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Planbeskrivning  
Växjö 7:10 mfl. (Etapp 3, Hagavik) 
Norremark,  

Växjö kommun 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skola, idrottsändamål, bostäder, vård och 
centrum-verksamheter inom ett före detta asfaltsupplag, samt att bekräfta och 
bevara naturområdet vid Hovs göl. 
 
Det före detta asfaltsupplaget omvandlas till ett område med blandad bebyggelse. I 
den västra delen uppförs en högstadieskola (7-9) och en idrottshall med tillhörande 
idrottsanläggningar som även ska tillgodose behovet för intilliggande stadsdelar. 
Väster om skolan anläggs en större mark-parkering för besökande och personal. 
Öster om skolområdet föreslås ett bostadsområde med 150 – 300 lägenheter. 
Bostäderna är fördelade i flerbostadshus och radhus i 2-4 våningar samt ett punkt-
hus i 6 våningar mot naturmarken i öster. Utöver bostäder möjliggörs även centrum-, 
skol- och vårdverksamhet. Angöring till bostadsområdet sker via en lokalgata som 
ansluts till Björnvägen via en ny cirkulationsplats. För att förbättra framkomligheten i 
området planeras även korsningen Evedalsvägen/Björnvägen byggas om till 
cirkulationsplats. En ny gång- och cykelväg anläggs längs Björnvägens södra sida för 
att minimera korsande trafik över vägen och samtidigt öka tillgängligheten för gång-
och cykeltrafik till skolan och det planerade bostadsområdet. 
 
Söder om planerad bebyggelse finns naturområdet vid Hovs göl som har mycket höga 
natur-värden. Planförslaget innebär inga förändringar för området. Genom att 
planlägga det som natur-mark bekräftas nuvarande markanvändning så att området 
även i fortsättningen kan utgöra ett viktigt natur- och rekreationsområde i Växjös 
norra delar. I söder planläggs även obebyggda delar av verksamhetsområdet 
Norremark som naturmark. Detta bidrar till att skapa en större skyddszon runt Hovs 
göl och område med höga naturvärden, samt säkerställer en framtida utveckling av 
naturområdet söderut. Ytterligare skäl att planlägga den södra delen som naturmark 
är att de geotekniska förhållandena i området gör marken olämplig för byggnation. 
För att möjliggöra en framtida förlängning av Ekorrvägen planläggs gatumark med 
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vändzon i planområdets södra kant. Gatan kommer att användas för tillfart till 
angränsande industrimark samt för servicefordon och besökande till naturområdet.   
 
 
 
 
Bakgrund 
Asfaltsupplaget vid Hagavik är lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning 
till verksamhetsområdet Norremark. Området ingår i framtaget planprogram för 
Hagavik (antaget 2009-08-11) där det pekas ut som en framtida sammankopplande 
länk mellan Östra Lugnets bostadsområde och Hagaviks bostadsområde. Av det 
område som omfattas av planprogrammet är asfaltsupplaget nu den sista delen som 
ska planläggas. För att säkerställa bevarande av natur-området vid Hovs göl har 
kommunen beslutat att detaljplaneområdet ska utvidgas söderut mot Norremarks 
verksamhetsområde.  
 
Handlingar 
Planförslaget utgörs av denna planbeskrivning med redovisning av planens 
genomförande, undersökning om betydande miljöpåverkan, plankarta med 
planbestämmelser, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande samt följande bilagor: 

- Bullerutredning till detaljplan för Växjö 7:10 mfl, etapp 3 Hagavik,  Tyrens 
2020-09-02 

- Förstudie grundläggningsförhållanden, Norconsult 2018-06-01 
- Hagavik, Växjö kommun, Översiktlig Miljöteknisk markundersökning, WSP 

2017-05-19 
- Komplettering gällande dagvatten – etapp 3, Hagavik, WSP 2020-09-15 
- PM – Anslutning till dricksvattennätet och avledning av dag- och spillvatten, 

Norconsult 2019-03-20 
- Trafik-pm Västra Hagavik, Norconsult 2019-03-20 
- Västra Hagavik arkitektur, Norconsult 2019-02-05 
- Översiktlig geoteknisk undersökning, Sweco 2017-10-30 

 
Under planprocessen finns planhandlingarna tillgängliga på Växjö kommuns hemsida. 
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PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen Norremark, ca 5 km norr om Växjö centrum. 
Området är ca 46 hektar stort och begränsas i norr av Björnvägen, i väster av 
Evedalsvägen. I söder och öster avgränsas området av Norremark 
verksamhetsområde. 
 

 
Röd streckad linje visar planområdets avgränsning.  
 
Markägoförhållanden 
Merparten av planområdet ingår i fastigheterna Växjö 7:8 (2), Växjö 7:8 (3) och Växjö 
7:10 (2). Samtliga fastigheter ägs av Växjö kommun.  
 
I planområdets nordvästra hörn berörs en mindre del av fastigheterna Triton 1 som är 
privatägd, och Astronomen 1 som ägs av det kommunala bolaget Vöfab.  
 
Björnvägen ingår i Växjö GA:12 som förvaltas av Hagaviks samfällighetsförening. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplanen 
I gällande översiktsplan är området närmast Björnvägen utpekat som 
”stadsbebyggelse utbyggnad”. Enligt översiktsplanen bör området succesivt 
omvandlas till en blandstad, exempelvis med kvartersbebyggelse med hus som har 
butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningen och bostäder på de övre planen. 
Inom området bör nya parker och grönstråk anläggas så att stadsdelarna får en god 
grönstandard. Hovs göl och omgivande naturmark är utpekat som område för ”natur- 
och rekreation” och den södra delen av planområdet som ”verksamhet, oförändrad 
användning”.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Genom att 
planlägga delar av verksamhetsområdet som allmän platsmark natur säkerställs en 
möjlig utveckling av natur- och rekreationsområdet runt Hovs göl.   
 
Program för planområdet 
Planprogram Hagavik, antaget av kommunstyrelsen 2009-08-11 § 216/2009, 
behandlar hur Hagaviksområdet är tänkt att utvecklas. Syftet med programmet är att 
”omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder” 
samt ”förbättra miljö- och resurs-hållningen genom att inrymma området i det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp”. 
 

 
Programkarta för Hagavik. Asfaltsupplaget ingår i Västra Hagavik som i kartan 
markerats med rosa streckad linje. 
 
Planprogrammet redovisar en övergripande struktur för en exploatering av hela 
Hagavik, där det nu aktuella området kring asfaltsupplaget ingår. Planprogrammet 
redovisar en föreslagen uppdelning av utbyggnadsetapper där asfaltsupplaget utgör 
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en etapp. Det nuvarande asfaltsupplaget föreslås i planprogrammet bli den 
sammankopplande länken mellan Östra Lugnets bostadsområde i väster och Hagaviks 
bostadsområde österut. Området har även en avgörande roll i kopplingen till Evedal 
och Hovs göl i söder. Tillsammans med Östra Lugnet i väster kan området också 
skapa entrén till bostadsområdena i norra Växjö. Västra Hagavik beräknas kunna 
innehålla ca 150 bostäder. Området anses även ha potential för närservice i anslutning 
till Evedalsvägen. Inom Västra Hagavik bör mindre arbetsplatser i form av lättare/icke 
störande verksamheter samt kommersiell service kunna prövas på lämpliga platser.  
 
Hovs göl bör utvecklas som rekreationsområde med tydlig koppling till omgivande 
områden. Ett bredare grönstråk föreslås från Hovs göl och vidare norrut mot 
Helgasjön. 
 
Detaljplaner 
Planområdets södra och nordöstra del omfattas delvis av detaljplan för Norra 
industriområdet (0780K-P77). Området i söder är huvudsakligen planlagt som 
kvartersmark för Handel (ej livsmedel), Kontor och Industri. Allmän platsmark utgörs 
av gata och Natur. Området i nordöst är planlagt som kvartersmark för 
utjämningsmagasin (för dagvatten) samt allmän platsmark väg. Genomförandetiden 
för detaljplanen har gått ut.  
 
Området norr om Björnvägen i planområdets nordöstra del omfattas av detaljplan för 
Växjö 7:8 mfl. (Dalbostrand) på Norremark (0780K-P12/6). Den del av detaljplanen som 
berörs av planförslaget är planlagd som allmän platsmark GC-väg, lokalgata, natur 
samt kvartersmark för tekniska anläggningar. Genomförandetiden för detaljplanen 
har gått ut. 
 
Evedalsvägen och kvartersmarken väster om vägen omfattas av detaljplan för Växjö 
7:8 Östra lugnet, Hovshaga (0780K-P06/11). Området söder om Saturnusvägen är 
planlagt för skola, bostäder och kontor. Marken norr om vägen är planlagd för 
bostäder. Allmän platsmark utgörs av GC-väg och lokalgata. Genomförandetiden för 
detaljplanen går ut 2021-05-23. 
 
Övriga delar av planområdet är inte planlagt sedan tidigare.  
 
Grönstrukturprogrammet 
I Grönstrukturprogrammet för Växjö stad 2013, antaget av Kommunstyrelsen 2013-04-
09, pekas Hovs göl ut som ett område med både rekreativa och biologiska värden. 
Asfaltsupplaget pekas ut som möjligt område för stadsodling eller betesmark. 
 
Riksintressen 
Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen gav 2016-10-04 byggnadsnämnden i uppdrag att utöka befintligt 
detaljplaneuppdrag inom Hagavik för att även omfatta asfaltsupplaget söder om 
Björnvägen. Området ska möjliggöra skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och 
bostäder. 
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Byggnadsnämnden gav 2016-12-15 § 318 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Förutsättningar bebyggelse 
Verksamheter  
I dagsläget består planområdet huvudsakligen av naturmark och det finns ingen 
bebyggelse inom området. Diverse verksamheter med anknytning till markberedning 
och masshantering är aktiva inom det före detta asfaltsupplaget. En 
återvinningsstation finns invid Evedalsvägen i planområdets nordvästra del. 
 
Norr om området ligger Dalbostrand som är ett bostadsområde med friliggande villor. 
Väster om planområdet ligger bostadsområdet Östra Lugnet. I söder och öster 
angränsar planområdet till verksamhetsområde med blandad bebyggelse.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger inom Växjö stad med god tillgång till kommunal och kommersiell 
service. Skolor och förskolor finns i Hovshaga och Sandsbro inom ett par kilometers 
avstånd. Närmaste skola är Östra Lugnets skola som ligger direkt väster om 
planområdet. Vårdcentral finns i Hovshaga, ca 2 km från planområdet. 
 
Närmaste service med matbutik m.m. finns i Hovshaga Centrum samt i Norremarks 
handelsområde. 
 
Föreslagen bebyggelse 
Planförslaget möjliggör att det före detta asfaltsupplaget bebyggs med bostäder, 
skola, idrotts-anläggningar, vård- och centrumverksamhet. Förslaget följer 
intentionerna i Planprogram Hagavik och stadsdelen blir den sammankopplade delen 
mot staden i väster samt Östra Lugnets bostäder. Området blir också entré till 
Hagaviks strandområde (Dalbostrand) och Södra Hagavik. Området ska ha en 
stadsmässig karaktär och i öster ska grönskan inom naturområdet bidra till en mjuk 
övergång till Norremarks verksamhetsområde.  
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Västra Hagavik. Stadsdelen delas upp i två områden med skola och idrottsanläggningar 
i väster, och bostäder med möjlighet till centrum-, vård- och skolverksamhet i öster. 
Utsnitt från illustrationsplan (2020-09-09). 
 
Bostäder  
Bostadsområdet är uppdelat i sju delområden som byggs ut etappvis från 
cirkulationsplatsen och vidare västerut mot skolan. Mot Björnvägen ska 
bostadsbebyggelsen uppföras i 4 våningar för att skapa ett stadsmässigt gaturum och 
bidra till att avskärma bostadsområdet från trafikbuller från vägen. Våningsantalet 
möter upp bebyggelsekaraktären i höjd inom Östra Lugnet. Utmed Björnvägen finns 
idag en ridå av växtlighet med mest tall i 25-30 års ålder. Tallarna gallras fram i 
samband med exploateringen för att skapa en visuell kontakt mellan vägen och 
bostadsbebyggelsen samtidigt som tallarna bidrar till att rama in gaturummet. 

Invid den planerade cirkulationsplatsen föreslås högre bebyggelse i 4-6 våningar för 
att skapa en entré till området. Det centrala läge och närhet till Björnvägen gör det 
lämpligt att placera en mindre servicebutik i bottenplan i denna del.  

Söder om lokalgatan tillåts en lägre bebyggelse i 2-3 våningar, men som har en tät 
exploatering i karaktär med Biskopshagen i Växjö. Bebyggelsen föreslås vara mer 
varierad med en blandning av flerbostadshus och radhus. 

Samtliga sju områden kommer att föregås av en markanvisning innan de byggs ut för 
att skapa en rik variation i bebyggelsestruktur, typ ,volym och formspråk. Ledorden i 
markanvisningen är träfasad, stadsmässighet, varierat formspråk, luftighet och 
grönska. Ledorden är hämtade ifrån planprogrammet för Hagavik och Västra 
Hagaviksområdet kommer därmed kopplas ihop med de andra två 
bebyggelseområdena även om exploateringsgrad samt bebyggelsekaraktär är 
skiftande och ej i villakaraktär.  
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Bostadsområdet, utsnitt från illustrationsplan (2020-09-09). 
 
Enligt Planprogram Hagavik bör Västra Hagavik framför allt bebyggas med bostäder, 
men även mindre icke störande arbetsplatser samt kommersiell service bör prövas 
inom området. För att möjliggöra en blandad stadsdel och en flexibel utbyggnad av 
området innebär planförslaget att även vård- och centrumverksamhet får etableras 
inom bostadsområdet. För att säkerställa mark för en eventuell expansion av den 
föreslagna skolan eller uppförande av exempelvis förskola, planläggs området även för 
skolverksamhet.  
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Exempelbilder på tät och varierad bebyggelse i Biskopshagen, Växjö.  
 
 
 
Skola och idrottshall 
I planområdets nordvästra del föreslås en högstadieskola för ca 630 elever samt en 
idrottshall med tillhörande anläggningar för utomhusidrott. Skolbyggnaden (1-5 
våningar) uppförs i vinkel mot Björnvägen och ramar på så sätt in skolgården mot 
norr. Skolgården får anläggningar för utomhus-aktivitet närmast skolbyggnaden 
medan den södra delen till stor del integreras med befintlig natur-mark mot söder.  
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Skolområdet, utsnitt från illustrationsplan (2020-09-09) 

 
Skisser på den nya skolan och idrottshallen från nordväst (BSV Arkitekter & Ingenjörer 
AB). 

 
Skisser på skolbyggnaden från öster. Bilden till höger visar byggnadens södra del där en 
koppling till idrottsområdet sker genom en öppning under byggnaden (BSV Arkitekter & 
Ingenjörer AB). 
 
Användning 
- Skola (S), Idrottsanläggning (R1)  
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Skolområdet i väster planläggs för skola (S) och idrottsanläggning (R1). Skola, som är 
den huvudsakliga användningen, är en generell användningsbestämmelse som bör 
tillämpas för områden för fritidshem, förskola, grundskola och andra skolor samt 
annan jämförlig verksamhet 
 
Idrottshallen och tillhörande anläggningar ryms inom markanvändningen 
idrottsanläggning (R1). Användningsbestämmelse bör tillämpas för områden för 
verksamheter som riktar sig till besökare. För att begränsa anläggningens 
omgivningspåverkan preciseras markanvändningen till idrottsanläggning.    
 
- Bostäder, Centrum, Skola och Vård (B,C,S, D) 
Bostadsområdet planläggs för bostäder (B), centrum (C), skola (S) och vård (D). 
Området är framför allt tänkt att bebyggas med bostäder, men för att möjliggöra en 
flexibel utveckling av området finns ingen bestämd fördelning av markanvändning för 
centrum och skolverksamhet. Vårdverksamhet är begränsad till bostadsområdets 
sydöstra hörn mot naturmarken. 
 
Bostäder (B) är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden 
för olika former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. 
 
Centrum (C) Centrum är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för 
områden för kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra 
verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  
 
Vård (D) är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för 
vård-verksamhet som avser människor och som bedrivs i särskilda lokaler. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Bestämmelser för områdets utformning är bestämda för att möjliggöra en flexibel 
utbyggnad av området, och för att uppnå de generella utformningsprinciperna som 
tagits fram för området i Planprogram Hagavik. Lämplig utformning av bebyggelsen 
inom bostadsområdet kommer att utredas vidare i samband med kommande 
markanvisningar. 
 
För bostadsbebyggelsen norr om den planerade lokalgatan är våningsantalet bestämt 
till fyra våningar. I områdets östra del föreslås högre bebyggelse i 4-6 våningar. Söder 
om den planerade lokalgatan ska bostadskvarteren föreslås en lägre och mer 
småskalig bebyggelse i 2 – 3 våningar. För komplementbyggnader är högsta tillåtna 
byggnadshöjd 3,5 meter. 
  
Mot gator och GC-vägen finns en 5 meter bred zon med prickmark (mark som inte får 
bebyggas). Inom bostadsområdet finns även bestämmelse om att huvudbyggnad ska 
placeras minst 5 meter från fastighetsgräns, för komplementbyggnad gäller 2 meter 
från fastighetsgräns. Utmed Björn-vägen ska bostäderna placeras minst 8 meter från 
användningsgräns för att säkerställa att riktvärden för trafikbuller uppnås vid fasad. 
Största byggnadsarea inom bostadsområdet är begränsad till 35 % av fastighetsytan 
inom användningsområdet.  
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Inom skol- och idrottsområdet är byggnadernas höjd begränsade till 5 våningar. 
Exploaterings-graden är liksom för bostadsområdet begränsad till 35 %.  
 
För att undvika att bostadsbyggnader skadas vid höga vattenflöden finns bestämmelse 
om att källare inte får finnas. Inom bostadsområdet finns bestämmelse om att nivå för 
färdigt ska färdigt golv vara minst 30 cm över angränsande gatas höjd (vägmitt) vid 
förbindelsepunkt för VA.  
Trygghet och tillgänglighet 
Plats, gång- och cykelstråk bör ha öppna siktstråk för att skapa överblickbarhet och 
trygghet. God grundbelysning ska finnas inom hela området. Parkeringar ska vara väl 
upplysta och synliga från bostäderna.  
 
Byggnader högre än två våningar görs tillgängliga med hiss. Utemiljön och byggnader 
ska uppfylla tillgänglighetskrav för bland annat rörelsehindrade och synskadade. I 
kommande bygglov ställs mer detaljerade krav.  
 
Stadsbyggnadskontorets Råd och riktlinjer för tillgänglighet kommer att tillämpas 
på offentliga miljöer och allmänplatsmark. 
 
 
Förutsättningar mark och natur 
 
Mark  
Den befintliga marknivån inom asfaltsupplaget varierar mellan +168,3 och +169,2 
medan mark-nivån i de södra och västra delarna av området ligger högre belägna. 
Åsen i söder varierar mellan +170 och +173 och i skogspartiet i den västra delen av 
området varierar höjden mellan +168,8 och +172,5. Upplagen i området har varierande 
höjd och på den högst belägna punkten uppgår höjden till över +176. 
 
Inom naturområdet varierar marknivån från ca +168 vid Hovs göl till ca +170 mot 
Evedalsvägen i väster och verksamhetsområdet i söder och öster.  
 
Geotekniska förhållanden 
SGU:s jordartskarta visar att marken söder om Björnvägen huvudsakligen består av 
isälvs-sediment medan området runt dammen utgörs av gyttja. Västerut mot 
Evedalsvägen finns ett område med torv.  
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SGU: jordartskarta(SGU:s kartvisare): 
grön= isälvssediment   brunt med blå prickar= torv   brun med blå streck= gyttja  
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts inom det före detta 
asfaltsupplaget (Sweco 2017-10-30). Jorden i området består huvudsakligen av sand i 
olika fraktioner. Längst i väster förekommer dock grus och sten. Vanligen täcks de 
naturligt lagrade jordarterna av fyllning vars mäktighet varierar mellan 0,1 och 1 m. 
Fyllningens sammansättning varierar stort men utgörs huvudsakligen av grus, sten 
och asfalt. Provtagningarna i provgropar har avslutats på djup mellan ca 3–3,5 m då 
groparna rasar igen. Jorddjupen är relativt stora och sonderingar med hejare har 
avslutats på djup mellan ca 7 och 15 m. Sonderingarna visar på en mycket låg till låg 
relativ fasthet i sanden och ställvis finns lager där ännu lägre motstånd uppmätts. 
Dessa lager kan utgöras av silt eller lera. I skogsområdet söder om asfaltsupplaget 
utgörs jordlagren av ett inledande lager med torv vars mäktighet varierar stort. Störst 
djup återfinns närmst korsningen Evedalsvägen/ Domfällevägen där mäktigheter på 
drygt 4 m noterades. 
 
Vid provgropsgrävningen noterades stor tillrinning av vatten i samtliga provgropar. 
En av provgroparna stod öppen en längre tid varvid en stabil yta på + 167,7 kunde 
noteras. I installerat 
grundvattenrör noterades en nivå på ca +168,1. Nivåerna motsvarar ca 0,8 respektive 
0,5 m under markytan. Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd etc. varvid 
såväl högre som lägre grundvattennivåer kan förekomma. 
 
Dagvatten 
Området som ska bebyggas utgör en lågpunkt är en väl avgränsad lågpunkt där åsen i 
söder, Björnvägen i norr samt Evedalsvägen och infartsväg i väst respektive öst skapar 
tydliga barriärer för dagvatten (WSP 2020-09-15).  
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Avrinningsområden för dagvatten markerade med olika färger. Området som ska 
bebyggas utgörs av en väl avgränsad lågpunkt (utsnitt från dagvattenutredning, WSP 
2020-09-15).  
 
Norr och öster om exploateringsområdet finns idag flera dagvattensystem i form av 
diken och dagvattendammar. Eftersom exploateringsområdet utgör en väl avgränsad 
lågpunkt är området inte anslutet till något av de befintliga dagvattenanläggningarna. 
Avledning av dagvatten sker istället genom infiltration i marken. 
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Befintliga dagvattensystem i anslutning till exploateringsområdet (utsnitt från 
dagvattenutredning, WSP 2020-09-15).  
 
Grundläggningsförhållanden för byggnation 
En förstudie har genomförts gällande grundläggningsförhållanden för den planerade 
bebyggelsen (Norconsult 2018-06-01). För grundläggningsarbete för vägar råder det 
goda förhållanden inom asfaltsupplaget då marken utgörs av icke tjälfarlig jord och 
har goda packningsegenskaper. 
 
Enligt studien bedöms flervåningsbyggnader kunna uppföras inom aktuellt område 
med kompensationsgrundläggning och hel bottenplatta. Förutom 
kompensationsgrundläggningen med hel bottenplatta styrs antalet våningar av var 
byggnaden uppförs och val av stomlösning. Principen är att minska lasterna på 
undergrunden och fördela dem konstruktionsmässigt så att grundtrycken minskar.  
 
Det är viktigt att området planeras så att de geotekniska och geohydrologiska 
förutsättningarna beaktas vid placering av byggnader, ur konstruktionssynpunkt och 
omgivningspåverkan.  Generellt bedöms det västra och mellersta delen av området 
lämpar sig bättre för högre byggnader än det östra ur geoteknisk synvinkel.  
 
För den fortsatta planeringen av området föreslås att kompletterande geotekniska 
undersökningar utförs. 
 
- Geohydrologiska förhållanden för byggnation 
Mot bakgrund av att jordlagren är genomsläppliga kommer en påverkan att fås vid 
arbeten under grundvattenytan (Norconsult 2018-06-01). Beträffande byggnationens 
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påverkan på Hovs göl styrs den, förutom av avståndet från pumpinsatsen och dess 
djup, om dess botten är täkt med tätare jordlager som fördröjer dess avsänkning.  
 
För att minimera påverkan under byggtiden finns ett antal metoder som kan användas 
var för sig eller i kombination för att bibehålla önskad naturlig grundvattenyta mot 
Hovs göl och andra eventuell sättningskänsliga byggnader/ installationer. Exempelvis 
kan spont användas och infiltratrationsdiken/ gropar kan placeras utmed objekt som 
är känsliga för en grundvatten-sänkning. För att minska omgivningspåverkan utanför 
tänkt byggnation är det också av vikt att arbetenas planeras så att tid för temporära 
grundvattensänkningar minimeras eller undviks konstruktionsmässigt.  
 
För att få en bättre uppfattning av områdets geohydrologiska förutsättningar föreslås 
kompletterande undersökningar, se vidare under Tekniska frågor. 
 
Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts inom det före detta 
asfalts-upplaget (WSP 2017-05-19). Syftet med undersökningen är att utreda eventuell 
förekomst av föroreningar inom fastigheten.  

 
Flygfoto över området, 2008 (Källa: Google Earth, 2017-03-28) 
 
Området har ursprungligen använts som grustäkt. I slutet av 1900-talet fanns ett 
asfaltsupplag inom området och i början av 2000-talet även mobila asfaltverk. 
Asfaltsupplaget bedöms främst ha berört områdets centrala delar. Östra delen av 
området användes vid utredningens genomförande av ett privat företag som utför 
mark- och anläggningsarbeten. 
 
-Provtagning jord  
Jordprovtagning har skett i 8 provpunkter inom området.  Provtagning har skett ner 
till naturlig jord. Ett urval av proverna har analyserats med avseende på tungmetaller, 
BTEX, PAH samt fraktionerande alifater och aromater. Främst har fyllnadsmaterial 
analyserats då det är av okänt ursprung.   
 
I punkterna 1701, 1702 och 1703 påträffades PAH i halter över KM. I punkt 1703 
påträffades även alifater (>C16-C35) i halt över KM.  I punkt 1706 (2,0-2,5 m under 
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markytan) påträffades bly, kvicksilver och alifater (>C16-C35) i halter över KM.  I 
punkt 1707 påträffades PAH i halter över MKM samt aromater (>C10-C16) i halt över 
KM. 
 
 
 
 
-Provtagning asfalt 
Provtagning av asfalt har skett i 3 provpunkter. Två prover (1704, 1709) har analyserats 
med avseende på PAH. Analysresultaten visade att inget PAH påträffats i halter över 
tillämpade riktvärden. 
 

 
Provtagningsplan för Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2017-05-19). 
 
-Sammanfattning 
Utredningen visar att det förekommer föroreningar fördelade över hela området. 
Föroreningarna utgörs främst av kolväten och PAH och de härstammar troligen från 
asfalt, diesel och petroleum. Överlag är det relativt låga halter, men punkt 1707 
utmärkte sig med högre halter.  Då antalet provpunkter är få i hänsyn till områdets 
storlek finns det risk att det förekommer fler punkt-föroreningar i området. 
Påträffade halter i 1707 kan innebära en risk för grundvattnet och människors hälsa, 
främst genom intag av förorenad jord. Då området ska användas för bostads-ändamål 
bedöms ett åtgärdsbehov föreligga. 
 
-Förslag på åtgärder 
Då många av föroreningarna är ytliga är ett förslag på vidare sanering av området att 
hyvla bort översta lagret av ytan (ca 0,3 m). Materialet kan eventuellt återanvändas 
efter att miljöprover tagits. Miljöprover måste även utföras på den nyhyvlade ytan. 
Sanering av området ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten.  
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För att säkerställa markens lämplighet för föreslagen bebyggelse (skola, 
besöksanläggningar, bostäder, kontor, centrumverksamhet) finns bestämmelse om 
bygglov inte får ges förrän markens lämplighet säkerställts genom att markförorening 
slutligt avhjälpts.  
 
Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
 
 
 
Radon 
Enligt kommunens markdatabas är området söder om Björnvägen huvudsakligen 
klassad som riskområde för mark med höga radonvärden. Ny bebyggelse i området 
bör därmed byggas med s.k. radonsäkert byggnadssätt. 
 
Fornlämningar 
I planområdets östra del finns en kulturhistorisk lämning registrerad i form av en 
valvbro (fornlämning RAÄ Växjö 56:1). Lämningen ligger inom område som planläggs 
som naturmark. Därmed bedöms fornlämningen inte påverkas av planförslagets 
genomförande.  
 

 
Röd markering visar fornlämning RAÄ Växjö 56:1, valvbro. 
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Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap. 
10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. För ingrepp 
eller borttagande av eventuella påträffade fornlämningar krävs länsstyrelsens 
tillstånd. 
 
Natur och vegetation 
Merparten av planområdet (ca 36 ha) utgörs av naturmark. Inventeringar av 
naturmarken har gjorts i samband med framtagande av Grönstrukturprogram för 
Växjö stad 2013. Myrmarken vid Hovs göl bedöms som mycket värdefull för den 
biologiska mångfalden. Den ger möjlighet att uppleva ett rikt växt- och djurliv, och 
ger besökaren en upplevelse av riktig vildmark. För myrmarkerna i staden är det 
mycket viktigt att behålla den naturliga hydrologin i området.  
 
I grönstrukturprogrammet ingår Hovs göl i kärnområde 6 (Hovs göl – Evedal – östra 
Hovshaga) för biologisk mångfald. Gemensamt för dessa områden är att de utgör 
kärnområden för flera av de prioriterade naturtyperna. Inom kärnområde 6 är de 
viktigaste naturtyperna: myrmark, barrskog, blomrika marker, dammar, 
pionjärmiljöer, äldre ädellövträd och triviallövskog. Exempel på rödlistade arter är 
storfibblebi, väddsandbi, spädslinke, brandticka, strandlummer, bräsmabärfis och 
liten blekspik.  
Riktlinjer för den fortsatta planeringen är att:  

 utpekade kärnområden ska långsiktigt stärkas, bevaras och utvecklas 
avseende biologiska värden.  

 tillgängligheten till naturområdena ska stärkas så att möjlighet ges att uppleva 
den biologiska mångfalden.  

 pedagogisk information om områdena är viktigt för att öka förståelsen för 
värdet av biologisk mångfald.  

 vid planläggning ska särskild hänsyn tas för att tillvarata och utveckla de 
biologiska värdena långsiktigt i staden.  
 

Utifrån de inventeringar som gjorts i samband med grönstrukturprogrammet har 
naturvärdena i stadens grönytor bedömts från skala 1-10. Ett står för mycket låga och 
tio mycket höga biologiska värden. Naturvärden över sex betraktas som skyddsvärda 
miljöer ur ett biologiskt perspektiv. Inventeringen av naturmarken inom planområdet 
visar att området närmast Hovs göl har naturvärde 10. Övrig naturmark inom 
planområdet har naturvärde 6 – 8. Samtlig naturmark inom planområdet bedöms 
därmed som skyddsvärd. Enligt inventeringen förekommer inga höga naturvärden 
inom område som ska bebyggas i planområdets norra del. 
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Naturvärden inom planområdet. Områden med grön beteckning har lägst naturvärde, 
områden med röd beteckning har höga naturvärden. Merparten av asfaltsupplaget 
saknar naturvärden medan Hovs göl har mycket höga naturvärden (utsnitt från 
Grönstrukturprogrammet). 
  
Strandskydd 
Hovs göl och marken 100 meter från gölen (vattenspegel) berörs av strandskydd. I 
samråd med länsstyrelsen har strandskyddets utbredning runt Hovs göl definierats. 
Det är viktigt att våtmarkens hydrologi bibehålls och att naturvärden i Hovs göl inte 
störs av eventuella markåtgärder inom planområdet.  
 
 
 
Backsvalor 
I asfaltsupplagets västra del finns en grusgrop som tidigare har noterats innehålla 
boplatser för backsvalor. Backsvala omfattas, som alla andra vilda fåglar, av 
bestämmelser enligt Artskyddsförordningens (2007:875) 4 §. Backsvalan är också 
rödlistad som nära hotad (NT, Artdatabanken 2015).  
 
Inom området genomfördes en utredning (Naturum, 2017) i syfte att föreslå och 
bedöma möjligheten att genomföra skyddsåtgärder med hänsyn till förekomsten av 
backsvala för att undvika konflikt med Artskyddsbestämmelserna. Vid inventeringen 
2017 konstaterades att kolonin i planområdets norra del var tom. Istället hade 
backsvalorna sin boplats i ett tillfälligt upplag söder om planområdet. 
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Boplatser för backsvalor. Bilden till vänster visar boplats inom asfaltsupplaget. Till 
höger visas boplatsen som ligger i det tillfälliga upplaget söder om planområdet. Utsnitt 
från naturvårds-utlåtande, Naturum 2017-09-13. 
Placering av befintliga häckningsmiljöer för backsvala, 1 i nordväst och 2 i söder. Möjlig 
plats för ny brant är markerad med grön ring och ett sandigt område med rikt insektsliv 
är markerat med turkos ring. Utsnitt från naturvårdsutlåtande, Naturum 2017-09-13. 
Ny bobrant har nu uppförts inom område som markerats med grön ring. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boplatsen för backsvalor i 
planområdets nordvästra del 
ligger inom område för planerad 
bebyggelse och är därmed 
nödvändig att flytta för att 
möjliggöra byggnation. Anmälan 
om att ersätta boplatsen (1, se 
karta nästa sida) för att istället 
skapa ny boplats i områdets 
östra del gjordes till 
länsstyrelsen i enlighet med 
miljöbalkens 12 kap 6§. 
Länsstyrelsen beslutade 2018-
02-20 att bevilja borttagande av 
befintliga bobranter under 
förutsättning att ny bobrant 

anläggs enligt föreslagen placering. I enlighet med länsstyrelsens beslut har ny 
bobrant för backsvalor nu uppförts på den föreslagna platsen.    
Friytor och rekreation 
I gällande översiktsplan är naturmarken vid Hovs göl utpekat om natur- och 
rekreationsområde.  
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Mellan föreslagen bebyggelse och Hovs göl går Sigfridsleden. Leden är en del av ett 
nätverk av vandringsleder genom Småland. Växjö kommun är huvudman där Kultur- 
och Fritidsförvaltningen har ansvar för ledens standard i samarbete med tio 
skötselföreningar. 
 
 
Förslagen utformning mark och natur 
 
Mark 
Inom asfaltsupplaget kommer omfattande markarbeten krävas för att förbereda 
marken för bygg-nation och för att främja en god dagvattenhantering inom området.  
 
För att säkerställa att dagvatten inte blir instängt inom skolområdet finns 
bestämmelse om att lägsta nivå för färdig mark inte får understiga + 170,1 m (över 
angivet nollplan). Lägsta marknivån ska finnas i skolområdets nordöstra hörn. Inom 
bostadsområdet finns bestämmelse som säkerställer att marken vid 
användningsgräns mot Björnvägen ska vara minst 30 cm över Björnvägen (vägmitt). 
Slänter som syftar till att uppnå de angivna marknivåerna ska anläggas på 
kvartersmark, inte på allmän platsmark.   
 
Natur och vegetation 
Enligt planförslaget begränsas exploateringen till nuvarande trädgräns i 
asfaltsupplagets södra del. Detta innebär att det huvudsakligen är redan 
uppschaktade markområden som bebyggs, medan största del av nuvarande 
skogsmark bevaras.  
 
Inom asfaltsupplaget har den invasiva arten parkslide påträffats. För att undvika att 
arten sprider sig i området kommer förekomster av parkslide grävas bort och 
omhändertas i samband med mark-arbeten inför byggnation. 
 
Naturmarken runt Hovs göl planläggs som allmän platsmark NATUR. Därmed 
bekräftas nuvarande markanvändning och områden med höga naturvärden skyddas 
mot exploatering. Även marken öster om föreslagna bostäder planläggs som 
naturmark för att på så sätt skapa en skyddande vegetationsridå mot 
verksamhetsområdet. Inom naturområdet i öster finns även den nyanlagda boplatsen 
för backsvalor. För avledning av dagvatten från bostadsområdet föreslås ett område 
för diken mot Björnvägen.  
 
Gräns för bebyggelsen i planområdets norra del har anpassats till strandskyddat 
område. Det är viktigt att våtmarkens hydrologi bibehålls och att naturvärden i Hovs 
göl inte störs av eventuella markåtgärder inom planområdet. Planförslaget har 
utformats för att minimera påverka på naturmarken, exempelvis avleds dagvatten 
norrut mot befintliga dagvattendammar.  
 
I den södra delen av planområdet planläggs obebyggda delar av verksamhetsområdet 
Norremark som allmän plats Natur. Detta bidrar till att skapa en större skyddszon 
runt Hovs göl och område med höga naturvärden, samt möjliggör en långsiktig 
utveckling av naturområdet i enlighet med Grönstrukturprogrammets 
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rekommendationer. Ytterligare skäl att planlägga den södra delen som naturmark är 
att de geotekniska förhållandena i området gör marken olämplig för byggnation. 
 
Genom att marken planläggs som allmän platsmark säkerställs att allmänheten får 
tillgång till området. I enlighet med planprogrammets intentioner säkerställer 
planförslaget och pågående detaljplan för Hagavik etapp 2 att ett grönstråk kan bildas 
från Hovs göl och vidare norrut mot Helgasjön. 
Rekreation 
Genom att planlägga området runt Hovs göl som naturmark ges goda förutsättningar 

att skapa ett 
attraktivt 

rekreationsområde för intilliggande bostadsområden. Inom området får mindre park- 
och friluftsanläggningar uppföras som exempelvis GC-vägar, gångstigar, grillplatser 
etc. vilka bidra till att öka tillgängligheten till området.  
 
Sigfridsleden kommer att finnas kvar även efter planens genomförande och planläggs 
som naturmark. I väster måste viss justering göras av vandringsledens sträckning runt 
skolområdet och befintlig återvinningsstation och i öster måste leden anpassas till 
föreslaget dagvattendike.  

Kartan visar planförslagets konsekvenser för natur-området.  
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Användning 
Området runt Hovs Göl och naturstråken väster och öster om föreslagen bebyggelse 
planläggs som allmän platsmark NATUR. Natur är en generell 
användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväxande grönområden som inte 
sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Även mindre park-, vatten- 
och friluftsanläggningar och andra komplement för naturområdets användning ingår.  
 
Söder om Hovs göl finns planer på att anlägga dagvattenanläggningar som ska rena 
dagvatten från Norremarks industriområde och leda ut det i Hovs göl istället för att 
det som nu leds runt gölen i ett ledningssystem. För att säkerställa att större 
dagvattenanläggningar samt andra tekniska anläggningar kan anläggas inom 
naturområdet finns bestämmelse om att tekniska anläggningar får finnas inom 
naturmark. I den östra delen av bostadsområdet och vidare ut i naturområdet 
reserveras ett naturstråk där dike för dagvattenhantering ska finnas.  
 
 
 
 
Förutsättningar gator och trafik 
Biltrafik 
Längs planområdets norra gräns finns Björnvägen som går från Evedalsvägen i väster 
till riksväg 37 i öster. Vägen är ca 7-7,5m bred förbi området och hastighetsbegränsad 
till 60 km/tim. Idag har vägen hade en årsdygnstrafik på 1800 fordon/dag varav tung 
trafik utgör 9%. Enligt prognos framtagen av Trafikavdelningen, Växjö kommun 
beräknas Björnvägen trafikeras av ca 4300 fordon/dygn år 2040. 
 
Evedalsvägen går i nord-sydlig riktning från Hissö i norr till Norremarksrondellen i 
söder. Förbi planområdet är vägen 7,5-8 m bred och hastighetsbegränsad till 40 
km/tim. Idag har vägen en årsdygnstrafik på 3745 fordon/dag. År 2040 beräknas 
vägen trafikeras av ca 6300 fordon/dygn. 
 
Gång- och cykelvägar 
Längs Evedalsvägens västra sida och Björnvägens norra sida går separerade gång- och 
cykelbanor som binder ihop områdena med huvudcykelstråken in mot centrum.  
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Gång- och cykelnätet behöver byggas ut för att tillgodose det nya bostadsområdet 
samt skolan och idrottshallen. Det saknas flera kopplingar mot skolan och 
idrottshallen. För att möjliggöra för barn och unga att nå målpunkterna på ett 
trafiksäkert sätt behöver gång- och cykelnätet byggas ut. 
 
Kollektivtrafik 
Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik. För föreslagen bebyggelse i 
planområdets norra del är närmsta busshållplats lokaliserad vid korsningen 
Evedalsvägen/Björnvägen. Hållplatsen trafikeras av linje 7 (Evedal-Resecentrum-
Universitetet). Mellan hållplatsen och föreslagen skola är avståndet ca 70 meter, till 
föreslagna bostäder ca 400 meter. Vid korsningen Evedalsvägen/Renvägen finns en 
hållplats som trafikeras av linje 8. 
 
 
Föreslagen utformning gator och trafik 
Biltrafik 
Inom bostadsområdet föreslås en ny lokalgata för angöring till planerade bostäder. 
Lokalgata blir 6,5 m bred, vägområdet minst 7 meter. Gatan avslutas mot skolområdet 
i en vändplats med radie 11 m för att möjliggöra för sopbilar och mindre lastbilar att 
vända. I väster ansluter lokalgatan till en GC-väg som är samman-länkar gatan med 
planerad GC-väg längs Björnvägen. Den planerade gatan och vändzonen planläggs 
som allmän platsmark GATA. För att säkerställa att planerade bostadskvarter nyttjar 
lokalgatan som utfart mot Björnvägen finns bestämmelse om utfartsförbud längs 
bostadsområdet norra gräns.  
 
I den östra delen av bostadsområdet föreslås en mindre lokalgata (ca 30 m lång) för 
att möjliggöra angöring till området för det planerade punkthuset. Vägområdet för 
gatan är 7 m. Gatan saknar vändzon vilket innebär att större fordon får backa in på 
gatan alternativt vända inne på kvartersmark. Mellan gatan och naturmarken i öster 
planläggs ett 5 m brett stråk som GC-väg. Inom detta stråk kan även ledningar, diken 
etc. anordnas. Stråket kan även höjdsättas så att det kan nyttjas för att avleda 
dagvatten österut vid kraftiga skyfall. 
 
Angöring till skolområdet sker från Björnvägen. Anslutningsvägar med dubbelriktad 
trafik görs minst 6,5 meter breda med väjningsplikt för utfartsvägar. Gång- och 
cykelpassager utformas som upphöjd och genomgående för att öka säkerheten. För 
att säkerställa god framkomlighet längs Björnvägen begränsa antalet möten mellan 
utfart/GC-väg finns bestämmelse om att högst 4 utfarter får anordnas mot 
Björnvägen. I den västra delen av skolområdet finns ett utfartsförbud för att 
säkerställa att eventuella utfarter inte placeras för nära den planerade 
cirkulationsplatsen vid Evedalsvägen/ Björnvägen.  
 
Infrastrukturen inom bostadskvarteren och skolområdet planläggs som kvartersmark 
och dess exakta utformning regleras inte av detaljplanen. Inom planområdet finns 
bestämmelse om att kvartersgator får anläggas inom kvartersmark.  
 
-Cirkulationsplats Björnvägen 
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Bostadsområdet föreslås få en egen infart skild från skolområdet för att minimera 
genomfartstrafik förbi skolan och obehörig trafik i bostadsområdet. Den nya 
anslutningsvägen ansluts till Björnvägen i höjd med Dalarörsvägen. Korsningen byggs 
om till en enfilig cirkulationsplats.  

 
Utformningsförslag cirkulationsplats Björnvägen/Dalarörsvägen  
 
Körfältet i cirkulationsplatsen görs 6 m brett och rondellen har en överkörningsbar 
yta på 4 m. Cirkulationsplatsen har utformats för att sopbilar och mindre lastbilar ska 
kunna köra in i området utan att använda den överkörningsbara ytan, medan större 
fordon använder den överkörningsbara ytan. Medan området byggs kan byggtrafiken 
använda den överkörningsbara ytan för att angöra till området. För att anpassa 
befintliga körfält på Björnvägen till den nya utformningen med cirkulationsplats krävs 
en viss breddning både öster och västerut på Björnvägen.  
 
Gång- och cykelpassager anläggs i samtliga tillfarter. Passagerna trafiksäkras med 
minst 2 m breda refuger som underlättar passagen för oskyddade trafikanter. 
 
-Cirkulationsplats Björnvägen/Evedalsvägen 
Korsningen Björnvägen/Evedalsvägen föreslås byggas om till en enfilig 
cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen utformas för att tung lastbil ska kunna 
passera korsningen i samtliga tillfarter.  
Tillfarter i cirkulationsplatsen förses med gång- och cykelpassager som förstärks med 
2 m breda refuger på Evedalsvägen och Björnvägen.  För att erhålla god geometri i till- 
och frånfarterna krävs vid anläggning av cirkulationsplatsen visst markintrång på 
angränsande fastigheter väster om Evedalsvägen.  
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Utformningsförslag cirkulationsplats Björnvägen/Evedalsvägen 
 
Björnvägen och Evedalsvägen och planerade cirkulationsplatser planläggs som allmän 
platsmark VÄG. Inom området får även GC-vägar, busshållplatser, diken etc. anläggas.   
 
Gång- och cykelvägar 
För att förbättra tillgängligheten till den nya skolan och bostadsområdet och 
minimera korsande cykeltrafik över Björnvägen, föreslås befintlig GC-väg längs den 
norra sidan kompletteras med en ny, 3 meter bred GC-väg längs vägens södra sida. 
Gång- och cykelbanan leds över både Evedalsvägen och Björnvägen i den nya 
cirkulationsplatsen i väster och avslutas vid den nya cirkulationsplatsen vid 
Dalarörsvägen. Från Dalarörsvägen och vidare österut finns GC-väg längs 
Björnvägens norra sida. Samtliga passager över Evedalsvägen och Björnvägen förses 
med minst 2 m breda refuger. Från den nya GC-vägen skapas ett flertal anslutningar 
till skolan och planerade bostäder samt till den planerade gatan inom området. Inom 
skol- och bostadsområdet anordnas cykelparkeringar i närhet till entréer.  
 
Befintlig och planerad GC-väg längs Björnvägen ryms inom området VÄG. För att 
möjliggöra en GC-anslutning från Björnvägen till gatan planläggs en 5 meter bred 
remsa mellan skol- och bostadsområdet som GÅNG och CYKEL. Ytterligare en ca GC-
väg planläggs i den östra delen av bostadsområdet mellan den planerade lokalgatan 
och naturområdet i öster. 
 
Inom bostadsområdet planläggs två gångstråk i nord-sydlig riktning mellan 
Björnvägen och naturområdet runt Hovs göl. Gångstråken planläggs som allmän 
platsmark (GÅNG).  
 
Parkering, varumottagning 
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I den västra delen av skolområdet föreslås en markparkering med ca 145 platser. 
Längs skolbyggnadens norra sida planeras 10 stycken p-platser för hämtning- och 
lämning. Öster om skolbyggnaden en inlastningszon för leveranser och en 
angöringszon för bussar med fem platser. 
 
Parkering för planerade bostäder och verksamheter ska lösas inom den egna 
fastigheten. 
Kollektivtrafik 
För att främja resande med kollektivtrafik till och från området föreslås en 
busshållplats med dubbelläge anläggas utmed Björnvägen, strax väster om den 
planerade cirkulationsplatsen. Den nya hållplatsen anläggs i anslutning till gång- och 
cykelvägar och förses med bland annat väderskydd och cykelparkering.   
 
Byggnationen av cirkulationsplatsen vid Björnvägen/Evedalsvägen kan innebära att 
läget för befintliga hållplatser på Evedalsvägen behöver justeras.  
 
Räddningstjänst 
Inom området ska brandposter anordnas. Avstånd mellan brandpost och 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon får inte överstiga 75 m. I samband 
med bygglov ska räddningstjänstens tillgänglighet beaktas. 
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp  
Föreslagen bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten- 
och avlopp. Ledningar finns nedlagda längs med Björnvägen. Vatten- och 
avloppsledningar läggs huvudsakligen inom allmän platsmark för gata.  
 
Dagvatten 
Principen för dagvattenhantering inom bebyggelseområdet är att exploateringen inte 
ska störa hydrologin runt Hovs göl. Dagvattenanläggningar inom planområdets norra 
del ska därför dimensioneras och utformas så att de klarar mängden dagvatten som 
uppstår till följd av exploateringen utan att de belastar naturområdet i söder. I första 
hand bör dagvatten som uppkommer inom kvartersmark i möjligaste mån fördröjas, 
renas och infiltreras inom området för att minska belastningen på 
dagvattensystemen. Exempelvis kan vatten ledas över gräsytor eller till underjordiska 
magasin inom tomten. Särskilt viktigt är det att dagvatten som uppstår inom 
skoltomten omhändertas och renas lokalt eftersom detta dagvatten inte kan ledas till 
någon av de befintliga kommunala dagvattendammarna. 
 
Enligt den förstudie som tagits fram för området (Norconsult, 2019-03-20) föreslås 
dagvatten från bostadskvarteren avledas via ledningar mot den planerade lokalgatan 
och därefter vidare mot ett öppet dagvattendike i den östra delen av bostadsområdet. 
Diket anläggs inom ett 8 meter brett stråk med naturmark som går utmed den 
planerade lokalgatan och Björnvägen och vidare österut mot naturområdet. Från 
diket avleds sedan dagvattnet via vägtrumman under Björnvägen vidare mot 
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dagvattendammen nordost om bostadsområdet. För att säkerställa genomförande av 
dagvattendiket finns en bestämmelse om att dagvattendike ska finnas.  
 
Skoltomten höjdsätts så infiltration, rening och fördröjning av dagvatten kan ske via 
planerade rinnvägar inom kvartersmark. Det dagvatten som inte kan omhändertas 
inom tomten avvattnas mot skolområdets nordöstra hörn. Därifrån förs dagvattnet 
norrut under Björnvägen (via vägtrummor) till befintligt dike där dagvatten renas och 
fördröjs innan det förs vidare norrut mot recipienten Helgasjön. För att säkerställa att 
dagvatten inte stängs in inom skolområdet finns bestämmelse om att färdig mark ska 
vara minst + 170,10 m över angivet nollplan (RH 2000). Lägsta marknivån ska finnas i 
skolområdets nordöstra hörn. Bestämmelse reglerar att dagvatten inom skolområdet 
ska avledas mot det nordöstra hörnet.  
 
 

 
Princip för dagvattenhantering inom området. Mörkt gröna linjer visar öppna diken 
medan de ljusare gröna visar ledningssystem. Blå pilar visar riktning för 
avrinningsvägar inom kvartersmark.  
 



 
0780K-P2021/4 
Laga kraft 2021-05-19 
Dnr PLAN.2016.1330 

 
 

 
 30 (47) 
 

 

 
Dagvatten från bostadsområdet avleds via ledningar/diken/trumma mot den östra 
dammen norr om Björnvägen. Från skolområdet avleds dagvatten mot dike norr om 
Björnvägen. Från både dammen och diket leds dagvatten vidare norrut mot recipienten 
Helgasjön (WSP 2020-09-15.  
 
 
 
Skyfall 
Eftersom asfaltupplaget på grund av sin låga marknivå får en ny höjdsättning inför 
exploatering är det möjligt att planera för goda avrinningsvägar inom området. 
Höjdsättning av området ska säkerställa att stora mängder vatten vid skyfall inte 
skadar bebyggelse och att vägar och grönytor anläggs lägre än omgivningen. På så 
sätt kan vägar avleda dagvatten och i grönytor kan dagvatten tillåtas magasineras och 
infiltreras (WSP 2020-09-15). 
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Schematisk höjdmodell som visar exploateringsområdet med ny marknivå. Allt 
dagvatten vid ett 100-års regn kan avledas på ytan mot anslutningspunkter i 
naturmark. Blå ytor visar lågpunkter där dagvatten vid ett 100 års regn ställer sig. Lila 
linjer visar avrinningsvägar för dagvatten vid ett 100 års regn (WSP 2020-09-15). 
 
Vid kraftiga regn kommer vatten inom skolområdet avledas mot skolområdets 
nordöstra hörn och sedan ytledes över Björnvägen. Detta säkerställs genom 
bestämmelse om lägsta marknivå. Skol-området ska höjdsättas så att vattnet avleds 
mot denna punkt utan att orsaka skador på byggnader inom fastigheten. Nivå för 
färdigt golv ska vara minst 30 cm över skolområdets lägsta marknivå. 

Inom bostadsområdet ska kvarteren höjdsättas så att vattnet avleds mot planerad 
lokalgata. Gatan höjdsätts så att vatten avleds österut mot dagvattendiket i 
bostadsområdets östra del, och sedan vidare ut i naturområdet. För att öka volymen 
och säkerheten så rekommenderas att förhöjd kantsten används kring gatan.  
 
För att begränsa skador på byggnader vid höga vattenflöden finns bestämmelse om 
att källare inte får anordnas inom bostadsområdet. För bostadsområdet finns 
bestämmelse om att nivå för färdigt golv ska vara minst 30 cm över angränsande 
gatas höjd (vägmitt) vid förbindelsepunkt för VA. För att säkerställa att dagvatten från 
Björnvägen inte svämmar in över de norra bostadskvarteren finns bestämmelse om 
att marknivån mot Björnvägen ska vara minst 30 cm över vägens höjd (vägmitt). 
 
El 
Elledningar finns framdragna utmed Björnvägen. För att säkerställa att anläggningar 
för områdets elförsörjning kan uppföras finns bestämmelse om att mindre anläggning 
för teknisk försörjning får finnas inom kvartersmark. Inom naturområdet finns 
bestämmelse om att tekniska anläggningar får finnas.  
 
För att säkerställa att en transformatorstation kan uppföras mellan skol- och 
bostadsområdet planläggs ett 6x6 m stort område invid vändzonen som 
transformatorstation (E2). Runt området finns en 5 m bred zon med prickmark för att 
säkerställa att bostadshus inte uppförs för nära transformatorstationen. 
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Inom skolområdet föreslås en reservkraftstation uppföras. Stationen ska försörja 
skolköket och matsalen vid eventuella elavbrott. Planbestämmelse finns att 
reservkraftstation för skolans behov får anordnas inom skolområdet.  
 
Värme 
Möjlighet finns att koppla på området på befintligt fjärrvärmenät.  
 
Tele och fiber 
Fiberledningar finns framdragna längs med Björnvägen. Utbyggnad av tele- och 
fibernät kommer ske att inom området. 
 
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).  
 
I planområdets nordvästra hörn finns en återvinningsstation med angöring från 
Evedalsvägen. Inga förändringar planeras för anläggningen i samband med planens 
genomförande. Återvinnings-stationen planläggs som E1 – avfallsanläggning. 
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KONSEKVENSER OCH UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
 
MKN för vatten och luft 
Vatten 
Det finns framtagna miljökvalitetsnormer för vatten som ställer krav på 
vattenstatusen i 
ytvatten respektive grundvatten. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk 
status 
(kvicksilver, TBT mm) och ekologisk status (bottenfauna, fisk mm). För grundvatten 
finns MKN för kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan 
uttag 
och nybildning av grundvatten). Eftersom dagvatten från planområdet leds ut i 
Helgasjön berörs aktuell detaljplan av kraven på vattenstatusen i ytvatten. Idag 
bedöms Helgasjön ha en måttlig ekologisk status, medan sjöns kemiska status bedöms 
som god (med undantag för kvicksilverhalten 
och bromerade difenyletrar). 
 
Då planområdet inryms i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
kommer exploateringens omgivningspåverkan att begränsas. Inom planområdet 
vidtas ett antal åtgärder för att främja rening och fördröjning av dagvatten inom 
området innan det förs vidare mot recipienten: 

 Dagvatten från bostadsområdet kommer att ledas till dike och 
dagvattendamm i öster där det fördröjs och renas på vägen fram till 
Helgasjön. I bostadsområdets östra del planläggs område för naturmark och 
dagvattendike som säkerställer att föreslagna anläggningar kan anordnas.  

 Dagvatten från skolområdet kommer i första hand renas och infiltreras inom 
området. Det som inte kan omhändertas förs vidare till befintligt dike norr om 
Björnvägen där det renas/infiltreras/fördröjs innan det förs vidare norrut 
mot Helgasjön. Planbestämmelse finns som dagvatten inom skoltomten avleds 
mot dess nordöstra hörn och inte direkt mot omgivande 
naturmark/vägområde. 

 Inom planområdet har markföroreningar påträffats och ytterligare 
provtagningar kommer att ske inom området. För att säkerställa att marken är 
lämplig för planerad byggnation finns planbestämmelser som reglerar att 
bygglov inte får ges förrän markförorening slutligt avhjälpts. Sanering av 
området bedöms innebära en positiv påverkan på MKN för vatten då det 
minskar risk för att befintliga markföroreningar förs vidare från planområdet 
till recipienten.  

 
Genom att vidta ovanstående åtgärder bedöms detaljplanen inte försämra Helgasjöns 
status och inte försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Luft 
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 
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luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna. Växjö kommun kontrollerar 
luftkvaliteten kontinuerligt och har även gjort en större beräkning av luftkvaliteten 
2006 som följdes upp 2013. Resultaten ifrån uppföljningen redovisas i rapporten 
”Luftkvalitet i Växjö, Miljö-och hälsoskyddskontoret juli 2014” Utifrån dessa mätningar 
drar Växjö kommun slutsatsen att planförslaget inte bidrar till normerna för 
luftkvalité överskrids. 
 
Beräkningar av planförslagets påverkan på luftkvalitén längs Björnvägen har 
genomförts med hjälp av SMHI:s verktyg för luftföroreningar. I studien har 
trafikprognos för 2030 använts. Beräkningarna visar att luftföroreningarna 
underskrider både NO2 och PM10 den nedre utvärderingströskeln av gällande MKN. 
Någon fördjupad kartläggning bedöms därför inte som nödvändig. Uträkningen finns i 
sin helhet som bilaga till planbeskrivningen.  
Omgivningsbuller 
Trafikbuller 
I anslutning till planerad bebyggelse finns Björnvägen och Evedalsvägen som kan ge 
upphov till trafikbuller. För att undersöka hur planerade bostäder, skola och 
verksamheter påverkas av trafikbullret från vägarna har en bullerutredning tagits 
fram för den norra delen av planområdet  (Tyrens 2020-09-02). Resultatet från 
utredningen har beaktats vid utformning av planförslaget.  
 
-Riktvärden för trafikbuller utomhus 
Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad 
av bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse.  
Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller 
vid bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017. 
Förordningsändringen benämns SFS 2017:359.  
För detta projekt innebär det följande:  

 Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 
60 dBA utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 
65 dBA inte bör överskridas utanför fasad.  

 Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida 
med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.  

 På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.  
 
-Riktvärden för trafikbuller utomhus vid skolor.  
På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den 
ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer 
som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafik-buller vid bostadsbyggnader bör 
underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för 
människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har 
högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids 
maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 
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Riktvärden enligt NV-01534-17 för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 
(frifältsvärde). Utsnitt från bullerutredning, Tyrens 2020-09-02.  
  
Resultat för beräkningar av trafikbuller 
Beräkningar har gjorts för nivåerna 2, 6 och 9 meter över mark för att undersöka 
bullernivåerna för olika våningsplan inom området. Beräkningarna har gjorts utifrån 
prognosår 2040. 
 
 
 
- Bostäder 
Trafikbullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls för samtliga 
planerade bostäder under förutsättning att de placeras enligt bilden s.27. Riktvärdena 
för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för stora delar av området kring 
planerade bostadshus samt för fasaderna som är vända bort från Björnvägen. Om 
balkonger ändå ska placeras vid fasaderna mot Björnvägen krävs det att en gemensam 
uteplats anläggs i ett bullerskyddat läge. Om sådan gemensam uteplats finns i 
anslutning till bostaden kan övriga privata uteplatser planeras fritt utan krav på 
bullerskydd.  
 
För att säkerställa att bostäder placeras på tillräckligt avstånd från Björnvägen (så att 
riktvärden för trafikbuller kan uppnås) finns bestämmelse att bostäder ska placeras 
minst 8 m från mark-användningsgräns mot Björnvägen. För att säkerställa att 
boende utmed Björnvägen får tillgång till uteplats i bullerskyddat läge finns 
bestämmelse om att enskild eller gemensam uteplats, där ljudnivåer avseende 
trafikbuller ej överstiger 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå, ska 
anordnas i anslutning till bostaden. Med rätt konstruktion av fasadväggar, fönster och 
ev. ventiler är det möjligt att uppfylla Boverkets riktvärden för trafikbuller inomhus. 
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Beräknade ljudnivåer från trafik, prognosår 2040. Tabellerade värden är frifältsvärden 
och avläses ”Våning / Leq / Lmax” (utsnitt från bullerutredning, Tyrens 2020-09-02). 

- Skola och idrottshall 
Riktvärdena för skolgård (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) uppfylls för stora delar av den 
planerade skolgården. Den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet med ca 1-2 dB 
för en liten del av skolgårdens nordöstra hörn. För att uppfylla riktvärdet över hela 
skolgården krävs därför någon form av åtgärd. En sådan åtgärd kan vara att anlägga 
en 2 meter hög bullerskyddsskärm mellan inlastningszonen och cykelparkeringen. För 
området väster om skolan, där det planeras för fotbollsplan, utegym och löparbanor, 
överskrids riktvärdena för skolgård. Om dessa riktvärden ska tillämpas här krävs 
någon form av åtgärd, till exempel en bullerskyddsskärm. 
Den exakta utformningen av skol- och idrottsområdet är ej bestämd utan kommer att 
studeras vidare i den fortsatta planeringen av området. För att säkerställa att 
bullerskyddsåtgärder vidtas så att gällande riktvärden inte överskrids inom 
skolgården och idrottsområdet finns bestämmelse om att ljudnivåer avseende 
trafikbuller ej får överskrida 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå inom 
område för lek, vila, motion och pedagogisk verksamhet. 
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Beräknade ljudnivåer från trafik vid skola med 2 meter höga bullerskyddsskärmar 
(markerade med svarta streck). Ljusblått uppfyller riktvärdena för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Blått uppfyller riktvärdena för övrig skolgård. Planerad 
skolgård är markerad i rött (utsnitt från bullerutredning, Tyrens 2020-09-02). 
 
Verksamhetsbuller 
I samband med trafikbullerutredningen har beräkningar även utförts för att 
undersöka hur planerade bostäder , skola och verksamheter påverkas av 
verksamhetsbuller från Norremarks verksamhets-område öster, väster och söder om 
planområdet (Tyrens 2020-09-02). I utredningen beräknas ljudbidraget från några 
verksamheter i verksamhetsområdet som avger högt buller utomhus. Stena Recycling 
AB återvinningsanläggning och Fellessons Timber Products hyvleri i västra delen av 
verksamhetsområdet samt Schenkers lastbilsterminal i nordöstra delen av området. 
Övriga verksamheter som endast orsakar låg bullernivå bedöms genom en subjektiv 
bedömning. 
 
Riktvärden för verksamhetsbuller  
I Boverkets Rapport 2015:21 ”Industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning 
och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning” redovisas högsta tillåten 
bullerexponering under olika tider på dygnet framför fasad vid nya bostäder.  
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Riktvärden utomhus vid bostadsfasad för ekvivalentljudnivå från industri och annan 
verksamhet (utsnitt från bullerutredning (Tyrens 2020-09-02).  

 
 
 
 
 
 
Resultat från beräkningar av verksamhetsbuller 
Utredningen visar att riktvärden för industri- och verksamhetsbuller i zon A enligt 
Boverkets Rapport 2015:21 uppfylls i de delar av planområdet som planläggs för 
bostäder, vård, skola och idrottsanläggning. Bostäder, skola med skolgård kan därmed 
uppföras utan krav på buller-anpassad utformning med hänsyn till industribuller. I 
området som planläggs för natur saknas riktvärden för industri- och 
verksamhetsbuller. 
 
Riktvärden för verksamhetsbuller vid bostäder kan enligt Boverkets rapport 2015:2 
även användas vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler under de 
tidpunkter då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det önskvärt att ha 
en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är 
avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 
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Dag kl 07 – 16. Fellessons, Schenker och Stena (ordinarie verksamhet). Ekvivalent 
ljudtrycksnivå dBA på 2 m höjd över mark (utsnitt från bullerutredning, Tyrens 2020-
09-02).  
 
 
 
 
 
 
Natt kl 22 – 06. Schenker AB. Inkommande fjärrtransporter mm. Ekvivalent 

ljudtrycksnivå 
dBA på 2 m 
höjd över mark 
(utsnitt från 

bullerutredning, Tyrens 2020-09-02). 
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Planområdets påverkan på omgivningen 
Eftersom området planeras gå från verksamhetsmark för materialhantering till ett 
område med bostäder, kontor, skol- och idrottsverksamhet mm, bedöms områdets 
bullerpåverkan på omgivningen minska väsentligt i och med planens genomförande.  
 
Översvämningsrisk och höga vattenstånd 
Marknivåerna invid Hovs göl ligger idag på ca 168,5 m.ö.h. Mellan planerad bebyggelse 
och Hovs göl finns en höjdrygg som kommer bidra till att skydda bebyggelsen vid 
eventuellt höga vattenstånd. Inom området kommer marknivån att höjas för att 
säkerställa att dagvattenkan avledas från planområdet mot angränsande 
dagvattensystem.  
 
Genom att höjdsätta kvartersmark och gata så att vattnet inte vållar någon skada på 
bostads- och skolbyggnader minimeras påverkan vid översvämningar. Inom 
bostadsområdet får källare inte anordnas, och bestämmelser om lägsta marknivåer 
och färdigt golv finns för att främja en god dagvattenhantering och begränsa skador 
på byggnader vid höga vattenflöden. 
 
Under byggnation kommer påverkan på områdets geohydrologi fås vid arbeten under 
grundvattenytan (Norconsult 2018-06-01).  Vidare utredningar ska göras för att 
utvärdera vilken metod som ska användas vid byggnation för att undvika påverkan på 
områdets geohydrologi. 
 
Sol- och skuggpåverkan 
Sol- och skuggstudier utförts för att undersöka förhållandena i det planerade 
bostadsområdet (Norconsult 2019-03-07). Utredningen visar att områdets utformning 
ger goda sol- och skugg-förhållanden inom området. Bland annat är punkthuset 
placerat så att det inte påverkar omgivande bostäder. Den mark som framför allt 
berörs av skuggning utgörs huvudsakligen av gata och markparkeringar. 
 
Sedan utredningen genomfördes har planbestämmelserna för bostadsområdet 
ändrats för att ge en större variation av bebyggelse inom området. Söder om 
lokalgatan har våningsantalet sänkts från 6 till 2-3 våningar och punkthuset har 
sänkts från 8 till 4-6 våningar. Den lägre bebyggelsen i planområdets södra del 
medför att det finns förutsättningar att skapa goda sol- och skugg-förhållanden inom 
bostadsområdet.   
 
Sociala konsekvenser 
Sociala aspekter i detaljplan kan innefatta olika perspektiv så som jämställdhet, 
trygghet, demokrati, flexibilitet, tillgänglighet, hälsa och integration. 
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Den aktuella detaljplanen innebär en blandning av funktioner och användningsytor. 
En funktions-blandning kan ha en positiv effekt på upplevelsen av trygghet i området 
tack vare att området befolkas av människor (boende, arbetande, skolbarn m.fl.) under 
stora delar av dygnet. Planen innebär en relativt flexibel markanvändning. Bl.a. 
medger detaljplanen att sporthall eller andra publika lokaler kan anläggas, vilket kan 
främja både hälsa och integration. 
 
Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit mål för att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling. Miljömål 
som i första hand bedöms beröras av den aktuella detaljplanen är ”God bebyggd 
miljö”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god 
kvalitet”, ”Myllrande våtmarker” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
 
Genom att bygga den sammanhållna staden och utnyttja befintliga resurser och 
befintlig infrastruktur skapas en närhet till viktiga funktioner vilket minskar 
transportbehovet. Planen innebär att ett asfaltsupplag ersätts av ett naturnära 
boende som kan utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Samtidigt kan skola, kontor 
och andra arbetsplatser etableras vilket kan medföra mervärden för boende i 
närområdet. I planen planläggs för naturområden som avses utgöra goda livsmiljöer 
för organismer och samtidigt ha en funktion för dagvattenhantering. 
 
Växjö kommuns miljömål 
Miljöprogrammet för Växjö kommun är ett styrande dokument med miljömål där 
Växjö kommun vill gå längre än vad lagstiftningen på nationell nivå kräver. I 
miljöprogrammet anges tre profilområden; leva livet, vår natur och fossilbränslefritt 
Växjö. Genomförandet av planen bedöms inte försvåra arbetet att uppnå dessa 
miljömål. 
 
Leva livet 
Målet ”Leva livet” berör konsumtion, avfall och kemikalier. Detaljplanen bedöms inte 
hindra att målbilden kan uppnås. Förutsättningar för avfallshantering och sortering 
bedöms som goda. 
 
Vår natur 
Naturinventering har gjorts i området. Mestadels av marken som enligt planförslaget 
får bebyggas och tas i anspråk består idag av upplag för hantering av material. De 
områden som bedömts ha naturvärden sparas och planläggs som natur. Mark i 
området kan vara förorenad. Sanering av marken och planering för ny typ av 
markanvändning som innebär mindre omgivningspåverkan kan leda till förbättrade 
förhållanden för omgivande mark och vatten. 
 
Fossilbränslefritt Växjö 
Detta mål berör klimat, energi och transporter. Detaljplanen innebär att både 
bostäder, skolverksamheter och arbetsplatser kan byggas i relativ närhet till staden. 
Från området kan flertalet målpunkter nås med cykel. Utbyggt cykelvägnät finns intill 
planområdet. Underlag för kollektivtrafiknätet förbättras ytterligare. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Under framtagandet av planprogrammet för Hagaviksområdet har det gjorts en 
behovsbedömning. Behovsbedömningen resulterade i bedömningen att de planerade 
förändringarna inte medför någon s.k. betydande miljöpåverkan. 
 
Under det fortsatta planarbetet har en ny behovsbedömning gjorts för detaljplanen. 
Även denna bedömning har resulterat i att konsekvenserna av planens genomförande 
inte anses vara av sådan grad att särskild miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas. Detaljplanen innebär att verksamheter i form av asfaltsupplag med 
stenkrossning m.m. ersätts av markanvändning som ej har någon 
omgivningspåverkan. 
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PLANENS GENOMFÖRANDE 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs genom standard planförfarande då planförslaget är i enlighet 
med gällande översiktsplan och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
Målet är att planen ska antas år 2021. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft. 
Genomförandetid är den 
tidsrymd inom vilken planen är tänkt att genomföras och fastighetsägare inom 
planområdet har en garanterad byggrätt i enlighet med planen under denna tid. Efter 
genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
 
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Utbyggnader inom kvartersmark 
utförs och bekostas av respektive fastighetsägare. 
 
Ekonomiska frågor 
Framtagande av detaljplanen bekostas av Växjö kommun. Kommunen kommer att ha 
investeringskostnader i form av marksanering, markförberedelse och erforderliga 
mark- och miljöutredningar. Kommunen bekostar inköp och iordningställande av 
allmän platsmark samt framtida drift och skötsel av dessa ytor. Investeringar krävs 
också i ledningar för att kunna ansluta området till det kommunala VA-nätet. 
Kommunen bekostar eventuell flytt av befintliga ledningar som krävs för planens 
genomförande.  
 
Kommunen kommer att få intäkter i form av markförsäljning, VA-anslutningsavgifter, 
bygglov m.m. 
 
Privata markägare kommer att få ersättning för den mark som planläggs som allmän 
plats, se vidare under fastighetsrättsliga frågor. 
 
Inlösen, ersättning 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt 
till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
 
Tekniska frågor 
Vatten- och avlopp, dagvatten 
Området kommer att anslutas till kommunalt ledningsnät för vatten- och avlopp. 
Dagvatten skall i första hand tas om hand inom kvartersmark. Kvartersmarken 
föreslås utformas för maximal fördröjning och infiltration och på ett sådant sätt att 
risken för dagvattenföroreningar direkt till dagvattensystemet minimeras. Ledningar 
för VA etc. kommer i första hand läggs inom allmän platsmark.  
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Buller 
Bebyggelsen längs Björnvägen ska anpassas så att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls. Bostädernas placering och anordnande av uteplats regleras genom 
planbestämmelser. Inom skolområdet finns bestämmelser som reglerar att gällande 
riktvärden för trafikbuller uppnås på skolgården och idrottsanläggningar. 
Markföroreningar 
Marken inom det gamla asfaltsupplaget måste saneras för att säkerställa att den är 
lämplig för föreslagna verksamheter. Inom området får bygglov inte ges förrän 
befintliga marföroreningar slutligt avhjälpts. Sanering av området ska göras i samråd 
med tillsynsmyndigheten. I samband med sanering av området ska nya miljöprover 
genomföras.  
 
Grundläggning 
En förstudie har genomförts gällande grundläggningsförhållanden för planerad 
bebyggelse. Kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras för att 
bestämma sandlagrets mäktighet inom tänkt bebyggelse och dess 
sättningsegenskaper. Vidare utredningar bör göras angående byggnationens 
geohydrologiska påverkan.  
 
Massor 
Alla former av schaktarbeten inom det som anses vara ett vattenområde i anslutning 
till Hovs göl måste föregås av en anmälan/tillståndsansökan hos Länsstyrelsen. Detta 
gäller t ex anläggande av lokalgata, dagvattenanläggningar söder om Hovs göl. 
 
Massor kan eventuellt återanvändas inom området. Massor från området ska 
undersökas och godkännas av tillsynsmyndighet innan de läggs ut. Förekomster av 
parkslide kommer att omhändertas i samband med markarbeten.  
 
Fastighetsrättsliga frågor  
För planens genomförande krävs att fastighetsbildningar inom området.  Nedan följer 
en övergripande förklaring till de största konsekvenserna. För mer detaljer, se 
avsnittet konsekvenser på fastighetsnivå. 
 
Fastighetsbildning 
Ansökan om fastighetsbildning och upprättande av härför nödvändiga avtal 
ankommer i första hand på markägare och exploatör. Exploatören bekostar samtliga 
fastighetsbildningsåtgärder och servitut som exploateringen ger upphov till.  
 
Ledningsrättshavare ska bekosta förrättningskostnader för bildande av eventuella 
ledningsrätter i enlighet med 27§ Ledningsrättslagen. 
 
Allmän platsmark 
Växjö kommun ska vara huvudman för allmän platsmark inom området. Det innebär 
att allmänna ytor såsom naturmark, gator och vägar ska ägas och skötas av 
kommunen. Kommunen har enligt Plan- och bygglagen (PBL) rätt att lösa in den mark 
som är utlagd som allmän platsmark.  
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Kommunen är även skyldig att lösa in marken om markägaren begär det. När 
kommunen löser in mark får markägaren en ersättning enligt expropriationslagens 
(Exl) bestämmelser. Grundtanken med Exl:s ersättningsregler är att fastighetsägarens 
ekonomiska situation inte ska påverkas av expropriationen (inlösen). Marken som 
planläggs som allmän platsmark ska genom en lantmäteriförrättning överföras till 
kommunens gatufastighet. Växjö kommun ansöker om sådan förrättning. 
 
Gator, parkeringar, grönytor etc. inom kvartersmark ägs och sköts av respektive 
fastighetsägare. 
 
 
 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Idag ingår den västra delen av Björnvägen och hela Hagaviksvägen i Växjö GA:12 som 
förvaltas av Hagaviks samfällighetsförening. Eftersom vägarna inom 
detaljplaneområdet planläggs som allmän platsmark ska kommunen ansvara för 
skötseln och underhåll. Då kommunen tar över skötseln av Björnvägen ska den del av 
Växjö GA:12 som ingår i planområdet avvecklas. Resterande del av Växjö GA:12 ingår i 
den pågående detaljplanen för Växjö 6:50 mfl. (Hagavik, etapp 2). Även inom denna 
detaljplan föreslås vägarna planläggas som allmän platsmark och det finns därmed 
skäl att överväga att upphäva hela Växjö GA:12 så att kommunen får formellt ansvar 
för Hagaviksvägen och de delar av Björnvägen som omfattas av detaljplanerna.   
 
Avveckling av Växjö GA:12 sker genom att kommunen ansöker om 
anläggningsförrättning. Växjö kommun står för kostnader i samband med 
lantmäteriförrättningar. 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå 

 Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Inom 
planområdet 

   

Växjö 7:10 (2) Markförsäljni
ng kommer 
att ske av 
mark som 
planläggs som 
kvartersmark.  

Mark som planläggs som 
kvartersmark ska genom 
avstyckning avskiljas till nya 
fastigheter. 
 
Mark som planläggs som 
allmän platsmark kommer 
eventuellt överföras till en 
gemensam fastighet.  
 
Gemensamhetsanläggninge
n GA:12 avvecklas. 

Inom allmän 
platsmark 
kommer 
ledningar, 
dagvatten-
anläggningar etc. 
anläggas.  

Växjö 7:8 (3) Markförsäljni
ng kommer 
att ske av 
mark som 

Mark som planläggs som 
kvartersmark ska genom 
avstyckning avskiljas till nya 
fastigheter. 
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planläggs som 
kvartersmark.  

 
Mark som planläggs som 
allmän platsmark kommer 
eventuellt överföras till en 
gemensam fastighet. 
 
Gemensamhetsanläggninge
n GA:12 avvecklas. 

Växjö 7:8 (2) Markförsäljni
ng kommer 
att ske av 
mark som 
planläggs som 
kvartersmark.  

Mark som planläggs som 
kvartersmark ska genom 
avstyckning avskiljas till nya 
fastigheter. 
 
Mark som planläggs som 
allmän platsmark kommer 
eventuellt överföras till en 
gemensam fastighet.  
 
Gemensamhetsanläggninge
n GA:12 avvecklas. 

Inom allmän 
platsmark 
kommer 
ledningar, 
dagvatten-
anläggningar etc. 
anläggas. 

Astronomen 1 Ersättning för 
mark som 
planläggs som 
allmän plats. 

Mark som planläggs som 
allmän platsmark ska 
genom fastighetsreglering 
överföras till kommunens 
gatufastighet.  

 

Tritorn 1 Ersättning för 
mark som 
planläggs som 
allmän plats. 

Mark som planläggs som 
allmän platsmark ska 
genom fastighetsreglering 
överföras till kommunens 
gatufastighet. 

 

Växjö GA:12 Delägare av 
Växjö GA:12 
kommer inte 
längre 
bekosta 
driftskostnad
er för den 
mark som 
omfattas av 
planförslaget.  

Den del av Växjö GA:12 som 
ingår i planområdet 
kommer att avvecklas.  

 

 
 
 
Medverkande  
Detaljplanen har tagits fram av Kerstin Ivansson, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret 
i samarbete med plankonsult Gustav Karnell, Sigma Civil. Övriga berörda förvaltningar 
har fått ta del av och yttra sig över detaljplanen under detaljplaneprocessen.   
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Väg

VÄG

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Naturområde, tekniska anläggningar får finnas

NATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

VårdD

Avfallsanläggning

E

1

TransformatorstationE

2

Idrottsanläggning

R

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

dike

1

Dagvattendike ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

3.5

Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

Placering

p

1

Huvudbyggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från

fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

3

Huvudbyggnad ska placeras minst 8 meter från användningsgräns

mot Björnvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Nivå för färdigt golv ska vara minst 30 cm över angränsande gatas

höjd (vägmitt) vid förbindelsepunkten för VA,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Dagvatten ska avledas till skolområdets nordöstra hörn,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

b

4

Nivå för färdigt golv ska vara minst 30 cm över skolområdets lägsta

marknivå,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Mot Björnvägen får högst 4 utfarter anordnas,  4 kap. 10 §

n

2

Färdig mark ska vara minst +170,1 m över angivet nollplan. Lägsta

marknivån ska finnas i skolområdets nordöstra hörn.,  4 kap. 10 §

n

3

Lägsta marknivå ska vara minst 30 cm över angränsande vägs höjd

(vägmitt),  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

m

1

I anslutning till bostaden ska enskild eller gemensam uteplats

anordnas där ljudnivåer avseende trafikbuller ej överstiger 50 dBA

ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

2

Inom område för lek, vila, motion och pedagogisk verksamhet får

ljudnivåer avseende trafikbuller ej överskrida 50 dBA ekvivalent nivå

och 70 dBA maximal nivå.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

a

1

Bygglov får inte ges för skola och idrottsanläggning förrän markens

lämplighet säkerställts genom att markförorening slutligt avhjälpts,  4

kap. 14 § 1 st 4 p.

a

2

Bygglov får inte ges för bostäder, vård, centrumverksamhet och

skola förrän markens lämplighet säkerställts genom att

markförorening slutligt avhjälpts,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

ILLUSTRATION

Sigfridsleden, illustrerad sträckning

Kvartersgator samt mindre anläggning för teknisk försörjning får anläggas
inom kvartersmark.  Inom område för skola får reservkraftstation för skolans
behov anläggas.

I-VI Lägsta respektive högsta antal våningar för huvudbyggnad,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

1   1:1

Registerbeteckning på fastighet

10100

Polygonpunkt

177.1

Avvägd markhöjd

174

Nivåkurva

Slänt

Beteckningar

Gräns för fastighet, samfällighet och

sämjedelningsområde samt gräns för kvarterstrakt

Servitutsgräns

Egenskapsgräns

Häck, stenmur

Staket, stödmur

Väg

Bostadshus karterat efter husliv resp. tak

Uthus karterat efter husliv resp. tak

Övrig byggnad karterat efter husliv resp. tak

Transformatorbyggnad

Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter

och samfällighet med samma kvartersnamn,

samt med kvartersnamn

VÄXJÖ Trakttext

S:1   ga:1
Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning

Sv  Lr
Servitut resp. ledningsrätt

Gemensamhetsanläggning (punkt, linje resp. yta)

Ledningsrätt (punkt, linje resp. yta)

Servitut (punkt, linje resp. yta)

Fjärrvärmeledning

Spillvattenledning

Teleledning i mark

Optokabel

Högspänningsledning i mark

Vattenledning

Dagvattenledning

Strandskydd

Naturreservat

Fornlämning
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