
Vikaholm 
Ett sätt att förena bostäder och trafik med natur, kultur och rekreation 

 
 
 

 42 

Bebyggelse 

Bostadsområden 
Skall byggnationen flyta ut enligt samma principer som tidigare skett i Teleborg med i stort 

sett rektangulära villatomter och likvärdig bebyggelse i närområdet? När byggnationen kryper 
längre ut från centrum kanske det är mer lämpligt att utgå ifrån de förutsättningar som naturen 
ger och exploatera utifrån de förhållande som innebär att byggnation sker där 
markförhållandena medger detta utan att behöva göra för stora ingrepp i naturen. Detta 
innebär att i så fall att bebyggelseområdena kommer att variera i storlek. Det kan innebära att 
det i vissa enklaver blir bara några få bostäder och på andra ställen blir det många. 
Variationen kan också innebära att det inom varje delområde skapas möjlighet att bygga 
varierande bostäder både vad gäller höjd, storlek och variation i upplåtelseformer. Det är 
framförallt den västra delen av planområdet som ligger i ett riktigt fint natur och 
rekreationsområde med en lång kontinuitet i användandet, där områdets variation går att ta 
tillvara. Områdets placering ute i skogen och långt från centrum innebär att det kan vara 
mindre lämpligt att bygga höghus här. En avvägning måste ske utifrån om det är bebyggelsen 
som skall dominera landskapsbilden eller det är naturen som skall vara tongivande.  

Det kan vara möjligt att bygga betydligt tätare än närliggande villaområde i Teleborg där 
det finns ca 10 villor/ha. Placeras byggnaderna tätt med små tomter finns möjlighet att bevara 
större naturområde i omgivningen och exploateringskostnaden kan hållas låg. En byggnation 
ute i naturen kan också innebära att vissa av de boende vill ha en stor friliggande tomt, vilket 
istället skulle innebär ett lägre exploateringstal och exploateringskostnaden blir högre. 

Service 
Närheten till service i Teleborg, Växjö centrum och stormarknader gör att området inte kan 

förväntas att få ett stort behov av kommersiell service. Utrymme för eventuell servicebutik 
kan dock behöva inarbetas i planen. Planområdets läge i förhållande till trafikleder gör att 
placering av verksamheter som genererar mycket trafik ter sig mindre lämpligt. Det kan vara 
rimligt att inom området tillåta att mindre verksamheter etablerar sig. Små serviceföretag som 
frisörer, dataföretag och andra fåmansföretag bör ges utrymme för att kunna etablera sig inom 
området. Förutsättningen för att verksamhetsetableringar skall kunna ske är att dessa inte stör 
omgivande invånare. 

Skolor 
Skolverksamheten är idag svårt att planera för då eleverna får välja vilken skola de vill gå i, 

men det kan ju också innebära att om Vikaholm blir attraktivt så vill många barn gå i en skola 
som placeras nästan ute i naturen. Detta innebär i så fall att mark måste upplåtas för detta. 
Plats för daghem och förskola är förmodligen ännu viktigare ta med i beräkningarna. Enligt 
kommunens planer för skolverksamheten bör barnen från Vikaholm kunna rymmas i 
Torpaskolan. Skolan tar idag emot elever till och med årskurs fyra. Från årskurs fem går 
eleverna i Furutåskolan. Räcker inte Torpaskolans lokaler till finns det möjlighet att bygga till 
fler lokaler. Detta kan också innebära att skolan får byggas ut för att klara utbildningen för 
elever till och med årskurs sex. Kommunens förskoleverksamhet är idag omfattande och vid 
en byggnation på Vikaholm bör det ges utrymme för att bedriva sådan verksamhet.1 

                                                
1 Fransson Eskil (Samtal) Lokalsamordnare Skol- och Barnomsorgsförvaltningen Växjö kommun 
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Bostadsefterfrågan 
Efterfrågan på bostäder i Växjö är i dagsläget stort både i centrala delarna och ute i 

Teleborg. Till tomtkön för villabebyggelse finns idag drygt 150 anmälda. Kommunen har inte 
något underlag över vilka stadsdelar som är mest attraktiva därför är det svårt att veta hur stor 
efterfrågan blir i Vikaholm.2 Enligt Växjöhem och Boinfo är kötiden för att få tag i en 
hyreslägenhet i Växjö lång. Det kan ta flera år att få tag i en lägenhet både i centrala Växjö 
och i Teleborgsområdet. Kötiden till en hyreslägenhet på 1-3 rum i flervåningshus är minst ett 
år. Marklägenheterna är ofta större och för att få hyra dessa är kötiden ännu längre, ända upp 
till fem år. Studenterna efterfrågar små lägenheter och söker till största delen dessa i Växjö 
centrum eller på campusområdet. På campusområdet har det under senare åren skett ett 
betydande tillskott av studentlägenheter. För barnfamiljer däremot är marklägenheterna längre 
ut från centrum mer eftertraktade. Enligt HSB tyder prisindikationerna på att efterfrågan av 
befintliga bostadsrätter är stor i Växjö. Efterfrågan är störst i centrala Växjö med priser som är 
två till tre gånger högre än i ytterområdena. Däremot finns indikationer på att efterfrågan på 
dyra nybyggda bostadsrätter centralt är vikande. I dagsläget finns i centrala Växjö projekt som 
inte startat på grund av sviktande efterfrågan.3 Alla lägenheter i fängelseprojektet där Växjö 
fängelse har byggts om till lägenheter har inte heller kunnat säljas. JM byggnads AB planer på 
att bygga 24 insatslägenheter i Ruth Grubbs trädgård i centrala Växjö har skjutits på framtiden 
då inte tillräckligt många intresserade har tecknat sig för de aktuella lägenheterna.4 

Den stora efterfrågan på hyreslägenheter tyder på att det torde vara lätt att hyra ut 
lägenheter även ute i Vikaholm. Väntetiden på flera år till stora marklägenheter gör att det på 
en plats som gränsar till naturen, som detta planområde gör, bör finnas efterfrågan på 
lägenheter. Läget gör det mer osäkert vad gäller mindre lägenheter. Trots att det finns en kö 
på mindre lägenheter är det osäkrare om dessa kan besättas om trycket efter lägenheter mer 
centralt avtar. Inom en snar framtid kan det skapas efterfrågan på lägenheter från de 
Teleborgsinvånare som inte orkar eller vill sköta en villa och villatomt längre men som ändå 
vill bo kvar i grannskapet. Den långa tomtkön för villabebyggelse tyder på att det borde finnas 
intresse för att bygga villor i Vikaholm. Det infinner sig dock en osäkerhet på vilka platser 
som är attraktiva och om det långa avståndet till Växjö centrum är negativt. Avståndet från 
Vikaholm till universitetet är dock inte längre än att det för de flesta invånarna är möjligt att ta 
sig dit med cykel. Dagens allmänna debatt tyder på att sjönära tomter är efterfrågade, vilket 
skulle innebära att tomter nära Södra Bergundasjön borde efterfrågas. Men vad händer då med 
tomterna som skapas i närheten av befintlig bebyggelse, dessa kan bli mer svårsålda. Det kan 
ur exploateringssynpunkt te sig orimligt att starta en exploatering intill Södra Bergundasjön 
för att fortsätta denna inåt land. En eventuell exploatering bör därför rimligtvis utgå ifrån 
befintlig bebyggelse för att bäst kunna utnyttja befintlig teknisk infrastruktur. 

                                                
2 Herbertsson Björn Exploateringsingenjör Växjö kommun  
3 Persson Berne, Peab varslar tiotalet anställda, Smålandsposten 2002 11 20. 
4 Persson Berne Lägenhetsbygge skjuts åter upp på framtiden, Smålandsposten 2002-12-13. 
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Markförhållande 
På flera ställen inom området är marken relativt sank. På dessa ställen går det säkert att bygga 
bostäder om lite extra arbete läggs ner på att förbättra markförhållandena.  

Några geologiska undersökningar av marken har inte gjorts. De avvägningar som har skett 
har gjorts utefter de synliga förutsättningar som ges i terrängen. I samrådsförslaget till 
Översiktsplan för Växjö Södra påtalas att det i vissa områden kan finnas risk för dåliga 
grundförhållande.5 Dessa områden sammanfaller till stor del med de områden som vid 
naturvärdesinventeringen betraktades som mest värdefulla.6  

Teknisk försörjning 
Kapaciteten på vatten- och avloppsnäten i Teleborg är begränsade. En utbyggnad av 50-100 

bostäder i sydvästra Teleborg kan dock klaras med befintligt nät. För ytterligare bebyggelse 
fordras ny överföringsledning. För fjärrvärmenäten gäller en liknande situation. En mindre 
utbyggnad av bostäder i Vikaholm går att klara med befintligt nät men möjligheterna till 
större utbyggnad är begränsade om inte reinvestering i befintligt nät sker. 7 

Mark som är mest lämpad för exploatering 

Produktionsskog 
Den mark som bör anses som mest lämplig att exploatera med minsta möjliga konflikter är i 

första hand ett stort område (1) som gränsar direkt till Teleborg. Marken på stora delar av 
detta område får ses som relativt fast så här bör kunna grundläggas gator och bebyggelse utan 
alltför omfattande grundförstärkningar. Avledningen av dag- och dräneringsvattnet kan ske 
mot de lägre partierna i öster och väster som i sin tur avvattnas genom anläggning av 
dagvattendammar, där vattnet kan ledas vidare till befintliga vattensystem. Det är viktigt att 

dagvattenhanteringen inom hela 
planområdet utförs så att 
föroreningsbelastningen på 
vattendragen och sjöarna blir så 
liten som möjligt. Avvattningen 
bör ske så att vattenbalansen inte 
påtagligt förändras. För att klara 
detta har grönområdena en viktig 
roll, både dess placering och 
andelen grönytor i området.8 På 
området bedrivs för närvarande 
produktions-skogsbruk som 
kommer att upphöra om planen 
genomförs. Skogen kan inte 
betraktas som speciellt värdefull 

varken ur natur- eller rekreationssynpunkt. Det är ofta en mindre biologisk mångfald i 
produktionsskogar än det är i grönområden i staden. För att kunna skapa en skog som kan 
innehålla stora naturvärden fordras det flera årtionden av lämplig skötsel. Även om skogen 

                                                
5 Översiktplan för Växjö södra samrådsförslag 2001. 
6 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
7 Översiktplan för Växjö södra samrådsförslag 2001. 
8 Samrådsyttrande över Översiktsplan för Växjö södra, Länsstyrelsens, 2001 
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Strövvänlig skog i närheten av Södra 
Bergundasjön som går förlorad om en 
exploatering sker utmed sjön. 

inte kan betraktas som speciellt intressant som rekreationsskog måste närheten till de stora 
befintliga bostadsområdena i Teleborg beaktas. Sköts skogen rätt kan den ge de närboende i 
framtiden en intressant skogsupplevelse vilket kommer att gå förlorat om en exploatering 
genomförs.  

Sallhagen 
Den mark som ligger omedelbart söder och väster om torpet Sallhagen (2) ligger i en vacker 

syd- och västsluttning. Markförhållandena måste betraktas som bra och lutningen kan inte 
betraktas vara så stor att det kan bli några problem med anläggningsarbetena. I väster, ut mot 
Sallhagaudden är marken mer sank och här kan vara lämpligt att anlägga damm för 
dagvattenhanteringen. Den mark som ligger omedelbart väster om torpet betraktas i 
naturinventeringen hysa relativt stora rekreationsvärden som kommer att gå förlorad om en 
exploatering sker. Övrig mark med produktionsskog får betraktas som relativt ointressant för 
rekreations- och naturvärden och kan ur detta perspektiv offras. Däremot innebär en 
exploatering av ett naturligt samband mellan sjön, torpet, hagmarken och ner mot byn Torpa 
därmed kommer att brytas. Vid en exploatering kommer känslan av att vandra ute i 
storskogen långt från bebyggelse att gå förlorad även om ett skogsparti lämnas kvar öster om 
torpet. Torpet Sallhagen kan vid en exploatering integreras i en ny bebyggelse. Detta medför 
dock att karaktären av ett ensamt torp ute i skogen kommer att gå förlorad. De fornminnen 
som ligger omedelbart norr och öster om torpet bör dock hanteras varsamt.  

Rekreationsskog  
Marken (3) som vetter ut mot Södra Bergundasjön i 

väster är i stora delar också bra vad gäller geologiska 
förhållanden. Det finns ett sankare parti i norr och ett i 
söder som båda bör kunna användas för dagvattenrening. 
Skogen är till största delen gammal produktionsskog av 
gran och tall. Den kan idag betraktas som relativt 
attraktiv som rekreationsskog. Dessa värden kommer att 
gå förlorade om marken tas i anspråk för bebyggelse. 
Detta sätter också ökad press för rekreation på de marker 
längre söderut som fortfarande inte är exploaterade. 
Tallskogen längst i söder har en relativt lång omloppstid 
och kan säkert växa i hundratals år till om den sköts väl 
och om det inte är produktion som är målet. Granskogen 
har inte så lång omloppstid så inom en inte alltför 

avlägsen framtid måste den avverkas om den skall vara 
användbar för produktion och inte bli helt oanvändbar.  
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På den mark som ligger närmast sjön (4) och som går över gränsen för strandskyddet (100 
m) kan här kännas naturligt att exploatera då marken är relativt platt och sluttar ner mot sjön 
bara några tiotal meter ifrån strandkanten. Sker en exploatering här blir det en naturlig 
avslutning med bebyggelsen där marken sluttar ut mot sjön och där produktionsskogen 
avslutas. Det behöver inte medföra att exploatering skall ske ända ut i strandkanten utan plats 
för motionsstig och rekreation kan behållas. Det innebär att bostadsägarna kommer att sköta 
en större del av markområdet och skötsel av allmän mark minskas i motsvarande grad. Det 
innebär också att möjligheten för en naturlig kontakt till vattnet ökar för de boende i närheten. 
Det innebär dock att strandskyddsgränsen på 100 meter offras. 

I stort sett hela markavsnittet (5) som ligger norr om torpet Sallhagen kan ur 
naturvärdessynpunkt exploateras. Längst i norr ligger en betesmark som idag används för 
hästbete som kan bebyggas med bostäder Detta skulle innebära att den stora öppna platsen i 
direkt anslutning till skolan och bostäderna skulle försvinna. Söder om betesmarken växer 
produktionsskog av gran som inte kan ses som attraktiv för varken rekreation eller naturvård 
men på vissa partier är marken relativt sank vilket gör att den inte är så lättexploaterad. Huggs 
granskogen ner skulle området istället på sikt kunna få en vacker självföryngrad lövskog om 
området sköts väl. Bevaras området kommer det att innebära en mer varierad bebyggelsegräns 
ut mot sjön. Det innebär också att ett skogsbälte kan bevaras från de bägge torpen ända ner 
mot byn Torpa. 
 


