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1. Inledning 
Den här rapporten är en konsekvensbedömning 
av alternativa sätt att utveckla södra Växjö på.  

Med södra Växjö menar vi området mellan Te-
lestad/Vikaholm till Tävelsås. Vi har valt att se 
området i ett sammanhang då det är ett mycket 
attraktivt område med bebyggelsetryck från 
både större byggaktörer och mindre privata fas-
tighetsägare. Det finns i området goda förutsätt-
ningar för att samordna samhällsservice t.ex. 
kollektivtrafik, skolor/förskolor och rekreations-
områden.  

 
1.1 Syftet med alternativstudien  
Syftet med denna alternativstudie är att skapa 
underlag som ger stöd i beslut kring vilken ut-
veckling som bäst leder till en lämplig markan-
vändning, en hållbar utveckling samt ger posi-
tiva konsekvenser och minimerar negativa kon-
sekvenser för människan och miljön. 

Genom att studera olika alternativ och konse-
kvensbedöma dessa kan vi hitta lösningar och 
förslag som bästa svara upp mot dit vi vill 
sträva. Vi väljer ett av förslagen, kombinerar de-
lar av de tre förslagen eller ändra till nya förslag 
som blir det sammanvägda förslaget –  ”Över-
gripande struktur för södra Växjö”. 
 

”Övergripande struktur för södra Växjö” är 
tänkt att bli en del av ny översiktsplan för kom-
munen och ligga till grund för kommande de-
taljplaner och bygglov i området.  

1.2 Målsättning 
Lämplig markanvändning 
Mark och vattenområden ska användas till det 
eller de ändamål som områdena är mest läm-
pade för med hänsyn till beskaffenhet och läge 
och till behoven. 
Hållbar utveckling 
För att bedöma om alternativen leder till en håll-
bar utveckling behövs en definition av vad det 
är för Växjö kommun. Innan det finns ett håll-
barhetsprogram som definiera de övergripande 
målsättningarna för vår kommun har ett tillfäl-
ligt utkast till målsättningar för ett hållbart sam-
hällsbyggande tagits fram.  
Översiktsplanens målbild för Växjö stad är en 
del i denna hållbarhetsdefinition. 
Hållbarhetsdefinitionen består av 12 målsätt-
ningar som beskrivs i inledningen till kap 3. 
1.3 Metod och bedömningsmodell 
Tre olika utvecklingsalternativ har visualiserats 
och beskrivits, se kort version i avsnitt 2.5 samt 
presentationerna i bilaga 2 och 3. Alternativen 
har diskuterats och konsekvensbedömts utifrån 
4 olika perspektiv. 

1. Strukturella förutsättningar för en hållbar ut-
veckling. (Kap 3) 
- Transportinfrastruktur 
- Bebyggelsestruktur 
- Tekniska försörjningssystem 
- Grönstruktur 

2. Konsekvenser för miljön inom området och 
dess närområde. (Kap 4) 
3. Konsekvenser för dem som bor och vistas 
inom området och dess närområde. (Kap 5) 
4. Samhälls- och kommunalekonomiska konse-
kvenser inklusive förslagets genomförbarhet. 
(Kap 6) 
1.4 Tillvägagångsätt  
Alternativen har konsekvensbedömts av en bred 
grupp av tjänstepersoner med expertkompeten-
ser inom olika områden. 

Deltagit har tekniska förvaltningen, stadsbygg-
nadskontoret, kommunledningsförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen, miljö och hälso-
skyddskontoret samt VEAB.  

  



1.5 Tre utvecklingsalternativ  
Här kommer en kort beskrivning av de tre alter-
nativen som konsekvensbedömts.  

1.5.1 Två täta noder 
I alternativet ”Två täta noder” växer Växjö stad 
söder ut både längs med Teleborgsvägen och sö-
der om Södra länken vid Vikaholm samtidigt 
som Tävelsås växer rejält. Området däremellan 
sparas som ett större sammanhängande skogs- 
och odlingslandskap och endast enstaka kom-
pletteringar av bebyggelse tillåts. 

 
1.5.2 Tre noder  
I alternativet ”Tre noder” sker all utveckling 
kring stråket Teleborgsväg-Tävelsåsvägen. Tre 
noder med tätare bebyggelse i Telestad, 
Rinkaby och Tävelsås utvecklas med olika ka-
raktärer men alla med god tillgång och närhet 
till skogs- och odlingsmarker.  

 
1.5.3 Landsbygdsbyarna 
I alternativet ”Landsbygdsbyarna” utvecklas 
flera mindre kluster med egna karaktärer. Alla 
bor i och har direkt närhet till natur och odlings-
landskap. De boende hjälps åt och deltar aktivt i 
att bruka det omgivande landskapet. Ingen be-
byggelse utvecklas söder om Södra länken. 

 



2. Strukturella förutsättningar för 
en hållbar utveckling. 
2.1 Inledning 
Här beskrivs kortfattat målsättningar för hållbart 
samhällsbyggande. 
Utförligare beskrivning av målsättningarna 
finns i bilaga 4. 
1. Goda möjligheter för företag att etablera sig 
och att utvidga sina verksamheter. 
2. Växjö är en regional kärna med många funkt-
ioner och goda tåg- och bussförbindelser. 
3. Bostäder för alla i alla skeden i livet. 
4. Bebyggelsemiljöer som är inkluderande och 
främjar trygghet, säkerhet och sammanhållning. 
5. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras, 
man ska inte behöva ha bil för sina vardagsgö-
romål. 
6. Natur- och kulturlandskapet präglas av stor 
variation, livskraftiga ekosystem och stor biolo-
gisk mångfald. Jordbruket är ekologiskt och 
närproducerat.  
7. Värna och bygga vidare på värdefulla kultur-
miljöer. 
8. Attraktiva mötesplatser och platser för att ut-
öva och uppleva kultur och idrott i varje kom-
mundel. 
9. En funktionsblandad stad 
10. Staden och de övriga tätorterna har god till-
gång till gröna miljöer som binds ihop med 
grönstråk till en sammanhängande grönstruktur. 
11. I kommundelscentrum och bygder finns en 
basservice på olika nivåer. 
12. Klimatsmart energiförsörjning, VA-försörj-
ning och avfallshantering som inte påverkar 
mark och vatten negativt. 
2.2 Transportinfrastruktur 

Två täta noder 
”Två täta noder” har goda 
förutsättningar för en tät 
och snabb kollektrafik mel-
lan Tävelsås och Växjö 
utan så många stopp.  
Pendlarparkering i Tä-
velsås kan bli intressant 
även för resenärer från Tä-
velsås omgivande lands-
bygd. Det finns också goda 
möjligheter till ett huvud-
cykelnät mellan Tävelsås 

och Växjö. Det kan bli svårt att motivera till stor 

andel cyklande med anledning av avståndet och 
för att det glesbebyggda området runt Rinkaby 
kan upplevas otryggt. Det finns goda förutsätt-
ningar att skapa trygga och säkra gång- och cy-
kelvägar inom staden och Tävelsås. 

Viktigt att Södra länken får funktion som trans-
portled och tvärlänk för att avlasta kommunens 
övergripande vägnät och koppla ihop orter inom 
kommunen och regionen. Planskilda korsningar 
krävs för att ansluta området söder om Södra 
länken. Det finns annars risk att Södra länken 
får mer funktion som stadsgata än transportled 
vilket kan leda till att trafiken på andra platser i 
staden inte avlastas.  

För att ansluta området söder om Vikholm med 
en attraktiv och fördelaktig kollektivtrafik och 
cykeltrafik behöver området tydligt och gent 
kopplas norr ut mot stadskärnan, medan biltrafi-
ken gärna får tvingas ta längre vägar. Eftersom 
området inte funnits med i översiktsplanen och 
därmed inte vid planeringen av Vikaholm och 
Telestadshöjden kan det finnas svårigheter att 
lösa den genhet och goda framkomlighet som 
behövs för att cykel och buss ska bli ett alterna-
tiv till bilen. 

Tre noder 
”Tre noder” har en god stråk-
struktur med förutsättningar 
för en rationell transportin-
frastruktur, både för cykeltra-
fik och kollektivtrafik. Var 
du än bor i stråket, i Te-
lestad, i lantbruksbyn 
Rinkaby eller i det mindre 
samhället Tävelsås, så finns 
det goda förutsättningar att 

klara sig utan bil. Det är aldrig långt till bussen 
eller huvudcykelvägen och det upplevs både 
tryggt att cykla och vänta på bussen då det finns 
bebyggelse även emellan staden och Tävelsås. I 
Tävelsås och Rinkaby sprider bebyggelsen ut 
sig för att undvika byggnation på jordbruksmark 
vilket förlänger avståndet till buss och cykelväg. 
I alternativet finns en valmöjlighet av olika tra-
fikslag och goda möjligheter för fungerande re-
sekedjor.  



Landsbygdsbyarna 
I ”Landsbygdsbyarna” blir det 
svårt att erbjuda kollektivtrafik 
med god turtäthet eftersom det 
inte är ett utan två stråk och 
inte så hög bebyggelsetäthet i 
något av stråken. Det finns risk 
att det bara är det östra stråket 
som blir prioriterat. För att få 
ihop ett bra cykelvägnät krävs 
det många kilometer cykelväg 
för att försörja och knyta ihop 

de spridda byarna. Det kan upplevas mindre 
tryggt att färdas på cykelvägarna eftersom 
längre sträckor går genom obebyggd skogs-
mark. Stor risk att det är bilen som dominerar 
resandet vilket inte ger förutsättningar för alla 
att bo på detta vis. Svårt att ge närhet och till-
gänglighet till alla.   

 
2.3 Bebyggelsestruktur 

Två täta noder 
I ”två täta noder” förlängs 
hela stadsbygden söder ut. 
Det är fortsatt lönsamt att 
bygga relativt tätt och högt 
inom stadens gränser, vilket 
ger förutsättningar för en 
blandning av olika upplåtel-
seformer, troligen på mindre 
tomter.  

I stråket längs med Tele-
borgsvägen finns förutsätt-
ningar för att få ett brett ut-

bud av service och arbetsplatser vilket bidrar till 
funktionsblandning. I korsningen Södra Länken 
– Teleborgsvägen finns bra möjligheter för 
verksamheter som har lite större yt- och trans-
portbehov.  

Växjö som regionala kärnan kan stärkas om 
funktioner förläggs i Teleborgsvägsstråket utan 
att försämra tillgängligheten till universitetet 
och stadskärnan. Det finns risk att tillgänglig-
heten kan bli sämre med större flöden av männi-
skor i stråket. Tar cykel och kollektivtrafiken en 
stor andel resenärer i stråket kan dock tillgäng-
ligheten upprätthållas.  

Teleborg blir en mycket stor stadsdel, nästa som 
en stad i staden. Kan upplevas skapa en större 

del anonymitet i förhållande till de andra alter-
nativen. 

Att bygga söder om Vikaholm, söder om Södra 
länken, innebär att vi bygger in Vikholm och att 
Vikaholm inte får den närhet till större skog 
som gällande översiktsplan redovisar. Risk att 
området söder om Vikaholm får långt till ser-
vicefunktioner då området inte ligger i eller i 
närheten av ett tydligt stråk eller knutpunkt. 

Genom att området mellan Växjö och Tävelsås 
endast får kompletteras med enstaka bebyggelse 
skapas nästa en slags död mans hand för områ-
det. Argumenten för att bibehålla det stora 
öppna landskapsrummet är för att behålla en ef-
fektiv brukningsbar jordbruksenhet och därmed 
också kunna bibehålla det öppna vackra land-
skapet.  

Det finns i ”Två täta noder” förutsättningar att 
få Tävelsås till ett så pass stort samhälle att det 
uppnår en hög servicenivå, likt ett av våra nuva-
rande större kommundelscentra. Samhället kan 
då ge service till den omgivande landsbygden. 
Storleken och service kan göra samhället intres-
sant för byggande av olika upplåtelseformer 
både genom privata aktörer och allmännyttan 
och inte bara villabebyggelse.   

Tre noder 
I ”tre noder” växer staden i 
stråket längs med Teleborsvä-
gen-Tävelsåsvägen men i öv-
rigt inte söder om Södra län-
ken. Inom stadspartiet finns 
likheter med ”Två täta noder” 
när det gäller förutsättningar 
för funktionsblandning, före-
tagande och regional kärna.  

Genom att låta Rinkabyområ-
det utvecklas med större sam-

lingar av bebyggelse med bykaraktär skapas för-
utsättningar för nytt stadsnära lantligt boende. 
Fler får tillgång till detta lantliga boende än om 
det bara blir en spridd kompletterande bebyg-
gelse. För kommunen skapar en mer samman-
hållen bebyggelse bättre förutsättningar för att 
lösa en attraktiv och effektiv samhällsservice. 

Tävelsås blir ett mindre samhälle än i ”Två täta 
noder” vilket kan innebära sämre förutsättningar 



för hög servicenivå och blandade upplåtelsefor-
mer men med stor sannolikhet för annat än bara 
villabebyggelse. 

”Tre noder” bedöms skapa mest varierade boen-
demöjligheter av de tre alternativen.   

Landsbygdsbyarna 
I ”landsbygdsbyarna” växer 
staden inte söder om Södra 
länken men stråktänket med 
blandning av funktioner kan 
tillämpas men inte i ett lika 
långt stråk. Mindre stadsbygd 
skapas än i de andra alternati-
ven. 

Ett flertal mindre jämnstora 
byar skapas. Bebyggelsestruk-

turen skapar en levande landsbygd med stark 
identitet och med gemensamhetskänsla inom 
grupperna. Kan finnas risk för att grupperna av 
bebyggelse isoleras sig ifrån varandra. 

Alternativets framgång bygger mycket på de bo-
endes engagemang och inte på kommunens 
skötsel. Tveksamt dock om dagens generationer 
vill prioritera att ta det ansvar det innebära att 
sköta samfälligheter och gemensamma odlingar 
etc.  

Bebyggelsestrukturen gör det svårt att skapa en 
attraktiv och effektiv nivå på samhällsservicen.  

Tävelsås blir ett mindre samhälle än i ”Två täta 
noder” vilket kan innebära sämre förutsättningar 
för service och blandade upplåtelseformer. 

Alternativet skapar den mest ensidiga bebyggel-
sestrukturen och boendemöjligheterna.  

 
2.4 Tekniska försörjningssystem 

Två täta noder 
I ”Två täta noder” är det 
möjligt att använda befintlig 
infrastruktur. Bebyggelsen i 
staden kan försörjas genom 
stadens befintliga va-för-
sörjningssystem och Tä-
velsås kan utökas och för-
sörjs genom de system som 
finns där. 

 I Tävelsås behövs investeringar och med dessa 
investeringar kan man troligen klara en fördubb-
lad befolkning i Tävelsås utan att investeringar i 
överföringsledningar till Växjö behövs. Alterna-
tiven innebär dock mer än en fördubbling av an-
talet invånare. Investeringar krävs även i befint-
ligt ledningsnät på Teleborg för att klara de nya 
bostäderna i södra Växjö. Fördel om bebyggel-
sen växer i etapper söderut från befintlig bebyg-
gelse.  

Den spridda bebyggelsen mellan Tävelsås och 
Växjö stad ställer krav på enskilda lösningar.  

Detta är det alternativ som kräver minst investe-
ring i befintliga och nya Va-system. Om inte 
Tävelsås växer mer än dubbel storlek. 

Tre noder 
I ”Tre noder” behövs längre 
sträckor med ledningar för 
att försörja Rinkaby med 
vatten och avlopp. Det kom-
mer behövas investera i 
överföringsledningar mellan 
Rinkaby och Teleborg och 
kanske även mellan Tä-
velsås och Rinkaby.  

Det är inte bara förknippat 
med stora investeringar utan 

också svårigheter med dimensionering av led-
ningsnät och pumpstationer eftersom en utbygg-
nad av bostadsområden kommer att ske succes-
sivt.  

Alternativet skapar förutsättningar för rundmat-
ning på dricksvatten vilket är positivt. Det kan 
också ges möjlighet för befintlig bebyggelse 
längs vägen att kopplas på det kommunala led-
ningsnätet och vi kan minska andelen enskilda 
avlopp.  

Landsbygdsbyarna 
I ”Landsbygdsbyarna” behövs 
längre sträckor med ledningar 
för att försörja byarna med 
vatten och avlopp. Det är inte 
bara förknippat med stora in-
vesteringar utan också svårig-
heter med dimensionering av 
ledningsnät och pumpstationer 
eftersom det är svårt att av-
göra när byarna är fullt ut-
byggda och hur stora de blir. 



Stor betydelse att göra prio-
riteringar i form av etapper.  

Dänningelanda är idag an-
slutet till kommunalt VA i 
Vederslöv. Under förutsätt-
ning att Dänningelanda inte 
blir större än att Vederslövs 
reningsverk kan ta emot 
spillvattnet, så skiljer inve-
steringskostnaderna inte så 
mycket mellan ”Tre noder” 
och ”Landsbygdsbyarna” 

(något högre investeringskostnad i Landsbygds-
byarna). Men om Dänningelanda blir för stort 
måste överföringsledning byggas även här, vil-
ket gör att investeringskostnaderna ökar och blir 
mycket större än i ”Tre noder”.  

Alternativet skapar förutsättningar för rundmat-
ning på dricksvatten vilket är positivt. Det kan 
också ges möjlighet för befintlig bebyggelse 
längs vägen att kopplas på det kommunala led-
ningsnätet och vi kan minska andelen enskilda 
avlopp.  

 
2.5 Grönstruktur 

Två täta noder 
I ”Två täta noder” finns ett 
stort underlag för allmän-
platsmark med park, natur 
lek etc i båda noderna. Goda 
möjligheter att skapa attrak-
tiva mötesplatser av olika 
slag. Viktigt att detta plane-
ras in i ett tidigt skede så att 
det inte byggs bort.  

Vikholm får längre till större 
skogsområde och de upple-
velsevärden som den har vil-

ket troligen ställer högre krav på park, lek och 
idrottsytor i södra Växjö. 

Odlingslandskapet runt Rinkaby kan vara kvar 
och utvecklas som en resurs. Det finns tillräck-
ligt stora ytor för att kunna driva effektiv jord-
bruksverksamhet här. Ekologiskt och nära jord-
bruk på "lagom" avstånd från stadsbebyggelse.   

Tre noder 
I ”Tre noder” finns tillräckligt underlag för all-
männa ytor, såsom park, lek, aktivitet, idrott etc. 
Det går kanske inte att ha allt i alla tre noderna, 

men något i varje. Det skulle kunna vara en för-
del genom att man i de tre noderna besöker 
varandra när exempelvis fotbollsplanen finns i 
den ena noden och något annat i den andra.  

Målsättningen är att det öppna landskapet i stort 
ska bevaras för att det bidar till närproducerad 
mat och öppna ljusa attraktiva landskap som 
man gärna bor invid. Men det finns risk att det 
är svårare att hålla ett attraktivt och effektivt 
jordbruk i så nära anslutning till mer tätare be-
byggelse.  

Landsbygdsbyarna 
Det blir svårt att planera in all-
männa ytor i denna skala. Tro-
ligtvis för små detaljplaner 
med för få bostäder för att 
kunna planera in park, lek etc 
på allmän platsmark. Troligt-
vis inte tillräckligt underlag 
för att ha lekplats i någon av 
byarna eller svårt att prioritera 
vilken by i så fall. Risk att det 
i ett senare skede finns un-

derlag för tex lek, men att det då inte finns nå-
gon bra plats kvar. Svårt att tillskapa attraktiva 
mötesplatser för alla.  

Idén bakom förslaget är god, alla bor nära jord-
bruk och tar ansvar för bl.a. närproducerade 
livsmedel. Det är dock en struktur som vi inte är 
vana att jobba med från kommunens sida och 
svårare att styra. Finns risk att det blir svårt att 
bedriva jordbruk så nära bebyggelse. Men är det 
en dela av livsstilen så kanske det inte är ett pro-
blem.  

 
2.6 Samlad bedömning 
 
Två täta noder 
”Två täta noder” bedöms ha goda förutsätt-
ningar” för att uppnå hållbara transporter med 
tanke på de två tydliga noderna i ett stråk. För-
delaktigt om området söder om Vikaholm kan 
få förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik 
och gena cykelvägar. ”Två täta noder” är det al-
ternativ som bäst kan bygga på befintliga struk-
turer med storskaliga va-lösningar och kostar 
därmed minst. Förutsättningen är att Tävelsås 
inte växer sig allt för stor. Alternativet löser 
dock inte de enskilda va-lösningarna som finns i 



området idag. ”Två täta noder” har bäst förut-
sättningar att för ett fortsatt livskraftigt och ef-
fektivt jordbruk då området mellan noderna vär-
nas. I och med stora grupper av bebyggelse i no-
derna bedöms det finnas mycket goda förutsätt-
ningar för att skapa olika typer av allmänna 
platser och mötesplatser, kan dock upplevas mer 
anonyma än i ”Tre noder”.  

Tre noder 
”Tre noder” bedöms ha goda förutsättningar för 
att uppnå hållbara transporter med tanke på den 
tydliga stråkstrukturen. Ännu mer fördelaktigt 
om bebyggelse i Rinkaby och Tävelsås kan vara 
mer sammanhållen längs stråket. Förslaget be-
döms skapa störst variation i boendealternativ 
och därmed bostäder åt alla. I ”Tre täta noder” 
behövs en överföringsledning byggas för att 
lösa vatten- och avlopp. Detta kräver stora inve-
stering men bidrar också till miljöfördel då det 
går att ansluta befintliga enskilda avlopp till led-
ningsnätet. I ”Tre noder” finns förutsättningar 
att skapa allmänna platser och mötesplatser i 
stråket. Alla bebyggelseområden kan inte ha 
allt, man får dela, vilket kan skapa möten mel-
lan olika områden och människor. 

 Landsbygdsbyarna 
Den spridda strukturen i ”Landsbygdsbyarna” 
gör det svårt att lösa en effektiv kollektivtrafik 
och kräver en större andel cykelvägar. Förslaget 
bedöms också ha de mest ensidiga boendemöj-
ligheterna men med förutsättningar för ett eko-
logiskt boende nära natur och med självförsörj-
ning. Likt ”Tre noder” krävs en överföringsled-
ning vilket gör det kostsamt, troligen det mest 
kostsamma alternativet ur va-synpunkt. Svårt att 
tillskapa kommunala allmänna platser och mö-
tesplatser i de mindre byarna. 

2.7 Åtgärder att ta med till sammanvägt 
förslag 
Transportinfrastruktur 
- Gång- och cykelvägen mellan staden och Tä-
velsås upplevs trygg, säker och attraktiv.  
- Anslutningar till Södra länken sker planskilt så 
att vägen kan få funktion som transportled som 
avlastar stadens övergripande transportnät.  
- Gena och trygga vägar för cyklister och bussar 
från område söder om Vikaholm.  
- Bebyggelse som ligger väl samlat nära kollek-
tivtrafik- och cykelstråk. 
- Samla bebyggelsen till ett stråk i stället för till 
flera stråk. 

Bebyggelsestruktur 
- Att det längs Teleborgvägen möjliggöras för 
handel, skolor, vårdinrättningar, fritidsanlägg-
ningar, verksamheter som behöver mycket per-
sonal samt flerfamiljshus och den tätaste små-
husbebyggelsen. 
- Att få in andra funktioner än bostäder i områ-
det Söder om Vikholm eller hitta ett sätt att an-
sluta bebyggelsen i en stråkstruktur, genom Vi-
kaholm eventuellt enklast i den delen som ännu 
är obebyggd. 
- En bebyggelsestruktur i Rinkaby och Tävelsås 
som påverkar möjligheterna till ett effektivt 
jordbruk så lite som möjligt. 
- Att skapa många olika boendealternativ inom 
området i sin helhet t.ex. olika upplåtelseformer, 
större/mindre och stadsmässigt/lantligt.  
- Bebyggelseenheter som är tillräckligt stora för 
mötesplatser, samhällsservice och lagom stora 
för igenkänning.   
Tekniska försörjningssystem 
- Antingen begränsa Tävelsås utbyggnad till ca 
1000 invånare eller ta kostnaden med en överfö-
ringsledning initialt. 
Grönstruktur 
- Att Vikaholm får god anslutning till större och 
tillgängligt rekreationsområde väster och söder 
ut och inte bara angränsar till bostadsbebyg-
gelse. 
- Tidigt slå fast lägen för större offentliga plat-
ser och viktiga mötesplatser inom bebyggelse-
områdena. 
- Skapa större enheter med samlad bebyggelse i 
en stråkstruktur för att få övergripande grön-
struktur emellan stråken. 
 
 
 
 
  



3. Konsekvenser för miljö 
3.1 Förutsättningar 
Friluftsliv  
Framförallt är det områden nära dagens stads-
gräns som används för rekreation och friluftsliv. 
Överlag finns idag inte så mycket iordningsställt 
men man rör sig längs befintliga skogs- och 
markvägar. Aktiviteter är bl.a. promenader, löp-
ning, orientering, svamp- och bärplockning, 
jakt, fiske, ridning (inkl. betesmark), MTB-cyk-
ling, landsvägscykling, fågelskådning.  

Identifierade områden som används för rekrea-
tion och friluftsliv: 
- Teleborgs naturreservat  
- Skogsområdet söder om Södra länken 
- Telestad, öster om Teleborgsvägen, hästars 
sommarbete. 
- Rinkabysjöns utlopp med stigar samt båtplat-
ser och fiskeplatser vid Rinkabysjön.   
- Den mindre badplatsen vid Tävelsåssjöns östra 
strand. Markvägar kring Tävelsåssjön.  
- Rikt fågelliv med fågeltorn vid Sjöamellan  

Natur 

 

Naturvärden i området är framförallt knutna till 
områdets öppna och halvöppna odlingsmarker, 
våtmarker och sumpskogar, låglänta marker 
som tidvis översvämmas och sjöar/strandzoner, 
framförallt Rinkabysjön och Tävelsåssjön. 
Större våtmarksområde finns sydöst om Rinka-
bysjön och flera sumpskogar finns i sjöns om-
givning.  
 
Vattenmiljöer

Det finns idag inte några särskilda dokumente-
rade värden kring områdets sjöar och vattendrag 
men överlag gäller att ju mer orörda de är desto 
högre hydrologiska och biologiska värden har 
de.  

Både Tävelsåssjön och Rinkabysjön är små 
sjöar med små avrinningsområden och tillflöden 
vilket innebär att de är känsliga för större påver-
kan som medför högre tillflöden (t.ex. ny be-
byggelse, mer hårdgjorda ytor och kraftig 
avskogning uppströms).  

Tävelsåssjön och Rinkabysjön ingår i samma 
vattensystem och båda leder vidare till Yttre ka-
nalen, Djurle myr och Lidhemssjön. Hela vägen 
ner till Lidhemssjön finns flera sjösänkningsfö-
retag som kan påverkas av ändrade flöden och 
vattenförrättningar.  



Det stora våtmarksområdet, Sjöamellan, sydöst 
om Rinkabysjön gör sjön extra känslig för för-
ändringar. Den befintliga bebyggelsen vid sjön 
är redan utsatt för översvämningsrisk då den är 
byggd på gammal sjöbotten.  

Landskap och kulturmiljö  

Värdefull landskapsbild och kulturmiljö är 
framförallt knutna till det öppna kulturland-
skapet med betes- och åkermarker; Teleborg/Te-
lestad, Dänningelanda, Rinkaby/Torpa och Tä-
velsås.  

Stor del av det öppna kulturlandskapet i Tä-
velsås finns med i Länsstyrelsens kulturmiljö-
program, laga skiftes/herrgårdslandskap och i 
kommunens kulturmiljöprogram, sockencent-
rum. Området omfattas också av länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, värden kopplade till kultur-
landskap som kan bestå med nuvarande markan-
vändning. 

Naturvårdsprogrammet tar också upp land-
skapen kring Teleborg/Telestad, värden kopplat 
till odlings/betesmark och lövskogens randzon 
som kan bestå med nuvarande markanvändning. 

Skir, odlingslandskap med drumliner och löv-
träd, som kan bestå med nuvarande markan-
vändning. Rinkabysjön med värden kopplade 
till sjön och våtmarkerna som kan bestå om de 
bevaras så opåverkade som möjligt. 
 

Klimat och resurshushållning 
För att minska klimatpåverkan behöver allt fler 
transporter ske till fots, cykel eller kollektiva 
färdmedel. 

Odlings- och betesmarkerna i området har idag 
ett värde som resurs för livsmedelsproduktion 
vilket tillsammans med landskapsbilden också 
är en attraktionsfaktor för området som miljö för 
boende och rekreation/upplevelse.  

Miljöbalken reglerar byggande på bruknings-
värd jordbruksmark. 

3.2 Konsekvensbedömning   
Konsekvenser Två täta noder 

 

Friluftsliv och natur 
Påverkan på Teleborgs naturreservat genom av-
sevärt större användning/besökstryck samt be-
byggelse nära inpå vilket i sin tur kan påverka 
natur- och landskapsvärdena. Minskade ytor för 
betesmark (framförallt hästar). Behöver ut-



veckla området vad gäller stigar och anlägg-
ningar och utöka med grön kil söderut ända ner 
till Telestadstippen.     

Högt tryck på de ”nära” grönområdena inom be-
byggelsen, för t.ex. lek, park, aktivitetsytor, mö-
tesplatser. Behöver bevara och utveckla park- 
och naturområden inom bebyggelsen för nära 
rekreation. 

Behöver utveckla gröna stråk som kopplar an 
till Bokhultet/Södra Bergundasjön och till Tele-
borgs naturreservat norr om Södra länken.  

Risk att Södra länken blir en barriär mellan om-
råden och mellan bostäder och rekreationsområ-
den. Viktigt att Södra länken utformas så att det 
inte blir en barriär. 

Ökat tryck på områden för rekreation vid Tä-
velsås. Behöver bevara och tillskapa park- och 
naturområden inom bebyggelsen för nära rekre-
ation t.ex. lekplats, park, aktivitetsytor, mötes-
platser. Stråket kring sjön behöver göras mer at-
traktivt, fler platser vid sjön behöver anläggas.  

Bebyggelsestrukturen splittrar i ett landskaps-
ekologiskt perspektiv de öppna kulturland-
skapen kring Tävelsås vilket kan påverka biolo-
giska värden och ekosystemen t.ex. påverkan på 
fågellivet.  

Eventuell påverkan på biologiska och hydrolo-
giska värden inom strandskydd samt som effekt 
av ev. högre tillflöden – behöver ses över inför 
placering. 

Vattenmiljöer 
Bebyggelse i södra Växjö kan innebära viss på-
verkan på Östra och Västra Rinkabydiket som i 
sin tur kan leda till viss påverkan i form av 
högre flöden och vattennivåer i Rinkabysjön. 
Konsekvenser kan minskas genom åtgärder i 
form av fördröjningsdammar och infiltrationsy-
tor etc. uppströms sjön, i anslutning till bebyg-
gelsen.   

Stor exploatering kring Tävelsåssjön kan på-
verka sjön med kraftigt ökade tillflöden och 
högre vattennivåer vilket i sin tur kan leda till 
behov av nya vattenförrättningar och åtgärder. 
Konsekvenser kan minskas genom åtgärder i 
form av fördröjningsdammar och infiltrationsy-
tor etc. uppströms sjön, i anslutning till bebyg-
gelsen.   

Landskap och kulturmiljöer  
Kring Tävelsås kan det bli en stor påverkan på 
landskapsbilden genom att föreslagen exploate-
ring bryter av det öppna landskapsrummet och 
gårdsmiljöerna. Mindre tillägg kan göras i väl 
valda lägen anpassat till befintliga strukturer 
men en större exploatering är svår att anpassa 
till miljön.   

Klimat och resurshushållning 
Goda möjligheter att knyta an till befintligt 
gång- och cykelvägnät i södra Växjö dock långt 
avstånd in till centrum och andra delar av staden 
som bidrar till att cykeln inte blir förstahands-
alternativ för många. Behöver utveckla effektiva 
cykelvägar till omgivande staden som fungerar 
för elcykel.  

Inom staden goda möjligheter till kollektivtrafik 
längs huvudstråken. Behöver utveckla gena 
stråk till busshållplatser etc. där det är enkelt/sä-
kert att lämna cykeln och byta till buss samt att 
möjlighet till buss finns på plats när första per-
sonerna flyttar in.    

Om gång- och cykelvägar byggs ut inom Tä-
velsås möjliggörs relativt korta avstånd med 
goda gång- och cykelförbindelser inom orten. 
Relativt långa avstånd för exploateringen i norra 
delen av Tävelsås vilket försvårar för effektiv 
gång- och cykeltrafik.  

Tävelsåsvägen riskerar bli en barriär genom 
samhället. Viktigt att den utformas så att  
barriäreffekten minimeras mellan öst och väst.  

Borde innebära tillräckligt underlag för kollek-
tivtrafik med stor förtätning i Tävelsås nära  
kollektivtrafiksstråk. 

Kan ge underlag för cykelväg längs Tävelsås-
vägen in till södra Växjö – viktigt att möjliggöra 
då det är relativt kort avstånd. Fördel om den 
byggs ut i tidigt skede.  

Tar jordbruksmark i anspråk i Tävelsås samt 
splittrar den jordbruksmark som blir kvar i om-
rådet vilket innebär att det kan bli svårare att be-
driva effektivt jordbruk i området på grund av 
minskade arealer, ökade transporter mellan om-
råden och påverkan på möjligheten till samord-
ning av åkermark (t.ex. samarbete, växtföljd, 
gödsling, närhet till bostäder).  



Konsekvenser ”Tre noder” 

 
Friluftsliv och natur 
Påverkan på Teleborgs naturreservat genom 
större användning/besökstryck vilket i sin tur 
kan påverka naturvärden. Minskade ytor för be-
tesmark (framförallt hästar). Behöver utveckla 
området vad gäller stigar och anläggningar och 
utöka med grön kil söderut ända ner till Te-
lestadstippen.     

I Skir påverkan på möjlighet till betesmark och 
ridstigar. Idag sommarbete för ridskolan på Te-
leborg.  

Mindre påverkan på områden söder om södra 
länken som idag används för rekreation jämfört 
”Två täta noder”.  

Viktigt att Södra länken utformas så att det inte 
blir en barriär mellan områden och mellan bo-
städer och rekreationsområden. 

Risk för stor påverkan på naturvärden och fri-
luftslivsvärden kopplat till våtmarken söder och 
sydöst om Rinkabysjön.   

Vattenmiljöer 
Exploatering både i södra delen av Växjö och 
framförallt kring Rinkabysjön kan innebära viss 
påverkan på Östra och Västra Rinkabydiket 
samt leda till högre flöden och vattennivåer i 

Rinkabysjön. Blir flödena alltför höga så att 
sjöns utlopp måste ändras kan rensning av våt-
marksområdet Sjöamellan bli aktuellt vilket är 
känsligt ur natursynpunkt. Konsekvenser kan 
minskas genom åtgärder i form av fördröjnings-
dammar och infiltrationsytor etc. uppströms 
sjön, i anslutning till bebyggelsen.   

Bebyggelse söder och sydöst om Rinkabysjön 
medför stor påverkan på hydrologiska värden 
och möjlighet till att anpassa Rinkabysjöns ut-
lopp.    

Risk för översvämning av föreslagen bebyg-
gelse norr om Rinkabysjön.  

Stor exploatering kring Tävelsåssjön kan på-
verka sjön med kraftigt ökade tillflöden och 
högre vattennivåer vilket i sin tur kan leda till 
behov av nya vattenförrättningar och åtgärder. 
Konsekvenser kan minskas genom åtgärder i 
form av fördröjningsdammar och infiltrationsy-
tor etc. uppströms sjön, i anslutning till bebyg-
gelsen.   

Landskap och kulturmiljöer  
Viss påverkan på landskapsbilden genom att fö-
reslagen exploatering bryter av det öppna land-
skapsrummet samt ger en annan inramning än 
dagens skogsmark till det öppna landskapet. 
Mindre tillägg kan göras i väl valda lägen an-
passat till befintliga strukturer men en större ex-
ploatering är svår att anpassa till miljön.   

Klimat och resurshushållning 
Överlag goda möjligheter att knyta an till befint-
ligt gång- och cykelvägnät i södra Växjö dock 
långt avstånd in till centrum och andra delar av 
staden som bidrar till att cykeln inte blir första-
handsalternativ för många. Behöver utveckla ef-
fektiva cykelvägar till omgivande staden som 
fungerar för elcykel.  

Goda möjligheter till kollektivtrafik längs  
huvudstråket i södra Växjö. Behöver utveckla 
gena stråk till busshållplatser etc. där det är en-
kelt/säkert att lämna cykeln och byta till buss 
samt att möjlighet till buss finns på plats när 
första personerna flyttar in.    

Svårt att i Skir göra en gen koppling till befint-
liga gång- och cykelvägar samt skapa närhet till 
kollektivtrafikstråk.   



Blir långt till kollektivtrafikstråk längs Tä-
velsåsvägen för områdena öster om Rinka-
bysjön.  

Svårt skapa gena gång- och cykelvägar.  

Relativ närhet till södra Växjö men ändå långa 
utspridda avstånd så det blir svårt att få till väl 
fungerande gång- och cykelvägar.  

Viktigt med cykelväg läng Tävelsåsvägen in till 
Växjö och till Tävelsås. 

Svårt skapa gena gång- och cykelvägar, långa 
avstånd mellan Tävelsås olika områden. 

Blir långt till kollektivtrafikstråk längs Tä-
velsåsvägen för områdena öster om de öppna 
markerna.  

Tar betesmark i anspråk i Skir.  

Tar relativt liten del jordbruksmark i anspråk 
men kan ändå försvåra möjligheten till effektivt 
jordbruk (framförallt Tävelsås, Rinkaby) genom 
att den splittrar den jordbruksmark som blir 
kvar i området vilket innebär att det kan bli svå-
rare att bedriva effektivt jordbruk i området på 
grund av minskade arealer, ökade transporter 
mellan områden och påverkan på möjligheten 
till samordning av åkermark (t.ex. samarbete, 
växtföljd, gödsling, närhet till bostäder).    

Konsekvenser Landsbygdsbyar 

 
Friluftsliv och natur 
Inte så stor påverkan på befintliga möjligheter 
till rekreation och friluftsliv men utspriddheten 
gör det svårt att satsa och utveckla nya områ-
den/platser för rekreation. Blir inte så mycket 
iordningsställda platser för rekreation och fri-
luftsliv.  

Vattenmiljöer 
Exploatering både i södra Växjö och framförallt 
kring Rinkabysjön kan innebära viss påverkan 
på Östra och Västra Rinkabydiket samt leda till 
högre flöden och vattennivåer i Rinkabysjön. 
Blir flödena alltför höga så att sjöns utlopp 
måste ändras kan rensning av våtmarksområdet 
Sjöamellan bli aktuellt vilket är känsligt ur na-
tursynpunkt. Konsekvenser kan minskas genom 
åtgärder i form av fördröjningsdammar och in-
filtrationsytor etc. uppströms sjön, i anslutning 
till bebyggelsen.   

Risk för översvämning av föreslagen bebyg-
gelse norr om Rinkabysjön.  

Exploatering kring Tävelsåssjön kan påverka 
sjön med kraftigt ökade tillflöden och högre vat-
tennivåer vilket i sin tur kan leda till behov av 
nya vattenförrättningar och åtgärder. Konse-
kvenser kan minskas genom åtgärder i form av 



fördröjningsdammar och infiltrationsytor etc. 
uppströms sjön, i anslutning till bebyggelsen.   

Landskap och kulturmiljöer 
Tar i anspråk stora delar av kulturlandskapet 
kring Dänningelanda. Stor påverkan på land-
skapsbild.  

Tar i anspråk del av kulturlandskap i 
Rinkaby/Torpa. Stor påverkan på landskapsbild. 

Tar i anspråk del av kulturlandskap i Tävelsås. 
Stor påverkan på landskapsbild. 

Klimat och resurshushållning 
Överlag goda möjligheter att knyta an till befint-
ligt gång- och cykelvägnät i södra Växjö dock 
långt avstånd in till centrum och andra delar av 
staden som bidrar till att cykeln inte blir första-
handsalternativ för många. Behöver utveckla  
effektiva cykelvägar till omgivande staden som 
kan funka för elcykel.  

Goda möjligheter till kollektivtrafik längs  
huvudstråket i södra Växjö. Behöver utveckla 
gena stråk till busshållplatser etc. där det är en-
kelt/säkert att lämna cykeln och byta till buss 
samt att möjlighet till buss finns på plats när 
första personerna flyttar in.    

Svårt att i Skir göra gena kopplingar till befint-
liga gång- och cykelvägar samt skapa närhet till 
kollektivtrafikstråk.   

Utspriddheten gör det svårt att skapa effektiva 
kollektivtrafikstråk – behöver sprida längs olika 
vägar om alla ska få god tillgång.  

Relativt korta avstånd inom Tävelsås som bör 
möjliggöra goda gång- och cykelförbindelser 
inom orten.  

Flera ”isolerade” byar som det bör vara möjligt 
att cykla mellan men kan vara svårt med till-
räckliga resurser för att möjliggöra cykelvägar 
med ok standard mellan dem.  

Blir långt till kollektivtrafikstråk längs Tä-
velsåsvägen för områdena öster om Rinka-
bysjön.  

Stor risk för stor andel bilburna transporter.  

Tar betesmark i anspråk i Skir.  

Stor del av jordbruksmarken tas i anspråk i Dän-
ningelanda.  

Del av jordbruksmark tas i anspråk i Tävelsås.  

Svårighet att behålla effektiva/större jordbruk då 
jordbruksmark splittras, närhet till bebyggelse 
ökar, transporter ökar.  

3.3 Samlad bedömning  
Två täta noder 
”Två täta noder” bedöms bäst ur kollektivtrafik-
synpunkt men bedöms ge stor påverkan av- 
seende kulturlandskap och naturmiljö i anslut-
ning till de båda noderna. Beroende på hur stor 
påverkan exploateringen i Södra Växjö innebär 
för Rinkabydikena och Rinkabysjön så är det 
kanske bäst alternativ också ur perspektivet 
”Vattenmiljöer” då det bör finnas stor möjlighet 
att göra åtgärder uppströms från Rinkabysjön 
och därmed ”bara” i större grad påverka Tä-
velsåssjön. Alternativet innebär att det blir tyd-
ligt att man lämnar staden, kör genom landsbyg-
den och kommer till samhället Tävelsås.  

Tre noder 
”Tre noder” bedöms ge minst påverkan på  
naturmiljö, kulturlandskap, jordbruksmarken 
som resurs och ge möjlighet till kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik.  

Landsbygdsbyar 
”Landsbygdsbyar” bedöms ge stor påverkan på 
naturmiljö, kulturlandskap, jordbruksmarken 
som resurs samt göra det svårt att skapa god 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Alternati-
vet innebär att de flesta transporter i lands-
bygdsbyarna blir bilburna.  

3.4 Åtgärder att ta med till sammanvägt 
förslag 
 
Friluftsliv och natur 
- Minska andelen bebyggelse i öster i anslutning 
till Teleborgs naturreservat.  
-  Utveckla en grön kil med stigar och anlägg-
ningar från Tebeborgs naturreservat ner till Te-
lestadstippen. 
- Utveckla gröna stråk som kopplar an till Bok-
hultet/Södra Bergundasjön och till Teleborgs 
naturreservat norr om södra länken.  
- Utforma Södra länken så att den inte utgör bar-
riär mellan bostäder och rekreation. 
- Komplettera med bebyggelse kring Torpagö-
len (låga naturvärden). 
- Utifrån uppsatt tillväxtmål för Tävelsås till-
skapa park- och naturområden t.ex. lekplats, 
park, aktivitetsytor och mötesplatser. Utveckla 
stråket kring Tävelsåssjön genom att anlägga 



fler platser vid sjön. 
- Inte splittra de öppna kulturlandskapen. 
- Placera bebyggelse så att negativa konsekven-
ser för strandskyddets syften minimeras. 
- Peka ut större viktiga områden att långsiktigt 
utveckla för rekreation och friluftsliv. 

Vattenmiljöer 
- I anslutning till bebyggelsen, uppströms 
Rinkabysjön och Tävelsåssjön, anlägga fördröj-
ningsdammar och infiltrationsytor etc.  
- Placera inte bebyggelse söder och sydöst om 
Rinkabysjön.   
- Placera inte bebyggelse där det föreligger 
översvämningsrisk norr om Rinkabysjön. 

Landskap och kulturmiljöer  
- Anpassa bebyggelse till befintliga strukturer 
för att minimera påverkan på landskapsbilden. 
- Ta bort exploatering vid Skir.  
- Ta bort större exploatering i Dänningelanda.  

Klimat och resurshushållning 
- Utveckla effektiva cykelvägar till och inom 
staden som fungerar för elcykel.  
- Utveckla gena stråk till busshållplatser etc. där 
det är enkelt/säkert att lämna cykeln och byta 
till buss. 
- Hålla samman bebyggelsen i Tävelsås och 
Rinkaby så att korta avstånd och bra cykelvägar 
kan skapas och istället t.ex. restaurera betesmar-
ker t.ex. öster om Tävelsås. 
- Utforma Tävelsåsvägen genom Tävelsås så att 
barriäreffekten minimeras. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



4. Konsekvenser för dem som bor 
och vistas inom området och dess 
närområde. 
 

4.1 Inledning 
Avsikten med kapitlet är att övergripande be-
döma de sociala konsekvenserna av alternati-
ven. Fyra aspekter (social sammanhållning, 
konsekvenser för olika samhällsgrupper, konse-
kvenser för företag och företagare, konsekven-
ser för människan - risker och störningar) be-
döms översiktligt. Här beskrivs kortfattat inne-
hållet i de olika begreppen utifrån ett samhälls-
byggnadsperspektiv. 

Social sammanhållning   
Sammanhållningen i samhällen är attityder och 
beteenden, känslan av tillhörighet och delad 
identitet, delade värden och målsättningar, samt 
samhällsengagemang, tillit och tolerans. Bety-
delsefullt är möten mellan människor med olika 
bakgrund och erfarenheter samt tillgången till 
arbetsmarknad och samhällsservice, 

Konsekvenser för olika samhällsgrupper  
Vad som krävs för ett fungerande vardagsliv ser 
olika ut för olika grupper i samhället i och med 
olikheter i livssituation och behov. Alternati-
vens konsekvenser för ett fungerande vardagsliv 
har diskuterats utifrån olika grupper. Beskriv-
ningen begränsas till konsekvenser för sam-
hällsgrupper i tre perspektiv:  Kvinnor och män 
(jämställdhet); Socioekonomiska grupper (för-
delningseffekter); samt, Åldersgrupper (i första 
han barn och äldre).  

Konsekvenser för företag och företagare  
Skapa plats för nya företag i hela strukturen så 
att vi får en funktionsblandning, skapa tillgång 
till arbetsmarknaden och ge nuvarande företag 
plats att leva och utvecklas. inom förslaget er-
bjuda attraktiva boendemiljöer med ett fritids 
och kulturutbud som lockar arbetskraft. 

Konsekvenser för människors hälsa, risker 
och störningar 
Planens konsekvenser för människors hälsa dis-
kuteras utifrån exponering för buller och luftför-
oreningar, tillgång till rekreationsmöjligheter, 
och risken för olyckor. 

Två täta noder 

I och med att förslaget ”Två täta noder” innehål-
ler stora bebyggelseområden med hög befolk-
ningstäthet inom staden och i Tävelsås är det 
lättare att konstruera mötesplatser och platser 
för servicefunktioner, ex idrottsplatser, bibliotek 
än i andra alternativ. Därmed god tillgång för 
alla och förutsättningar för möten mellan män-
niskor. 

I det stora bebyggelseområdet i staden finns det 
risk att det blir likartade boendemiljöer och av-
saknad av identitet och ”vi känsla”, mer ano-
nymt. Kan avhjälpas bl.a. genom att skapa en-
heter med olika karaktär. 

Inom stadsbygden finns förutsättningar för en 
blandad bebyggelse vilket kan ge en social 
blandning inom ett och samma område. Ny-
byggnadspriserna försvårar dock för dem med 
lägst inkomst. 
 
Närhet till större grönområden byggs bort i den 
allt större stadsbebyggelsen vilket kan minska 
förutsättningar för att ta sig ut och röra sig i 
skog och mark och därmed risk för försämrad 
folkhälsa. Viktigt att skapa sammanhängande 



och trygga grönstråk till större natur- och rekre-
ationsområden. 
 
I det allt större Tävelsås finns förutsättningar för 
nya boendealternativ vilket kan skapa ökad vari-
ation av boende vilket kan främja social variat-
ion och möten mellan människor med olika bak-
grund. 
Stärkt Tävelsås och stad kan komma att tydlig-
göra skillnaden stad och land där Tävelsås 
känns frånkopplat från staden. Genom goda 
kommunikationer och ett stärkt utbud av sam-
hällsfunktioner i Tävelsås kan samhället utgöra 
ett komplement till staden för både boende och 
service. 
Alternativet ”Två täta noder” utan tillkommande 
bebyggelse i Rinkaby innebär goda förutsätt-
ningar för fortsatt jordbruksverksamhet. Det 
finns däremot risk att jordbruksverksamheten 
påverkas negativ i Tävelsås när allt fler bor nära 
jordbruksmarken och kan påverkas av t.ex. lukt.  

Den sammanhållande bebyggelse i staden och 
Tävelsås gör det lättare att hålla samman och få 
bra och trygga gång-och cykelvägar vilka bli 
välanvända och bidrar till rörelse och därmed 
god folkhälsa och möten därmed social sam-
manhållning. 
 
Ett stråk med effektiv kollektivtrafik skapar för-
utsättningar för att nå områden med arbetsplat-
ser i staden. 
 
Finns risk att Södra länken påverkar omgivande 
boendemiljöer negativt med buller och risker för 
olyckor med tanken transporter med farligt 
gods.  
 
Viktigt att hänsynsavstånd tas till Telestadsde-
ponin och det tillstånd som verksamheten har 
för att verksamheten ska kunna fortgå. Då depo-
nin endast hanterar rena massor så är det främst 
störningar från transporter och arbetsmaskiner 
som påverkar omgivningen.  
 
Bebyggelse i norra Tävelsås påverkas av områ-
den med radon i berggrunden. 
 
Telestads handelsträdgård är en nedlagd han-
delsträdgård som har riskklass 4 enligt MIFO 
inventeringen. 

Norr om Tävelsås ligger ett nedlagt asfaltsverk 
som har riskklass 3 enligt MIFO inventeringen. 
 
 
Tre noder 

 
I ”Tre noder” ger bebyggelsen förutsättningar 
för större variation i boendemiljö och lättare att 
lokalisera och skapa varierade mötesplatser och 
servicefunktioner. Variationen som alternativet 
ger förutsättningar för skapar också förutsätt-
ningar för personer med olika bakgrund och er-
farenhet att bosätta sig här. 

I och med att strukturen bygger på ett stråk så 
kan man uppleva att alla bor i Växjö och det 
finns förutsättningar för sammanhållningen mel-
lan delarna då möte skapas naturligt i stråket.  
Tillgängligheten till mötesplatser beror på hur 
väl kollektivtrafiken fungera och hur bebyggel-
sen och mötesplatserna lokaliseras i för hållande 
till den. Ett stråk med effektiv kollektivtrafik 
skapar förutsättningar för att nå områden med 
arbetsplatser i staden.  
Avståndet mellan staden och Tävelsås upplevs 
kortare än i alternativet ”Två noder.” 
I ”Tre noder” kan Södra länken vara en trans-
portled och där ha en högre hastighet vilket gör 
den än mer till en barriär och högre bullernivåer.  



När allt mer av Rinkabys marker bebyggs finns 
risk att det inte går att bedriva ett effektivt jord-
bruk och att det öppna landskapet och därmed 
en av områdets kvaliteter riskera att försvinna. 

Risk att staden och Rinkaby på sikt växer ihop. 

Motorbanan vid kroksviksvägen öster om 
Rinkabysjön bedriver störande verksamhet. För 
riktlinjer gällande verksamhetens påverkan på 
bostäder gäller att ljudnivån ej ska överstiga 55 
dBA under dagtid måndag till lördag samt 60 
dBA kvällstid och söndagar. 

Landsbygdsbyarna 

 
I ”Landsbygdsbyarna” bir det svårt att ordna 
samhällsservice och mötesplatser. Det kan för-
svåra för barn och äldre att leva ett självständigt 
liv. 

Inom grupperna av bebyggelse, med tydliga 
ideal och idylliska boendemiljöer, kommer det 
krävas engagemang och troligen skapas en 
känsla av stark tillhörighet. Boendeformer främ-
jar möjligen bara en typ av människor med risk 
för att det blir homogena områden. Svårt att få 
in människor med olika bakgrund. 

Bebyggelsen och de boende avser vara en del av 
jordbruket vilket är intressant och lovvärt. Men 

om intresset viker eller någon störs finns risk att 
jordbruket påverkas negativt. 

Bebyggelse föreslås på båda sidor om deponin, 
vilket kan påverka verksamheten alternativt 
störa de boende.  
Det blir svårt att få till en effektiv kollektivtrafik 
och ”Landsbygdsbyarna” kommer troligen inne-
bära att bilen dominera resandet. Infrastrukturen 
överlag blir svår att få till på ett bra sätt. 

Egen företagare som bedriver verksamheter som 
är ytkrävande och som kan anses störande i en 
tätare stadsmiljö gynnas då de har möjlighet att 
placera sina verksamheter i landsbygdsbyarna 
där markpriser troligen är billigare än inne i 
Växjö tätort. 

4.2 Samlad bedömning 
Alternativet ”Tre noder” bedöms vara det alter-
nativ som skapar bäst förutsättningar för varie-
rade boendemöjligheter som passar alla grupper.  
Om bebyggelsen hålls ihop i stråket kan mötes-
platser och samhällsservice spridas, fördelas och 
samutnyttjas samtidigt som de är tillgängligt för 
både buss, cykel och bil. Möten mellan olika so-
ciala grupper underlättas i alternativet. 

Fördelen med alternativ ”Två täta noder” är att 
ett större sammanhållet lanskapspartit för rekre-
ation och jord- och skogsbruk sparas men det 
stora stadsområdet bedöms skapa mest anonyma 
boendemiljöerna. 

Alternativ ”Landsbygdsbyarna” har de mest 
likriktade boendemiljöerna med risk för homo-
gena befolkningsgrupper förvisso troligen med 
stark gemenskap.  Svårt att etablera strukture-
rade mötesplatser (fritidsanläggningar av olika 
slag). 

4.3 Åtgärder att ta med till ett samman-
vägt förslag 
- Skapa enheter med olika karaktär och stor va-
riation i boendemöjligheter så att förutsättningar 
för en blandning av personer med olika bak-
grund, inkomst och intressen ges. 
- Placera vissa typer av mötesplatser och sam-
hällsservice så att dem har god tillgänglighet till 
kollektivtrafiken och cykelvägar. 
- Skapa sammanhängande och trygga grönstråk 
till större natur- och rekreationsområden för att 
motivera till rörelse och avkoppling i skog och 
mark. 
- Skapa förutsättningar för många att ha närhet 



till kollektivtrafik och cykelvägar så att man kan 
bo utan bil vilket inte alla har förmånen att 
kunna ha och är positivt för folkhälsan. 

- Skapa ett samspel mellan jordbruk och boende 
så att verksamheter kan driva ett effektivt jord-
bruk samtidigt som boendemiljöer inte störs av 
bland annat buller och allergirisk. 

- Utforma boendemiljöer och Södra länken så 
att boende inte påverkas av buller. 
-Utforma boendemiljöer så att inte påverkas av 
störningar från Telestadsdeponin. Deponin har 
ett generellt skyddsavstånd på 500 meter buller-
utredningar bör utföras för att undersöka vilket 
skyddsavstånd som ska gälla. 
 
 
 
 
  



5. Kommunalekonomiska konse-
kvenser inklusive förslagets förut-
sättningar för genomförande 
 

5.1 Ekonomi 
Inledning 
De olika alternativen ligger på en skala som 
motsvarar fördjupad översiktsplan. På grund av 
den övergripande karaktären som förslagen har 
är det svårt att bedöma de ekonomiska konse-
kvenserna. I kapitlet redovisas grova beräkning 
och principiella resonemang kring ekonomi. 

Tidsperspektiv och utbyggnadstakt är väsentligt 
och påverkar de tre alternativen lite olika. Det 
förs inte särskilt många resonemang kring dessa 
aspekter i detta skedet. 

Vatten och avlopp 
Två täta noder 

När det gäller utbyggnad 
av södra delen av Växjö 
stad behövs en ny sjöled-
ning genom Södra 
Bergundasjön inklusive 
investeringar i ny pump-
station till Sundet. Det 
ansluts till det befintliga 
ledningsnätet men det 
kan behöva dimension-
eras upp. Utöver det in-
terna nätet beräknas 
kostnad för detta ligga på 
ca 20 miljoner.  

Tävelsås kan växa unge-
fär till det dubbla om man bygger ut det befint-
liga reningsverket och förstärker befintlig vat-
tenförsörjning. Detta gäller för alla tre alternati-
ven. Tidshorisont för att förstärka befintlig va-
lösning är ca 2-3 år. Kostnad för detta är ca 5-10 
miljoner för en (låg)vattenreservoar + 5 miljo-
ner för utbyggnad av reningsverket. Därtill till-
kommer kostnader för utbyggnad av va-nät i ut-
byggnadsområdena men dessa förutsätts täckas 
av nytillkommande fastigheters anslutningsav-
gifter. Tävelsås kan inte mer än fördubblas, be-
gränsningen för reningsverket ligger i att recipi-
enten är för svag.  

Växer Tävelsås över 700 personer (dvs mer än 
en fördubbling) blir konsekvensen att vi 
måste/kan koppla upp oss mot Teleborg, ny 

överföringsledning måste då byggas. Kostnader 
för uppkoppling mot staden med vatten- och av-
lopp ligger i storleksordning på 50-60 miljoner. 
Intäkter från VA-taxa väntas täcka internt led-
ningsnät inom respektive område medan överfö-
ringsledningen kommer att räknas in som en mi-
nuspost/förlust för VA -kollektivet. Att bygga 
ledningar till Tävelsås går inte att räkna in i nu-
varande taxor vilket kommer innebära en höj-
ning av taxorna på sikt. En uppskattad höjning 
av taxorna ligger på runt 1-2 %. 

Tre noder och Landsbygdsbyarna 
För dessa 
alternativ 
anses det 
rimligast att 
direkt 
bygga ut de 
nya överfö-
ringsled-
ningarna för 
vatten och 
avlopp mel-
lan Tele-

borg och Tävelsås. Detta kräver dock till skill-
nad från ”Två täta noder” en stor initial investe-
ring.  

Först när detta är klart kan en fortsatt utbygg-
nad/påkoppling ske successivt. En fördel med 
detta alternativ är att man även kan koppla på 
annan redan befintlig men gles bebyggelse 
”längs vägen”.  Här kan man med fördel också 
skapa en rundmatning för dricksvatten, vilket är 
positivt.  

Svårigheter med dessa alternativ är att de tro-
ligtvis inte kan byggas ut norrifrån och söderut i 
etapper utan det behövs en stor initial investe-
ring. Detta är också svårt att dimensionera vilket 
kan medföra större kostnader än nödvändigt.  

Alternativ ”Landsbygdsbyar” beräknas troligt-
vis få en något större kostnad pga. det krävs 
längre ledningsdragningar.    

Värme och el 
Fjärrvärme 
En utbyggnad av fjärrvärme i södra Växjö stad 
är möjlig. Om vi räknar att vi får ca 4000 bostä-
der i Telestadsområdet, södra delen av staden, 
uppskattas utbyggnadskostnaden till ca 200 mil-
joner. Intäkterna i form av anslutningsavgifter är 



cirka 90-100 miljoner beräknat på ca 2000 villor 
och 2000 flerbostadshus.  

Att bygga ut ledningar till Tävelsås för ca 40-50 
miljoner i likhet med vatten- och avlopp är inte 
möjligt för VEAB. Det förväntas vara mycket 
svårt att få lönsamhet i en nyetablerad produkt-
ionsanläggning. Det skulle krävas att både nya 
och befintliga byggnader ansluts för att det 
eventuellt ska hålla budgetmässigt. Fjärrvärme 
anses därför inte vara ett möjligt alternativ för 
Tävelsås eller övrig bebyggelse utanför Växjö 
stad. 

Andra alternativa gemensamma lösning för vär-
meförsörjning för samlad bebyggelse, tex större 
värmepump, är svårt att i nuläget uppskatta 
kostnader kring. 
Konsekvenser till alla tre alternativen är att det 
med största sannolikhet måste göras avsteg från 
endera hållbarhetsmålen, exempelvis 100% för-
nybara källor eller avkastningskraven hos 
VEAB för att en utbyggnad ska kunna ske.  

Fiber 
Att bygga ut Wexnets ledningsnät för fiber be-
räknas inom Telestadsområdet kosta runt 21 
miljoner kronor. Tävelsås, Rinkaby, Dänninge-
landa och Torpa är redan fullt anslutna till fiber-
nätet. 

El 
Växjö Energi Elnäts koncessionsområde 
sträcker sig till södra delen av Telestad. Söder 
om detta är det EON som är nätägare. En ut-
byggnad av elnätet inom Telestadsområdet, 
södra delen av Växjö stad, beräknas kosta runt 
12 miljoner kronor. 

Samhällsservice 
Två täta noder 

 
I ”Två täta noder” kan ändamålslokaler skapas i 
större sammanhang och fler samordningsvinster 
är möjliga. Exempelvis kan skollokaler samord-
nas med sporthallar och bibliotek. Denna lös-
ning ger också fördelar då det är viktigt med 
flexibilitet och möjlighet att konvertera försko-
lor till skolor. Den bästa lösningen är att ut-
veckla två större skolenheter, en strategiskt pla-
cerad i nytt utvecklingsområde vid Telestad/Vi-
kaholm och en i Tävelsås. En större 7-9 skola 
med kapacitet för ca 850 elever bör placeras i 
Telestad/Vikaholm då större delen av eleverna 
beräknas bo i detta område. Det beräknas att 
fyra f-6 skolor behövs. Tre bör placeras i ut-
byggnadsområdet Telestad/Vikaholm och en i 
Tävelsås. Förskolor placeras främst i området 
Telestad/Vikaholm samtidigt som Tävelsås för-
skola byggs ut. 



För Tävelsås gäller att förskola och skola i dags-
läget har svårt att klara behovet av platser. På 
kort sikt kräver en bostadsutbyggnad i Tä-
velsåsområdet att ytterligare förskola och skol-
kapacitet tillskapas. Vid en fördubbling av invå-
narantalet till ca 700 invånare behövs en ny för-
skola med ca 100 platser. Även f-6 skola kom-
mer att behöva öka kapaciteten med ca 130 plat-
ser.  

De skolbarn som inte finns i den omedelbara 
närheten till 7-9 skola behöver skolskjuts, i öv-
rigt finns god tillgång till både förskola och f-6 
skola i båda noderna. För elever som bor mellan 
noderna, exempelvis i Rinkaby krävs det att ele-
verna skjutsas till förskola och skola. Det är av 
stor vikt att förskolan i Tävelsås blir attraktiv 
vad gäller pedagogisk verksamhet och utemiljö 
då den kan innebära en omväg för boende i 
Rinkaby med arbetsplatser i staden.  

Tre noder 

 
I ”Tre noder” är det troligen fortfarande fördel-
aktigt att skapa ett färre antal men större skolen-
heter där samordning av ändamålslokaler kan 
medföra samutnyttjande. Denna lösning ger 

också fördelar då det är viktigt med flexibilitet 
och möjlighet att konvertera förskolor till sko-
lor. 7-9 skola med kapacitet för minst ca 750 
elever bör placeras i området Telestad/Vika-
holm. Det beräknas att det behövs tre f-6 skolor. 
En skola bör placeras i Tävelsås och två i Te-
lestad/Vikaholm. Ny kapacitet för förskolor pla-
ceras i alla tre noder, de flesta i Telestad/Vika-
holm, en mindre i Rinkaby och en utbyggnad el-
ler ny förskola i Tävelsås. 

För Tävelsås gäller att förskola och skola i dags-
läget har svårt att klara behovet av platser. På 
kort sikt kräver en bostadsutbyggnad i Tä-
velsåsområdet att ytterligare förskola och skol-
kapacitet tillskapas. Vid en fördubbling av invå-
narantalet till ca 700 invånare behövs en ny för-
skola med ca 100 platser. Även f-6 skola kom-
mer att behöva öka kapaciteten med ca 130 plat-
ser. 

De skolbarn som inte finns i den omedelbara 
närheten till 7-9 skola behöver skolskjuts, i öv-
rigt finns god tillgång till både förskola och f-6 
skola i alla tre noder. För elever som bor mellan 
noderna, krävs det att eleverna skjutsas till för-
skola och skola.  

Den ekonomiska konsekvensen av tre noder 
jämfört med två täta noder är att flera mindre 
förskolor och en mindre f-6 skola behöver till-
skapas under perioden av områdets utbyggnad. 
Risker med mindre enheter i mer perifera bo-
stadsområden är att det kan vara stora variat-
ioner i elevunderlagen över tid. 



Landsbygdsbyarna 

 
Vid ett genomförande av ”Landsbygdsbyarna” 
blir det troligen svårt att finna motiv för större 
enheter på ett färre antal platser eftersom konse-
kvensen av att mindre byar växer blir att det ef-
terfrågas skolor i respektive by. Troligen behö-
ver såväl förskolor som skolor byggas på ett 
flertal platser och samordningsvinster blir svå-
rare att tillskapa. Det finns fortfarande underlag 
för en mindre 7-9 skola i området Telestad/Vi-
kaholm med plats för ca 600 elever. En mindre 
f-6 skola bör placeras utanför tätorten och två st 
i området Telestad/Vikaholm. En större enhet 
för förskola föreslås placeras tillsammans med 
f-6 skola utanför tätorten då det bedöms vara 
svårt att driva en effektiv verksamhet såväl lo-
kalmässigt som pedagogiskt med alltför små 
skolenheter. Risker med mindre enheter i mer 
perifera bostadsområden är att det kan vara stora 
variationer i elevunderlagen över tid. 

För Tävelsås gäller att förskola och skola i dags-
läget har svårt att klara behovet av platser. På 
kort sikt kräver en bostadsutbyggnad i Tä-

velsåsområdet att ytterligare förskola och skol-
kapacitet tillskapas. Vid en fördubbling av invå-
narantalet till ca 700 invånare behövs en ny för-
skola med ca 100 platser. Även f-6 skola kom-
mer att behöva öka kapaciteten med ca 130 plat-
ser. 

Då bebyggelsen är mer spridd utanför staden 
kommer mer skolskjuts att ske till skolenheten i 
Tävelsås jämfört med övriga alternativ.  Beho-
vet av transporter kommer troligen att öka då 
viss skolverksamhet inte kommer att kunna bed-
rivas resursmässigt effektivt vid mindre enheter. 

Den ekonomiska konsekvensen av Landsbygds-
byarna ställt mot de andra två förslagen är att 
detta kommer att bli mer kostsamt att genom-
föra då det planerade behovet av verksamheter 
kommer att behöva utföras på fler platser och i 
form av fler byggprojekt.  

 

Allmänplatsmark 
I samtliga alternativ kan man räkna med att det 
kommer behöva byggas en gång-och cykelväg 
mellan Tävelsås och Växjö stad. Exakta kostna-
der för detta kan i nuläget inte uppskattas. Un-
gefärlig kostnad för GC-väg är ca 2 500 kr/m, 
sträckan är 8000 meter, vilket skulle innebära 
20 miljoner. Det kan finnas möjlighet till reg-
ional finansiering. 

I samtliga alternativ, förutsatt att Tävelsås 
växer, kan antas att det tillkommer krav på all-
män platsmark i Tävelsås, både lek, friytor och 
allmän mark, parker mm. Det finns i nuläget 
inga större sådana ytor.  

I ”Två täta noder” uppskattas anläggande och 
tillskapande av friytor 10 miljoner Tävelsås 
(exkl markinköp) och ca 30 miljoner för ut-
byggnader av större ytor och större krav i Te-
lestadsområdet 

Ju fler som flyttar till Tävelsås desto större ut-
rymme skapas för en utbyggnad av lokaltrafi-
ken. Befintlig struktur kan med fördel nyttjas i 
alternativet ”Två täta noder”.  

Alternativ ”Två täta noder” uppskattas dock 
ligga lägre i kostnad medan de övriga alternati-
ven mer i form av att eventuell tillbyggnad av 
vägar kommer öka i antal meter(längd) 



”Tre noder” ses som bäst utifrån att knyta ihop 
transporterna både vad det gäller GC-vägar och 
annan transport. 

Exploateringsintäkter 
Grovt räknat finns inom området försäljningsbar 
kvartersmark som utgör ca 55% av denna totala 
yta vilket skulle ge 135 x 0,55 = ungefär 75 ha 
försäljningsbar kvartersmark vilket skulle ge in-
täkter i storleksordningen 400 – 500 milj. 

Mest kommunalt markinnehav inom förslaget 
finns i Två täta noder ca 55 ha kvartersmark vil-
ket ger intäkter på 378 miljoner. 

Alternativet ”Tre noder” ger 238 miljoner intäk-
ter.  

Alternativet ”Landsbygdsbyar” ger 160 miljo-
ner.i intäkter.  

Den stora skillnaden i intäkter mellan de olika 
alternativen är utbyggnaden av södra delarna av 
Teleborg/Vikaholm.  

Skatteintäkter 
En uppskattning av skatteintäkter för de tre al-
ternativen har tagits fram baserat på preliminära 
uppgifter från SCB. Enligt SCB var medelskat-
teintäkten med skatteutjämning för Växjö kom-
mun ca 51 400 kr/invånare 2107. I dessa uppgif-
ter beräknas människor mellan 20-64 år vara i 
arbetsför ålder. Räknat på dessa uppgifter skulle 
årliga skatteintäkter av helt utbyggda alternativ 
ge ca 430 miljoner för ”Två täta noder”, ca 380 
miljoner kr för ”Tre noder” och ca 320 miljoner 
kronor för ”Landsbygdsbyarna”. 

5.2 Genomförande 
Inledning 
Genomförbarheten av planen, både vad gäller 
Växjö kommuns och andra aktörer agerande, 
påverkas av bedömningar av framtida nyttor av 
investeringar samt de kostnader som är förknip-
pade med investeringarna både initialt och i 
driftskedet. 

I detta avsnitt förs ett resonemang om planens 
genomförande utifrån; Rådighet och påverkans-
förmåga samt Beroendet av andra aktörers inve-
steringar och prioriteringar. 

Rådighet och påverkansförmåga 

Kommunalt markinnehav 
Kommunen äger mark i Sallhagen, västra Vika-
holm (ca 45 ha), lite mark i Telestadshöjden (ca 

4 ha), mark öster om Teleborgsvägen (ca 45 ha)  
samt söder om Södra länken (ca 40 ha). Totalt 
sett äger kommunen ca 135 ha mark i området. 
Delar av denna mark är mer lämpad som 
rekreationsmark än för exploatering.  

Den mark som kommunen äger och som kan an-
vändas för exploatering ligger nästa uteslutande 
i södra delen av Växjö stad. Även i Dänninge-
landa har vi ett markinnehav möjlig för exploa-
tering.  
Mest fördelaktigt av alternativen utifrån rådig-
het över mark är ”Två täta noder”.  
Långsiktigt kan kommunen förvärva mark i om-
rådet som leder till mer större rådighet i de olika 
alternativen. 



Fastighetsstruktur 
Inom södra delen av Växjö stad i anslutning till 
Teleborgsvägen finns ett flertal större fastig-
heter som ägs av kommunen, enskilda aktörer 
och byggaktörer. Längs med Skirvägen i Te-
lestad finns dock ett flertal mindre fastigheter.  
I Rinkaby finns huvudsakligen stora fastigheter 
som tillhör större gårdar. 
I Tävelsås omgivning är flertalet fastigheter 
smala och avlånga enligt lagaskiftesstruktur 
men även någon större enhet.  
Söder om Vikaholm finns en blandad fastighets-
struktur, huvudsakligen större fastigheter.   
Torpa och Dänningelanda består av huvudsakli-
gen mindre fastighetsägare.  
Genomförande kräver samverkan och samför-
stånd mellan många fastighetsägare i samtliga 
alternativ. De alternativ som har ett mindre antal 
fastighetsägare bedöms lättare att genomföra än 
de som har många. De alternativ som bedöms 
lättast att genomföra utifrån fastighetsstruktur är 
idag ”Två täta noder”.  
Beroende av andra aktörers investeringar 
och prioriteringar 
Beroende på avtalen med exploatörerna kan 
dessa stå för vissa kostnader för allmän plats-
mark.  

Vid en expansion av södra Växjö, Tävelsås och 
Rinkaby kommer det krävas inköp av allmän 
platsmark i de fall där avtalen med exploatö-
rerna inte täcker detta.  

Samtliga alternativ kommer att betyda större 
tillväxtinvesteringar, som tex gång- och cykel-
vägar och allmän platsmark som inte går in i ex-
ploatörernas avtal. Detta kan innebära kostnader 
i storleksordningen från 50 miljoner – 100 mil-
joner kronor.  

Oavsett ”Två täta noder” eller ”Tre noder” kom-
mer det behövas byggas ut moderna och attrak-
tiva noder för transporter för att möjliggör för 
enkla byten och transporter in till centrum som 
ej går med personbilar. Detta beror på att inget 
av alternativen förutsätter eller möjliggör för en 
självförsörjande arbetsmarknad vilket kommer 
kräva goda kommunikationer in till arbetsplat-
serna inne i Växjö stad samt andra transportno-
der t.ex. järnväg, bussar mm. 

Alternativ ”Två täta noder” skulle nå detta bäst 
sett ur ett miljöperspektiv där Vatten och VA 
och fjärrvärme blir miljömässigt och kostnads-
mässigt mest hållbara. Det betyder dock att det 
måste sättas restriktioner för hur Tävelsås får 
byggas ut (max en fördubbling av befolkningen) 
och att utbyggnader i Rinkaby området tillåts 
med restriktioner i förhållande till den miljöpå-
verkan samt annan påverkan (kulturvärden mm) 
de efterfrågade utbyggnaderna får. 
 

5.3 Samlad bedömning 
I alternativet ”Landsbygdsbyarna” bedöms ut-
byggnaden bli mest kostsam.   

Ur ett VA-perspektiv är ”Tre noder” det bästa 
och mest hållbara i ett långsiktigt perspektiv/ut-
byggnad.  

”Två täta noder” bedöms ha bäst förutsättningar 
för att skapa en bra skolstruktur. Effektivare att 
bygga stadsnära och eventuellt bygga ut befint-
lig skola i Tävelsås. 
Det förväntas bli ett hårt tryck på marken söder 
om Södra länken så vi bör studera hur vi möjlig-
gör en lämplig utbyggnad här.  

En kombination av ”Två täta noder” och ”Tre 
noder” i en hopslagning ses det bästa alternati-
vet. En konsekvens av detta kan vara att utbygg-
naden av Tävelsås då behöver skjutas på framti-
den till förmån för en första utbyggnad i södra 
delarna av Växjö Stad. Detta gör även att alter-
nativet ”Två täta noder” inte behöver sin ”tillfäl-
liga” lösning med utbyggnad av reningsverk 
mm på 10-15 miljoner kr utan skulle kunna 
kopplas på staden i en senare slutlig lösning.  

Trycket på Tävelsås är dock stort och en ut-
byggnad av reningsverk anses behövas. Det pla-
neras för närvarande för en utbyggnad av för-
skola och skola (Vidingehem) och då behövs en 
utbyggnad/utökning av VA-lösningen redan i ett 
första skede.  

Transportmässigt ses ”pärlbandsstråket” i ”Två 
täta noder” och ”Tre noder” som de bästa alter-
nativen både vad det gäller lokaltrafik samt väg- 
och kostnadsmässigt.   

Det finns ett behov av att skapa ett lokalt ser-
vicecentra i södra delarna av Växjö/utöka cent-
rum i Teleborg. Resonemanget går att det inte 



finns underlag för att skapa ett centrum i Tä-
velsås med alla funktioner som nämns i hållbar-
hetsmål 11. Enstaka servicefunktioner skulle 
kunna finnas, ev utlämningsställe för mat, ba-
gare eller pizzeria.  

 
 

Transporterna kommer vara utmaningen.  
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