningar som finns angivna i 6 kap PBF får
finnas. Uppförande av ljusanordningar ska ske i samråd med flygplatsen. Minst 20% av
fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den möjliggör infiltration och fördröjning av
dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas.
Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
GJ – Industri och drivmedelsförsäljning
Inom område markerat med planbestämmelsen GJ tillåts markanvändning för industri och
drivmedelsförsörjning. Inom markanvändningen industri ryms produktion, lagring,
partihandel och annan jämförbar verksamhet. Tekniska anläggningar inryms också i
markanvändningen. Personalutrymmen och kontor etc. tillåts som komplement till
industriverksamheten. Tillåten markanvändning för drivmedelsförsäljning omfattar
försäljning av drivmedel som ska vara huvudanvändningen, men service och handel i mindre
omfattning som komplettera användningen går också bra, tex. biltvätt eller försäljning av
verktyg och dagligvaror. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 30 meter och högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet är +230 meter. Minst
20% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den möjliggör infiltration och fördröjning
av dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin med motsvarande kapacitet anordnas.
Uppförande av ljusanordningar ska ske i samråd med flygplatsen för att säkerställa att deras
krav uppfylls.
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ZKGC – Verksamheter, kontor, drivmedelsförsäljning och centrumverksamhet
Inom område markerat med ZKGC tillåts en markanvändning för verksamheter,
kontorslokaler, drivmedelsförsäljning och centrumverksamhet dvs. småskalig handel.
Verksamheterna ska ha en liten omgivningspåverkan och får ej vara störande. Det kan vara
verksamheter som bedriver service har lager, tillverkning med tillhörande försäljning av
skrymmande varor eller annan verksamhet av liknade karaktär. Inom användningen för
drivmedelsförsäljning tillåts försäljning av drivmedel, vilket ska vara huvudanvändningen.
Men mindre service och handel av dagligvaror kan tillåtas ex. biltvätt, kiosk etc. Inom
begreppet centrumverksamhet inryms markanvändning för småskalig handel, service,
restaurang, samlingslokaler och andra verksamheter som ska vara lätta att nå som kan
behövas för att tillgodose området behov. I områdets norra del begränsas markanvändningen
med kryss pga. flygets inflygningszon. Inom denna del är endast anläggningar för upplag,
massor, materialgårdar, parkeringsplatser och transformatorstation tillåtet. Inga andra
anläggningar som finns angivna i 6 kap PBF får finnas. Uppförande av ljusanordningar ska
ske i samråd med flygplatsen. Minst 20% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den
möjliggör infiltration och fördröjning av dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin
med motsvarande kapacitet anordnas. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta
tillåtna byggnadshöjd är 14 meter. Begränsningar i byggnation och uppförande av området
finns också genom att högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet är reglerat för att klara
flygplatsens krav då området ligger inom inflygning zon och influensområde för flygplatsen.
ZKC-Verksamheter, kontor och centrumverksamhet
Med planbestämmelserna ZKC tillåts en markanvändning för verksamheter, kontorslokaler
utmed riksväg 30 och centrumverksamhet dvs. småskalig handel för att tillgodose områdets
behov. Verksamheterna ska ha en liten omgivningspåverkan och får ej vara störande. Det kan
vara verksamheter som bedriver service (ej drivmedelsförsäljning), har lager, tillverkning
med tillhörande försäljning av skrymmande varor eller annan verksamhet av liknande
karaktär. Kontorslokaler tillåts för att skapa en flexibilitet inom området och möjliggöra för
företag med huvudsakligen kontor med viss andel verksamheter och som därmed kan ha svårt
att hitta område för just en sådan etablering. Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
Centrumverksamhet tillåts också för att öka flexibiliteten i markanvändning och inom
begreppet inryms verksamheter som småskalig handel, service, restaurang, samlingslokaler
och andra typer som ska vara lätta att nå eller som kan behövas för att tillgodose områdets
behov. Minst 20% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den möjliggör infiltration
och fördröjning av dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin med motsvarande
kapacitet anordnas. Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 15 meter. Begränsningar i byggnation och uppförande av området finns
också genom att högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet är reglerat för att klara flygplatsens
krav
ZKOC – Verksamheter, kontor och konferenslokal/hotell samt centrumverksamhet
Inom områden markerat med ZKOC tillåts en markanvändning för verksamheter, kontor och
konferenslokal alternativt hotell samt centrumverksamhet dvs. småskalig handel. Detta för att
skapa möjlighet för ett kunskapsintensivt verksamhetsområde med flexibilitet i användning.
Planbestämmelsen O är avgränsad till konferensanläggning och hotell som syftar till att
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erbjuda en tillfällig vistelse i form av konferens eller boende för att kunna tillgodose
kundbesök och mötespunkt för kunskapsutbyte till de verksamheter som etablerar sig inom
området. Funktioner som restaurang, gym eller kiosk kan ses som komplement till
verksamheten men kan också tillåtas fristående inom då den typen av verksamhet inryms
inom begreppet för centrumverksamhet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 15 respektive 25
meter. Begränsningar i byggnation och uppförande av området finns då området ligger inom
influensområde för flygplatsen och är reglerat med en planbestämmelse om högsta tillåtna
totalhöjd över nollplanet. Minst 20% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den
möjliggör infiltration och fördröjning av dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin
med motsvarande kapacitet anordnas. Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
ZKOCD – Verksamheter, kontor och konferenslokal/hotell, centrumverksamhet och
vårdanläggning
Inom områden markerat med ZKOC tillåts en markanvändning för verksamheter, kontor och
konferenslokal alternativt hotell samt centrumverksamhet dvs. småskalig handel. Detta för att
skapa möjlighet för ett kunskapsintensivt verksamhetsområde med flexibilitet i användning.
Planbestämmelsen O är avgränsad till konferensanläggning och hotell som syftar till att
erbjuda en tillfällig vistelse i form av konferens eller boende för att kunna tillgodose
kundbesök och mötespunkt för kunskapsutbyte till de verksamheter som etablerar sig inom
området. Funktioner som restaurang, gym eller kiosk kan ses som komplement till
verksamheten men kan också tillåtas fristående då den typen av verksamhet inryms inom
begreppet för centrumverksamhet. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 25 meter respektive 30
meter. Begränsningar i byggnation och uppförande av området finns då området ligger inom
influensområde för flygplatsen och är reglerat med en planbestämmelse om högsta tillåtna
höjd över nollplanet. Minst 20% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig så den möjliggör
infiltration och fördröjning av dagvatten. Alternativt kan ett underjordiskt magasin med
motsvarande kapacitet anordnas. Parkering ska ske inom den egna fastigheten.
Med planbestämmelsen D tillåts verksamhet för vårdanläggning så som ett sjukhus. Då
kommunen i dagsläget letar efter en ny placering av ett nytt sjukhus har önskemål inkommit
sent, precis innan samråd av planen, om att pröva denna markanvändning som ett alternativ i
södra delen av planområdet. Därav har planbestämmelsen D - vårdanläggning lagts till på
plankartan. Utförliga lokaliseringsprövningar, riskbedömningar, bullerutredningar etc.
kommer att tas fram till granskningsskedet i planprocessen om kommunen väljer att gå vidare
med placeringen som ett alternativ för ett nytt sjukhus.
Allmän platsmark
NATUR 1 – Naturområde, gång- och cykelväg samt anläggning för teknisk försörjning
får anläggas
Längsmed bäcken Ålabäcken finns ett varierande brett naturområde reglerat på plankartan som
NATUR 1. Området ska användas till rekreation och dagvattenhantering. Utformningen
längsmed bäcken kommer ha skiftande utformning. Sektioner kommer att redovisas tydligare
i det kvalitetsprogram för detaljplanen som kommer att tas fram till granskningsskedet av
detaljplanen. Längs med riksväg 30 och 25 och Tubbatorp finns också ett varierande brett
område reglerat med planbestämmelsen NATUR 1. Inom detta område bevaras och gallras
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befintlig skog. Längs med Härlövsvägen finns också ett reglerat naturområde som bevarar en
del av skalan längs vägen och användas till att skapa kompensationsåtgärder för de naturvärde
som fanns söder om Härlövsvägen på en äng. Zonerna av natur längs vägar och Ålabäcken
liksom gröna stråk i öst-västlig riktning är mycket viktiga som spridningskorridorer för växtoch djurlivet. I vissa delar är det höga naturvärden på objektsnivå.
I södra delen av planområdet i anslutning till den nya cirkulationsplatsen planeras en stor
dagvattendamm. Området möjliggör också ett promenadstråk från Öjaby till Kvällberg.
NATUR – Naturområde, ej rekreationsområde
Inflygningsområdet är reglerat i detaljplan som naturområde, ej rekreation, markerat på
plankartan med bestämmelsen NATUR. Då området är inflygningsområde för flygplatsen är
det ej tillåtet att vistas i området av säkerhetsskäl. Tankar finns att använda området till att
skapa en trevlig upplevelse för inkommande flyg genom att skapa en text ”VXO” av de
vegetationsmassor som kommer att finnas tillgängliga i samband med utbyggnad av
planområdet. Dagvattendammar med vattenspegel som kan locka till sig fåglar är ej tillåtet
inom området pga. säkerhetsskäl för flyget.
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GATA – Lokaltrafik inom området
Områden markerat på plankarta med bestämmelsen GATA kommer att användas för
lokaltrafik. Gatorna har olika bred och kommer också att ha olika utformningar i form av
planteringar och ytor för gång- och cykel samt möjlighet för busshållplats. Tydliga sektioner
för de olika gatorna kommer att redovisas i det kvalitetsprogram för detaljplanen som
kommer att tas fram till granskningsskedet av detaljplanen.
VÄG – Två nya
cirkulationsplatser
Planområdet kommer att
anslutas i tre punkter längs
med riksväg 30, befintlig
väganslutning –
Härlövsvägen samt två
nya anslutningar. Den ena
nya anslutningen är vid
trafikplats Öjaby vid
avfarten från riksväg 25
där det planeras en ny
cirkulationsplats och
området är markerat i
plankartan med
bestämmelsen VÄG. Den
andra nya anslutningen
blir i korsningspunkten
mellan riksväg 30 och
Nylandavägen där det
också planeras en ny
cirkulationsplats samt en
gång- och cykelunderfart.
Området är markerat på
planen med bestämmelsen
VÄG.
Upplysningar på
plankartan
Upphävande av
strandskydd
Inom planområdet finns
ett dike som har namnet Ålabäcken. Diket är cirka 2 meter brett och bedöms omfattas av
100 meter strandskydd. För att kunna genomföra detaljplanen behöver strandskyddet
upphävas i sin helhet inom planområde. Plankartan redovisar därför en separat karta över
området som avses upphävas samt att det finns en administrativ linje inom planområdet
som också avgränsar området som ska upphävas ifrån strandskyddet. Strandskyddat
området utgörs av cirka 410 000 kvm och består mestadels av produktionsskog med gran
som
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dominerade trädslag i varierande ålder med inslag av tall och triviallöv. Inslag av
odlingsmarker finns i anslutning till Härlövsvägen, i norr mot Tunatorp och på höjden i
sydöst. Planförslaget innebär att cirka 225 000 kvm planläggs som natur medan resterande del
kommer planläggas som kvartersmark eller gata. Anledningen att strandskyddet planeras
upphävs även inom framtida naturmark är för att åtgärder så som dagvattendammar och
liknande kommer behövas inom dessa delar.
Särskilt skäl
Som särskilt skäl anges enligt 7kap. 18 c § MB att området behöves tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap § 18
c p 5 miljöbalken). Det allmänna intresset är i detta fall att få fram ny verksamhetsmark i
Växjö kommun för att kunna behålla och skapa nya arbetstillfällen.
För att en åtgärd ska vara ett angeläget allmänt intresse ska det ge långsiktiga fördelar för
samhället där en kommuns behov av tätortsutveckling kan anses vara en sådan typ av åtgärd.
En prövning/resonemang ska samtidigt ske för att visa att åtgärden måste ligga inom
strandskyddat område och inte kan placeras på en annan plats, dvs utanför strandskyddat
område. Översiktsplanen är ett viktigt stöd/verktyg i en sådan prövning, genom att kommunen
pekar ut olika områdes markanvändning för att visa hur staden strategisk kan utvecklas på
bästa sätt.
I Växjö kommuns fördjupade översiktsplan för Växjö stad (antagen av kommunfullmäktige
2012-02-28) är området beläget inom strandskyddat område för Ålabäcken utpekat som
verksamhetsområde - utbyggnad (norra delen) och utredningsområde (södra delen).
Ett ställningstagande/precisering görs i FÖP Växjö stad att verksamhetsområdena är avsedda
för verksamheter som är störande, miljöpåverkande, ytkrävande och genererar tung eller stor
mängd trafik. De bör inte blandas med bostäder vilket bidrar till att de placeras i stadens
utkant men ändå i anslutning till befintlig infrastruktur. Med utgångspunkt i detta utgör
området
(norra delen av planområdet) kring flygplatsen ett av fem utpekade utbyggnadsområden
lämpliga för verksamheter. Detta ställningstagande av placering går även i linje med
ställningstagande att befintliga verksamhetsområden mer centralt beläget i staden ska
omvandlas till en blandad stadsbygd med bostäder och butiks- och verksamhetslokaler sida
vid sida. Ju mer staden växer desto mer ökar behovet av bostäder och samhällsservice och för
att gynna en hållbar stadsutveckling och samhällsplanering där befintliga infrastrukturer i så
stor omfattning som möjlig tas tillvara, görs bedömningen att rena verksamhetsområden
(störande) inte kan ligga kvar så centralt i staden som de tidigare avlägsna
verksamhetsområdena idag gör (ex Västra mark, Sandviksområdet). På detta sätt tillgodoses
Växjös behov av hållbar tätortsutveckling genom att befintliga strukturer (både inom och i
stadens utkant) utnyttjas så långt som möjligt.
För utredningsområdet (södra delen av planområdet) har markanvändningen inte specificerats
i den fördjupade översiktsplanen med hänsyn till riksintresset för flygplatsen. Den
preciseringen är nu gjord där utredningsområdet som berörs av aktuellt planförslag ligger
inom flygplatsens influensområde. Detta influensområde utgörs av markområden utanför
riksintresseområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar, bullerkänslig bebyggelse
eller anläggningar som
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orsakar elektromagnetisk störning, kan leda till restriktioner på flygverksamheten. Det i sin
tur kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. Med utgångspunkt av
riksintressebeskrivningen är utredningsområdet mest lämpat som verksamhetsområde.
Ett planprogram (Växjö Västra Verksamhetsområde) togs fram och godkändes av
kommunstyrelsen 2017-09-05 §302, där en fördjupning av områdets struktur och innehåll tas
fram. Planprogramsområdet innefattar både det utpekade utredningsområdet (södra delen)
och utbyggnadsområdet (norra delen). Planprogrammet förtydligar även områdets lämplighet
som verksamhetsområde i och med redan störda miljöer och god tillgänglighet samt
verksamhetsområdet betydelse och funktion inte bara för staden utan även dess regionala
betydelse genom dess storlek och placering vid flera riksvägar och flygplatsen.
Sammanfattningsvis, baserat på ovanstående resonemang med stöd i FÖP Växjö stad och
efterföljande planprogram är kommunens behov av hållbar stadsbyggsutveckling genom i
anspråkstagandet av det strandskyddade området utmed Ålabäcken för verksamhetsmark ett
angeläget allmänt intresse som väger tyngre än det allmänna intresset som strandskyddet
utgör.
Arkeologi
Inom detaljplanen finns 8 fornlämningar som behöver utredas vidare. Arkeologisk utredning
steg 1 finns framtagen för planområdet och steg 2 beräknas vara påbörjad och slutförd innan
detaljplanen antas. Med nuvarande utformning av detaljplanen kommer samtliga
fornlämningar att behövas tas bort. Plankartan har en separat karta som redovisar vilka delar
av planområdet som omfattas av fornlämningar samt upplyser att fortsatta utredningar och
tillstånd krävs innan åtgärd.
Samråd med flygplatsen
I samband med byggnation eller ändring av användning inom riksintresseområdet för
flygplatsen ska samråd ske med flygplatsen för att säkerställa att förändringarna klarar
gällande riktlinjer och säkerhetskrav för flyget. Samråd ska också se vid uppförande av
ljusanordningar. Detta finns reglerat på plankartan under delen ”upplysningar”.

PLANENS INVERKAN PÅ MILJÖN
Störningar
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft
Förordning om miljökvalitetsnormer för luft reglerar förekomst av kvävedioxid/kväveoxider,
svaveldioxid, bly för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. Flertalet ämnen regleras via gränsvärdesnormer.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.
Växjö kommun kontrollerar luftkvaliteten kontinuerligt och har även gjort en större beräkning av
luftkvaliteten 2006 som följdes upp 2013. För planområdet finns inga framtagna
luftkvalitéberäkningar. Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra ett ökat antal
fordonsrörelser i området. I vilken omfattning trafiken ökar till följd av de nya verksamheterna är
i dagsläget svårt att bedöma beroende på vilken typ av verksamhet som etableras. Ett
överskridande av
…………………………………………………………………………………………………..
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miljökvalitetsnormerna till följd av de ökade trafikrörelserna är dock inte att vänta. Det krävs
trafiksiffror på upp emot 60 000–90 000 fordon per dygn för att normerna ska överskridas i en
välventilerad miljö, vilket området utgörs av. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte
medföra någon risk för att gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster
Ålabäcken utgör ingen vattenförekomst och har därmed inga beslutade
miljökvalitetsnormer med juridiska krav på god status. Då naturen runt bäcken, inklusive
Gullhalla sumpskogar, har höga värden kan det vara lämpligt att ha samma krav på
vattenkvaliteten i Ålabäcken som för en vattenförekomst. För kemisk status innebär det
att utsläpp från verksamheter eller dagvatten inte får medföra att halter av prioriterade
ämnen i Ålabäcken överstiger gränsvärden angivna av Havs- och vattenmyndigheten i
föreskrifterna HVMFS 2013:19. För särskilt förorenande ämnen bör även dessa
understiga angivna bedömningsgrunder, angivna i samma föreskrift. För fosfor kan
referensvärden från Lillesjön användas för att uppskatta naturliga nivåer. Fosforhalten
bör vara under 30 µg/l för att ge god status.
Lillesjön är en vattenförekomst (SE631505-143363) som omfattas av EUs ramdirektiv
för vatten. Det innebär att det för Lillesjön finns beslutade miljökvalitetsnormer och att
vattenkvaliteten inte får försämras. Halterna av prioriterade ämnen och särskilt
förorenande ämnen i Lillesjön får inte överstiga gränsvärden och bedömningsgrunder
angivna i HVMFS 2013:19. Då Lillesjön idag har hög status vad avser näringsämnen får
fosforhalterna inte överstiga 16 µg/l och sjöns biologi
(flora och fauna) får inte försämras.
Lillesjön har klassificerats till god ekologisk status. Sjön uppnår inte god kemisk status
på grund av förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter. Dessa ämnen
finns i förhöjda halter i samtliga svenska vatten. För övriga prioriterade ämnen är
statusen bedömd som god. Beslutade miljökvalitetsnormer är fortsatt god ekologisk status
och fortsatt god kemisk status för alla ämnen utom kvicksilver och polybromerade
difenyleter, som har mindre stränga krav, satta på nationell nivå.

…………………………………………………………………………………………………..
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Det finns ingen grundvattenförekomst i området. Närmaste grundvattenförekomst är
Alvestaåsen, Lekaryd (SE631243-142475), ca 10 km västerut. Den påverkas inte
verksamheter inom Öjaby 1:17, Växjö kommun.
Då jordarterna inom området mestadels består av morän med medelhög genomsläpplighet
och att det inom området inte finns någon grundvattenförekomst/större dricksvattentäkt som
riskerar att skadas, möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten. Beräknade halter av
föroreningar får dock inte vara så höga att det innebär risk för negativ påverkan på
omkringliggande miljöer. Området med genomsläppliga jordarter bör undvikas för
infiltration, då föroreningar i högre grad riskerar att påverka grundvattenkvaliteten och
transporteras till Helgasjön i öster.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte följs.
Buller
En trafikbullerutredning kommer att tas fram i samband med framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen av detaljplanen.
Översvämning
Dagvattensystemet dimensioneras för att leda dagvattnet för ett regn med en åtkomsttid på 10
år vid fylld ledning och ett 30-årsregn till marknivå med en klimatfaktor på 1,25 och
varaktighet på 10 minuter. Detta innebär att vid kraftigare regn än ett 10 års regn kommer det
komma mer vatten än vad dagvattenledningar kan ta emot. Därför har området höjdsatts för
att säkra ytlig avrinning vid dessa regn. Till exempel kan gator och gröna ytor fungera som
tillfälliga magasin för att få en trög avledning i systemet. Instängda områden ska ej
förekomma. Byggnationer utformas och utföras så att översvämningar och fuktskador
undviks, Svenskt vatten publikation 10.
Miljökonsekvensbeskrivning
För varje detaljplan ska en undersökning om betydande miljöpåverkan göras för att bedöma
den påverkan planens genomförande kan ha på miljön, hälsan eller hushållningen med mark
och vatten och andra resurser. Det ska tydligt framgå om planens genomförande kan innebära
en betydande påverkan eller inte. Om planen medför en betydande påverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En undersökning om betydande miljöpåverkan finns
framtagen för detaljplanen där detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen håller på att tas fram och kommer att redovisas
samt skickas på samråd i samband med granskning av detaljplanen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Flygplatsen / inflygning
Detaljplanen ligger delvis inom riksintresseområde för flygplatsen och berör flygplatsens
influensområde för flyghinder. Med influensområde för flyghinder menas det område, utanför
flygplatsen, inom vilket höga anläggningar så som vindkraftverk, master, torn och andra
byggnader kan innebära fysiska hinder för luftfarten. Dessa hinder kan innebära att
flygverksamheten vid flygplatsen drabbas av sådana restriktioner att utnyttjandet av
flygplatsen försvåras påtagligt. Hinderfriheten skall även hållas vid byggnation i området. Det
…………………………………………………………………………………………………..
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är inte rimligt att överhuvudtaget tillåta någon form av verksamhet i den yta som ska
säkerställa att piloten har fri sikt till inflygningsljusen. Detta innebär i praktiken att
bebyggelse inte kan tillåtas i en yta med 120 meters bredd och 1350 meters längd som
sträcker sig från bantröskeln ut längs banans förlängning. Verksamhet som innebär att
människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och utflygande flygplan kan vara
oacceptabel från risksynpunkt (risk för tredje man). Inflygningsområdet är reglerat i
detaljplanen som ett naturområde och där området ej får användas för rekreation.
Influensområdet i detaljplanen är reglerat med kryssmark på plankartan som endast tillåter
anläggningar för upplag, materialgårdar, murar, plank, parkeringsplatser och
transformatorstation. För området finns en satt totalhöjd för att ej förhindra flygplatsens
verksamhet. Radio- eller telemaster alternativt torn som ej är till för flygets funktion är ej
tillåtet inom planområdet.
Detaljplanen som helhet inom riksintresset medger ingen markanvändning som kan anses vara
stadigvarande utan tillåter endast i norr industri, söder verksamheter, kontor och
konferensanläggning alternativ hotell. Områden för lokaltrafik och naturområden finns också.
Detaljplanen har utformats utifrån flygplatsens säkerhetskrav och riktlinjer i samband med
riksintresset för flygplatsen och bedöms därmed inte försvåra flygplatsens verksamhet. I
samband med utbyggnad av området kommer flygplatsen att bli hörda i samband med
bygglov för att säkerställa att de sista detaljerna är i linje med gällande riktlinjer och krav.
Påverkan på naturvärden
Naturvärden (beteckningar enligt naturvärdesinventering av WSP)
Artrik vägkant mot Rv30 (ÖjaY2) – viktigt med bibehållen hydrologi med bevarad permanent
vattensamling. Åtgärder behöver vidtas för att bevara hydrologin och således också
naturvärdena. Dialog kring slåtter med trafikverket.
Kärr (ÖjaY3) – bevarad hydrologi men även gynnsamt med översvämningar och tillskapande
av permanenta vattenytor. Området bevaras i detaljplan för dagvattenhantering. Småvatten
kan anläggas.
Öppen gräsmark (ÖjaY4) – denna gräsmark kommer att tas i anspråk för kvartersmark. Kan
kompenseras med nya ytor söder om Härlövsvägen, i dagvattenmagasin eller i
inflygningszonen.
Öppen artrik gräsmark (ÖjaY5) – artrik gräsmark som kommer att tas i anspråk för
kvartersmark och väg. Bland annat fridlyst grönvit nattviol samt rödlistad mindre
bastardsvärmare och sommarfibbla. Kompensation för de högsta värdena kan inte anses vara
fullgoda utan naturvärden går förlorade. De lägre värdena kan kompenseras med nya ytor
söder om Härlövsvägen, i dagvattenmagasin eller i inflygningszonen.
Öppen gräsmark (ÖjaY6) – denna gräsmark kommer att tas i anspråk för kvartersmark. Hyser
den rödlistade fjärilen mindre bastardsvärmare. Kan kompenseras med nya ytor söder om
Härlövsvägen, i dagvattenmagasin eller i inflygningszonen.
…………………………………………………………………………………………………..
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Gransumpskog (1) – sumpskog med mycket död ved. Mycket är relativt färskt och det kan
förväntas en relativt snar utveckling mot högre naturvärden. Bevara naturlig hydrologi och en
så bred kantzon som möjligt mot bäcken. En stor del tas i anspråk för kvartersmark. Död ved
från området som exploateras kan flyttas till naturmark inom planområdet eller till annan
skogsmark. Rekreationsväg innebär visst intrång i naturvärdena.
Sumpskog/kärr (2) – område som bevaras som natur i DP. Gynnsamt med översvämningar
som gynnar tall och lövträd på bekostnad av gran eller skapar död ved. Området nyttjas av
fåglar som spillkråka och det kan utvecklas till en fin lokal för mindre hackspett med lövrik
kantskog kring kärret. I kanterna finns jättebjörnloka och fläder som behöver bekämpas.
Kontinuitetsskog (3 & ÖjaY3) – gammal skog med äldre träd och rikligt med död ved. Flera
rödlistade arter och signalarter. Bevaras i DP, men kan påverkas negativt utan skyddszon åt
öster. Området kan påverkas negativt om översvämningar blir för stora och långvariga då det
missgynnar granen som här hyser höga naturvärden. Frågan är dock om dike behöver
anläggas som kommer ta delar av denna yta i anspråk? I så fall går stora värden förlorade.
Barrsumpskog/mosse (5) – Tas i anspråk. Kan kräva tillstånd om vattenverksamheten när
torven behöver grävas ur. För att mildra skadan kan grov död ved från området flyttas.
Blandsumpskog (4&6&7) – bevaras som NATUR inom detaljplan. Rekreationsväg innebär
visst intrång i naturvärdena.
Blandskog (södra 2011_5) – artrik gräsmark och lövrikt bryn mot Rv26. Viktigt att tillse att
ekarna med rödlistad skalbagge bevaras i tillräckligt bred zon Naturmark mot Rv25. Positivt
om granen huggs bort. Den artrika vägkanten ligger utom detaljplan och bevaras inom
vägområdet.
Fridlysta arter
Nattviol (ÖjaY1) – precis utanför planen så den berörs ej då skyddszon planeras. Skogen som
sparas sköts för att skapa ett luftigt bryn mot åkern med bärande och blommande träd och
buskar.
Grönvit nattviol (ÖjaY5) – växtplats försvinner vid Gullhalla. Dialog kring
fridlysingsbestämmelserna med Länsstyrelsen.
Skogsödla (ÖjaY5) – livsmiljö försvinner. Dialog kring fridlysingsbestämmelserna med
Länsstyrelsen.
Spillkråka – mycket av dess livsmiljö försvinner. Kommer att hanteras i MKB.
Rosenfink – mycket av dess livsmiljö försvinner. Kommer att hanteras i MKB.
Biotopskydd
Stenmurar och åkerrösen vid Gullhalla. Dispens krävs. Kan återskapas i inflygningszonen och
zon syd Härlövsvägen. Det är gynnsamt om placeringen av murarna bidrar till
spridningsmöjligheter i väst-öst led.
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Ekologisk kompensation / skadebegräsning
Gräsmarker – inflygningszonen och 30-meterszon syd Härlövsvägen toppas med magra
vegetationsmassor och sås med ängsfröblandning. Här också tillskapande av sandiga kullar
för marklevande steklar, trädstockar för ved/hållevade insekter, rösen/stenmurar anläggs för
övervintring och boplats. Blommande buskar som hagtorn, nyponros och slån planteras.
Dagvattenmagasin och diken sås med ängsfröblandning i de delar som endast sällan är
översvämmade.
Stenmurar och åkerrösen – återskapas i inflygningszonen och 30-meterszon syd
Härlövsvägen.
Skogsmark – död ved flyttas från exploaterade områden
Grön infrastruktur
Sammanhängande skogsstråk längs Ålabäcken, Rv30, Rv25, Härlövsvägen, inflygningszonen,
samt minst 4 sammanhängande grönstråk genom området i öst-västlig riktning spritt i
området. Trädplanteringar längs vägar. Tillskapad ängsmark syd Härlövsvägen som binder
samman odlingslandskapet i väst mot gräsmarksvärdena vid flygplatsen.
Påverkan på riksintresset Bergkvara gård
Planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiljö. Dock ligger
riksintresseområdet Bergkvara (G26) strax väster om planområdet. Planförslaget bedöms inte
påverka riksintresseområdet negativt, då inga av de värdekärnor som ger uttryck för
riksintresset påverkas negativt
Påverkan på riksväg 25 och riksväg 30
Riksväg 25 och riksväg 30 utgör riksintresse för kommunikationer. Detaljplanen kommer att
påverka dessa genom att området avses anslutas till vägarna. Underhandssamråd med
Trafikverket har genomförts gällande utformningen av korsningarna. Korsningarna kommer
att vara dimensionerade enligt VGU, vilket medför att inte framkomligheten och
tillgängligheten för fordon påverkas negativt. Detaljplanen bedöms inte medföra någon
påtaglig skada eller några nämnvärda negativa konsekvenser på riksintresseområde för
kommunikationer.

PLANENS GENOMFÖRANDE
Nya infarter från riksväg 30
Två nya infarter ifrån riksväg 30 planeras för att kunna försörja området med trafik. Dessa
kommer att utformas som cirkulationsplatser. Marken för cirkulationsplatserna finns med i
detaljplanen för att dessa ska kunna hanteras utan vägplan utan av Trafikverkets förfarande,
typfall 1.
Utbyggnad av planområdet
Planområdet kommer att byggas ut i söder och norr ut. Om detta sker i etapper kommer att
studeras vidare innan antagande av detaljplanen.
Masshantering
I samband med framtagandet av samrådshandling till detaljplan har en grov projektering
gjorts. I områdets södra delar beräknas det att bli massöverskott samtidigt som det beräknas
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grovterrassering av tomter. Totalt
kommer det bli ett överskott på massor
som kan användas i andra projekt.
Vegetationsmassor från området
kommer till största del tas om hand
inom området genom att fylla upp
området inom inflygningszonen. I
samband med detta skapas också ett
grönstråk mellan industri och
verksamhetsmarken som även kommer
att utformas så att området ger ett
positivt välkomnande för de som flyger
in till Växjö.
Dagvatten
Dagvattnet ifrån verksamheter och
allmänplatsmark kommer att hanteras
inom planområdet. Detaljplanen
reglerar att minst 20% av fastighetsytan
ska vara genomsläpplig så att den
möjliggör för infiltration av dagvatten.
Alternativt kan ett underjordiskt
magasin med motsvarande kapacitet
anordnas. Detta ger bra förutsättningar
för att vidta åtgärder för lokalt
omhändertagen av dagvatten (LOD)
genom infiltration och fördröjning av
dagvatten. Fördröjningen av dagvatten
dimensioneras för att dagvattenutflödet
efter exploateringen ska vara som max
lika med naturavrinningen före
exploateringen. Detta görs för att
förhindra eventuell påverkan på
nedströmsliggande fastigheter.
Avrinningen av dagvatten från
planområdet kommer att följa samma
avrinningsvägar som sker i dagsläget.
Dvs att en del av planområdet kommer
att rinna söderut via ett dike och
ledningar mot Räppe kanalen och en
del av planområdet kommer att rinna
norr ut mot Lillesjön via Ålabäcken. (ca
34 ha respektive 177 ha).
För att fördröja och rena dagvatten som rinner söderut anläggs en dagvattendamm med
permanent vattenyta. Dammen dimensioneras för att inte släppa högre flöde än
…………………………………………………………………………………………………..
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naturavrinningen. Hänsyn tas även till befintlig flödeskapacitet i dagvattensystemet nedströms
planområdet.
Dagvatten som rinner mot Ålabäcken och norrut leds till 8 sedimentationsdammar där det
mest förorenade vattnet renas. Dammarna kommer att utformas/dimensioneras för att uppnå
en hög reningseffekt och förses med en oljeavskiljande funktion. Ytterligare rening förväntas
ske i Ålabäcken. Dagvatten ifrån angränsande områden, natur och verksamhetsområden
kommer att fördröjas i Ålabäcken genom att varierande sektioner och en meandranade
sträckning skapas. Detta innebär att Ålabäcken kommer att ändra sin karaktär från ett vanligt
avvattningsdike till ett mer naturligt vattendrag. Bäckfåran kommer att behålla sin nivå. För
att minska risk för erosion förses Ålabäcken med hastighets dämpande åtgärder såsom
uppdämningar och hastighetshinder etc.
Hänsyn kommer även att tas till de befintliga våtmarksområdena för att främja den biologiska
mångfalden. Våtmarken norr om Gullhalla kommer att nyttjas för dagvattenhantering ifrån
verksamheterna då den bedöms ha låga naturvärden, men att naturvärdena skulle kunna
förstärkas om området tillförs mer vatten. Därför bedöms det positiv att utnyttja
våtmarksområdena för hanteringen av dagvatten. Anmälan om vattenverksamhet kommer att
krävas för dagvattenåtgärder i Ålabäcken.
Vatten- och avlopp
Spill och vatten ansluts till det kommunala vattenledningar. Verksamhetsområdet för VA
utvidgas.
Flytt av el-ledningar och transformatorstationer
Inom planområdet går det ett stort ledningstråk i södra delen av detaljplanen som kommer att
bevaras. Markanvändningen är reglerad som allmänplatsmark och skyddsavstånd bedöms
klaras till ledningen. I norra delen av planområdet går det tvärs igenom planområdet en
kraftledning. Denna ska flyttas under 2019 och grävas ner för att ett genomförande av
detaljplanen ska vara möjligt. För att kunna förse området med ström beräknas det behövas
flera nya transformatorstationer fördelat inom området. Möjlighet till placering av dessa finns
inom markanvändningen på plankartan NATUR1.
Avfall
Avfallshantering ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning. Utrymmen för sortering
av avfall etc. ska följa ”Renhållningens råd och rekommendationer för utrymmen och
transportvägar” (Tekniska förvaltningen 2003-05-06) samt ”Föreskrifter för avfallshantering i
Växjö kommun” (Kommunfullmäktige 2012-12-18). Båda dokumenten finns på Växjö kommuns
webbplats vaxjo.se
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Fastighetsbildning
Detaljplanen innefattar fastigheten Öjaby 1:17 i sin helhet samt delar av fastigheten Norrby
1:1.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser på fastighetsnivå, se tabell.
Fastighet

Ekonomiska

Fastighetsrättsliga

Tekniska

Inom planomr.

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Öjaby 1:17

Ja

Ja

Ja

Norrby 1:1

Ja

Ja

Ja

Öjaby S:1

Ja, i samband med
nybyggnation av
cirkulationsplats i
anslutning till
Härlövsvägen samt
andra justeringar av
vägen.

Ja, i samband med
nybyggnation av
cirkulationsplats i
anslutning till
Härlövsvägen samt
andra justeringar av
vägen.

Ja, i samband med
nybyggnation av
cirkulationsplats i
anslutning till
Härlövsvägen samt andra
justeringar av vägen.

Bergkvara 6:1

Ja, i samband med
utbyggnad av
vändplatser samt
förändringar vid
Ålabäcken.

Ja, i samband med
utbyggnad av
vändplatser samt
förändringar vid
Ålabäcken.

Ja, i samband med
utbyggnad av vändplatser
samt förändringar vid
Ålabäcken.

Postiljonen 1

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Tunatorp 1:20

Nej

Nej

Nej

Öjaby 4:3

Nej

Nej

Nej

Öjaby 29:1

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Ev. i samband med
utbyggnad av ny
cirkulationsplats
samt gång- och
cykelunderfart.

Öjaby-Nöbbele 3:8

Ev. i samband med
åtgärder i
Ålabäcken

Ev. i samband med
åtgärder i Ålabäcken

Ev. i samband med
åtgärder i Ålabäcken

Utanför planomr.
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Öjaby-Nöbbele 4:1

Ev. i samband med
åtgärder i
Ålabäcken

Ev. i samband med
åtgärder i Ålabäcken

Ev. i samband med
åtgärder i Ålabäcken

Räddningstjänstens tillgänglighet
Räddningstjänsten når verksamheterna inom området via lokalgatorna samt driftväg längsmed
Ålabäcken.
Bygglov och gestaltning
Ett kvalitetsprogram håller på att arbetas fram för detaljplanen och kommer redovisas i
granskningsskedet av detaljplanen. Programmet ska fungera som ett underlag för vidare
gestaltning av området. Kvalitetsprogrammet tas fram i samverkan mellan fastighetsägarna kommunen och Hovs Mark och Maskin AB. Kvalitetsprogrammet konkretiserar de tankar och
idéer som framkommit i planprogrammet för Växjö Västra verksamhetsområde. Programmet
ska också ligga till grund för kommande markförsäljning och bygglovshantering.
Hantering av byggkranar
På grund av att området ligger inom influensområde för flyget måste gällande totalhöjd
hållas. Byggkranar och byggnadsställningar får endast uppföras i samråd med flygplatsen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Planavgift kommer att tas ut för
bygglovspliktiga åtgärder.
Planekonomi
Kommunens utgifter beräknas inte överstiga intäkterna. Planavgift kommer att tas ut för
bygglovspliktiga åtgärder. Ett exploateringsavtal mellan Växjö kommun och Hovs Mark &
Maskin kommer att tas fram för att reglera parternas respektive ansvar vid genomförande av
detaljplanen. Ett medfinansiering- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Växjö
kommun finns framtaget och reglerar parternas respektive åtagande och finansiella ansvar vid
planering och anläggande av anslutningar till riksvägar.
Tidsplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande och planeras att antas år 2019. Efter
genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Efter genomförandetiden
fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.
STADSBYGGNADSKONTORET
Kerstin Ivansson
Planarkitekt
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