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

Riktlinjer
Det finns ett flertal tankar och riktlinjer som behöver vägas in vid en planläggning av
Vikaholm. Dels beskriver Växjö sina tankegångar om miljö- natur- och trafikfrågor i
Kommunens översiktsplan 1991, i översiktsplan för Växjö stad 1997, Växjös lokala Agenda
21 strategi, cykelvägplan, naturvärdesinventeringen m.m. Vidare finns det nationella riktlinjer
som också bör vägas in såsom Naturresurslagens föreskrifter och Boverkets rapporter med
miljökvalitetsmål m. fl. Dessa riktlinjer och synpunkter kan i hög grad påverka vilka hänsyn
som skall tas vid en planläggning av det aktuella området. I samrådsförslaget och
samrådsyttranden över översiktsplan för Växjö Södra från 2001 finns flera synpunkter som
berör planområdet. Denna översiktsplan är dock aldrig antagen. Istället skall en översiktsplan
för hela Växjö stad utarbetas, där det aktuella materialet skall inarbetas.
Hushållning
Enligt Växjö kommuns översiktsplan från 1991 sägs bland annat att långsiktig hushållning
skall främjas. Detta innebär att vid byggnation skall byggandet anpassas till terrängen och
platsens naturliga förutsättningar så att naturvärdena kan tas tillvara och påverkan på den
omgivande miljön minimeras och artrika biotoper skall värnas. Vattenkvaliteten skall hållas
på en naturligt opåverkad nivå i sjöar, vattendrag och grundvatten, vilket bland annat innebär
att dagvattnet från nybyggda områden skall tas om hand på ett sådant sätt att det är
tillfredställande rent när det rinner ut i vattendrag och sjöar. Våtmarker bör om möjligt
undvika att dikas ut. Särskilt värdefulla, representativa eller karakteristiska områden för
friluftslivet, natur- och kulturmiljövården skall bevaras. Vid utformning av nya
bebyggelseområden ska dessa utformas i enighet med de naturgivna förutsättningar som
platsen ger. Grönytorna i nya områden ska om möjligt knytas samman med befintlig
grönstruktur i staden.1
Friluftslivet
Placering av ny bebyggelse bör ske med stor hänsyn till områdets värde för rörligt friluftsliv
så att inte allmänhetens tillträde och nyttjande av området försvåras. Detta skall ske genom att
bevara och utveckla variationsrika tätortsnära naturmiljöer med rik biologisk mångfald och
god tillgänglighet för att utöka invånarnas möjlighet till rekreation och naturupplevelser.2 Till
värdefulla områden för friluftsliv avses sådana som har många besökare och ligger tätortsnära.
Nybebyggelse bör på platser som är tätortsnära och är viktiga för friluftslivet inte tillåtas
annat än för jordbrukets och friluftslivets behov. Den allemansrättsliga tillgängliga marken
och sjöarna, det vill säga all skogsmark och annan icke åkermark inom hela
tätortsavgränsningen bör betraktas som värdefull för friluftsliv. Till dessa särskilt viktiga
närrekreationsområden ingår Vikaholm.3
Enligt naturresurslagens 2 kap 6 § skall särskild hänsyn tas i de ”mark och vattenområden
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. Behovet av områden för friluftsliv i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas.”
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Social hänsyn
Det är viktigt att staden görs tillgänglig för alla och därför ska social hänsyn ges hög
prioritet i stadsbyggandet. Detta innebär att det är människan som ska vara måttstock, inte
bilen, vilket innebär att man kan gå och cykla trafiksäkert och att det ska vara nära till arbete
och service, helst cykelavstånd. När detta inte är möjligt måste kollektivtrafikförbindelserna
vara goda. Vidare är det viktigt att inte invånarna störs av buller eller andra störande eller
hälsovådliga utsläpp.4
Utbyggnaden av staden ska stå i överensstämmelse med de krav som ställs på ett från
ekologisk synvinkel bärkraftigt samhälle Detta ska åstadkommas genom en systematisk och
kraftfull satsning på att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet och genom förbättrad
kollektivtrafik. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att
främja kollektivtrafiken ska prioriteras före prioriteringar i biltrafiknätet. Detta är tankegångar
som väl stämmer in med de resonemang som förs i Boverkets rapport God bebyggd miljö 5.
Växjö har idag ett väl utbyggt cykelnät och cykelförbindelserna ska vid planering av nya
områden visas särskilt stor omsorg.6 Gång- och cykelvägar samt kollektivtrafikens utformning
kan vara avgörande för hur barn och ungdomar de kan ett självständigt socialt liv som inte gör
de beroende av föräldrarna7
Fornlämningar
Enligt Länstyrelsens samrådsyttrande över ÖP-södra skrivs att Vikaholm innehåller både
fornlämningar och torp som bör visas vederbörlig hänsyn och att utbyggnadsområdena på en
detaljerad nivå bör studeras vad gäller fornlämningar och äldre bebyggelse.8 Enligt
naturvärdesinventeringen som är gjord så sent som sommaren 2002 beskrivs hela
strandremsan längs Södra Bergundasjön och Sallhagaudden som värdefull för natur och
rekreation. Dessutom beskrivs hagmarken inklusive skogsmarken i de centrala delarna av
området som värdefull för naturvården, då den innehåller rödlistade och hagmarken betraktas
som värdefull för rekreation då området är vackert och lättillgängligt.9 Hela västra delen av
planområdet gränsar till Södra Bergundasjön vilket gör området attraktivt men Strandskyddet
på 100 m måste beaktas.
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Diskussion
Trafik
Infart
Avståndet från Vikaholm in till Teleborgs centrum är 3-4 kilometer och till Växjö centrum
det dubbla. Avståndet innebär att man får förutsätta att en stor del av dem som bosätter sig här
ute kommer att ha egen bil även om utformning av cykelvägar och kollektivtrafiken sker på
ett tillfredställande sätt. Allmogevägen har i tidigare skede planerats och byggs med en sådan
standard att den skall
klara en eventuell
utbyggnad söder ut
från Teleborg. Denna
gata
passar
förträffligt till att
ansluta Vikaholm till
övriga Teleborg. Den
knyter
an
mot
infartsleden
Torpavägen
som
börjar
vid
Teleborgsvägen
i
öster och mynnar ut
väster om Växjö
centrum.
Denna
infartsled är så stor
att den klarar den
trafikökning som kan förväntas ske vid en utbyggnad av Vikaholm. Korsningen mellan
Allmogevägen och Torpavägen kan dock behöva förändras för att klara en ökad
trafikbelastning.
Allmogevägen
Allmogevägen är en stor bred gata som ur arealsynpunkt väl klarar en kraftig utbyggnad
söder ut. Gatan servar idag ett villaområde som anknyts med Hemmansvägen mot öster. Den
servar utöver Torparskolan, Dungens förskola, ett mindre område med marklägenheter och ett
bostadsområde med flerfamiljshus genom Skiftesvägen mot väster. Enligt bedömningar som
trafikavdelningen Tekniska förvaltningen på Växjö kommun har gjort skall de boende i
närområdet få en acceptabel bullernivå från trafiken som alstras från Vikaholm även om
antalet bostäder kommer att uppgå till cirka 300 stycken. Det finns ingen trafikräkning utförd
av dagens trafikmängder på Allmogevägen varför en uppskattning av denna har skett10. En
acceptabel bullernivå är enligt riksdagens antagna riktvärden från infrastrukturpropositionen
(1996/97:53) 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), vilket klaras om inte antalet fordon
per dygn överstiger 3000 stycken.
Däremot skulle inte bullerkraven kunna klaras om trafiken ökar ännu mer, vilket skulle ske
om Allmogevägen används som genomfartsled vid en eventuell byggnad av ”Södra Länken”
10

Agermark Ulf, (samtal) Trafikplaneringschef Växjö kommun
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eller om antalet boende i Vikaholm blir större. Det är de marklägenheter som ligger i direkt
anslutning till korsningen med Torpavägen som är mest utsatta för bullret. Enligt
uppskattningarna kan bullergränsen på ekvivalentnivån på 55 dBA klaras från en trafikmängd
på 4500 fordon per dygn om en bullerskärm sätts upp längs gatan vid marklägenheterna. 11
Längs övriga fastigheter bör gränsvärdet på ekvivalentnivån på 55 dBA kunna klaras utan att
några extra åtgärder behöver vidtas. Blir det i framtiden inte någon genomfartstrafik ut till
”Södra Länken” innebär dessa gränsvärden att trafiken från boende i ca 600 bostäder har
möjlighet att ta sig ut och in via Allmogevägen om dessa åtgärder vidtas. Åtgärderna innebär
att bullerproblemet löses för de boende i marklägenheterna men de blir i stället instängda av
en skyddsbarriär.
Modellerna för mätning av avgasemissionerna utgår ifrån ett maximalt avstånd på 20 meter
ifrån gatans centrum, vilket gör att dessa inte är meningsfulla att ta med i beräkningar av
Allmogevägen, då avståndet till bebyggelsen ligger på ett större avstånd. Emissionerna sprids
snabbt över ett större område varför dessa inte påverkar närområdet proportionellt mer än
övriga Teleborg.12
Genväg
Om ”Södra Länken” byggs och om Allmogevägen ansluts till
denna, kan det för vissa trafikanter te sig lättare att ta sig ut till
riksväg 23 (Malmövägen) genom att köra genvägen på
Allmogevägen över Vikaholm. Det är främst de som bor i
sydvästra Teleborg som i så fall skulle utnyttja denna genväg. I det
aktuella området bor idag ca 3 800 personer med ett bilinnehav av
ca 1 200 bilar. Det är svårt att uppskatta hur stor trafikmängd detta
i framtiden kan generera. För att komma ifrån problemet med att
området används som genväg kan området förses med
hastighetsbegränsning på 30 km/h och gatorna kan utformas så att
de inte genererar hög hastighet.
Gång- och cykeltrafik på Allmogevägen
Trafiksäkerhetsproblemen kommer att öka på Allmogevägen om exploateringen av
Vikaholm genomförs och trafiken leds via denna. Det gäller att kunna lösa trafiksituationen
för de oskyddade trafikanterna i området. Grundskolan Torpaskolan och Dungens förskola
ligger väster om Allmogevägen. Detta medför att det är många barn som kan komma att korsa
gatan. För att klara denna situation måste gatan utformas så att trafikanterna tvingas att hålla
låg hastighet, framförallt på de platser där oskyddade trafikanter korsar gatan. Dagens breda
gata inbjuder till höga hastigheter och måste utformas helt annorlunda om hastigheten skall
komma ner till 30 km/h, vilket bör vara en lämpligare hastighet om de olika
trafikantgrupperna skall mötas på samma plan13. Ska man tillåta en hög hastighet på gatan är
alternativet att bygga tunnlar för gång - och cykeltrafiken.
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Beräkning av Vägtrafikbuller, Allmogevägen, Trafikavdelningen Tekniska förvaltningen Växjö kommun 2003-01-24.
Agermark Ulf, (samtal) Trafikplaneringschef Växjö kommun
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Dagens utformning med en gång- och cykelväg som löper öster om Allmogevägen och
vidare i en tunnel under denna i anslutning till Torpavägen bör klara trafiksituationen för de
flesta oskyddade trafikanter som skall ta sig norrut. För de barn som skall till Torpaskolan
torde den vara förträfflig då den mynnar direkt fram till skolan. Vid en kraftig trafikökning
kan olycksrisker uppstå för de oskyddade trafikanterna som genar över gatan. Allmogevägen
längd är cirka 350 meter. Utformas en korsning i södra delen av denna på ett tillfredställande
sätt för de oskyddade trafikanterna borde
avståndet inte vara oskäligt långt för att
använda den norra eller södra korsningen.
För att klara en förändring av gatan så att
trafikanterna på flera ställen kan mötas i
skilda plan måste gatunivån höjas på de
ställen där korsningarna skall ske, alternativt
måste gång- och cykeltunnlarna grävas ner.
Om gatunivån höjs för biltrafikanterna så att
gång- och cykeltrafikanterna skall få tunnelgenomfarter i marknivå, innebär detta att en
barriär skapas. Det kommer också att
innebära att bullernivån höjs i närområdet.
Dagens Allmogeväg sedd från infarten vid Torpavägen
För att komma ifrån dessa effekter är det
bättre att sänka ner tunnlarna för gång- och cykelbanorna under marknivån. Detta medför att
det skapas artificiella backar för dessa trafikanter, vilket i sin tur kan innebära att gång- och
cykeltrafikanterna genar över gatan för att slippa backarna. Genar trafikanterna kan
olycksrisken öka istället för att minska. Alternativet till att bygga planskilda korsningar kan
vara att utforma gatan så att biltrafikanterna tvingas hålla en lägre hastighet för att uppnå
säkrare korsningar mellan de olika trafikantslagen. En lägre hastighet medför också att
bullernivån i närområdet sänks något.
Trafikprinciper i Vikaholm
Skall trafiken i Vikaholm då utformas efter samma principer som tidigare har använts i
Teleborg eller skall andra tankegångar användas för att skapa en så säker trafiksituation som
möjligt. Principerna som sedan slutet av 1960-talet till stora delar har använts bygger på tre
grundläggande tankegångar. Lokaliseringsprincipen innebär att olika trafikströmmar inte i
onödan skall korsa varandras väg för att minska på konflikterna. Detta innebär att
bostadsområden byggs i enklaver som är anknutna till stadens huvudgator.
Separeringsprincipen syftar till att minska konflikterna mellan olika trafikslag. Detta sker
genom att trafikanter med olika egenskaper åtskiljs. Gång- och cykeltrafikanter har skilda
banor gentemot biltrafiken och korsningar sker i skilda plan. Differentieringsprincipen
innebär att biltrafik inte skall passera de områden där de inte har att göra. Trafiknäten skall
byggas efter principen att olika trafik har olika ändamål. Förbifartstrafiken leds på förbifarter
medan bostadstrafiken leds in på lokalgator av återvändstyp.14 Dessa principer bygger på att
det är biltrafikens framkomlighet som skall styra planeringen.

14

Englund Anders, Gregersen Nils Petter, Hydén Christer, Lövsund Per, Åberg Lars, Trafiksäkerhet En kunskapsöversikt,
Kommunikationsforskningsberedningen KFB och Studentlitteratur 1998.
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Används dessa principer kan en huvudgata skapas igenom området och denna gata kan få
en högre status. Detta ger en fördel då trafiken genom området kan löpa med relativt hög
hastighet på denna gata för att sedan få en lägre hastighet på lokalgatorna. En sådan
huvudgata kan utformas så att den biltrafik som skall till västra delen av Vikaholm enkelt kan
ledas direkt till sitt mål vilket inte blir fallet om man bygger mer slingrande gator med flera
utfarter. Skapas en gata med ”hög hastighet” leder detta till att gatan kan bli svårforcerad för
oskyddade trafikanter. Korsningar mellan oskyddade
trafikanter och biltrafiken måste utformas så att de blir
trafiksäkra och det måste anläggas speciella gator för gångoch cykeltrafiken. Störningseffekten från buller ökar vid
högre hastighet vilket medför att bostäderna kan behöva
utformas
speciellt
för
att
klara
bullerökningen.
Kollektivtrafiken kan utformas så att trafiken löper längs
huvudgatan med hållplatser med jämna mellanrum.
Alternativt kan trafiken i hela Vikaholm utformas som ett lokalnät eller ett rutnät där alla
gator har samma prioritet. Hastigheten kan på alla gator begränsas till 30 km/h. Utformningen
av gatorna måste ske så att hastigheten naturligt hålls låg. I	
  flera	
  befintliga	
  stadsdelar	
  i	
  Växjö	
  
införs	
   idag	
   hastighetsbegränsningar	
   till	
   30	
   km/h.	
   Det	
   torde	
   därmed	
   vara	
   möjligt	
   att	
   i	
   ett	
  
helt	
   nytt	
   område	
   som	
   detta	
   i	
   Vikaholm	
   införa	
   denna	
   hastighetsbegränsning	
   redan	
   från	
  
början.	
   Görs	
   detta	
   kan	
   även	
   Allmogevägen	
   vid	
   en	
   ombyggnad	
   få	
   denna	
   begränsning.	
  
Gatusystemet formges så att flera alternativa vägval för in- och utfarter till bebyggelsen är
möjliga. Det är inte bilarnas framkomlighet som är måttet på kvalitet. I detta fall inlemmas
gång- och cykeltrafiken i det övriga trafiknätet och därmed behöver inte så många gång- och
cykelvägar anläggas. De speciella gång- och cykelvägar som anläggs, måste vara gena och
sammanhängande och prioriteras i korsningarna. Ett fullt
utbyggt system med lokalgator kan leda till att det kan bli
svårare att utforma ett kollektivtrafiknät som är rationellt och
snabbt. Kollektivtrafiken bör dock prioriteras framför
biltrafiken. Denna princip bygger även på att funktionsblanda
trafiken. Dagens verksamheter är inte så störande som
tidigare så motivet att av miljöskäl separera bostäder och
verksamheter är därför inte så stor.15
Planområdets karaktär gör att det kan vara svårt att följa principen med ett helt lokalnät
eller rutnät till fullo då endast Allmogevägen är tillgänglig för in- och utfart. Då kan det finnas
möjlighet att utforma en så kallad 50/30 gata som löper genom hela området. Denna gata
utformas då med separata gång- och cykelbanor. Hatigheten tillåts att vara 50 km/h där inga
konflikter förväntas. Korsningarna däremot är utformade så att inte bilarna skall kunna
passera dessa med högre hastighet än 30 km/h.16

15

Hagson Anders, Stads- och trafikplaneringens paradigm, om behov av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre stadsmiljö,
Vägverket 1999.
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Englund Anders, Gregersen Nils Petter, Hydén Christer, Lövsund Per, Åberg Lars, Trafiksäkerhet En kunskapsöversikt,
Kommunikationsforskningsberedningen KFB och Studentlitteratur 1998.
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Gång- och cykeltrafik i Vikaholm
Genom stora delar av utredningsområdet löper idag en liten smal delvis slingrande grusväg,
Vikaholmsvägen. Vägen mynnar ut från Skiftesvägen vid Torpaskolan. Den leder dels mot
byn Kättilstorp och dels längs västra stranden av Södra Bergundasjön mot Jonsboda och
Bergunda. Även de bägge torpen Petersburg och Sallhagen har sina in och utfarter längs
denna väg. En skogsbilväg som går i en slinga genom stora delar området knyts även till
grusvägen. Vissa partier av den delvis slingrande vägen kan vara lämplig att bevara som
cykelväg, vilket även påtalats från landsantikvarie Karl Johan Krantz i det historiska
underlaget inför ÖP: arbete söder Växjö. 17 Denna grusväg kan då vara adekvat att använda
för gång- och cykeltrafikanterna i västra Vikaholm men för trafikanterna i östra Vikaholm bör
anslutningsmöjlighet ges för att använda den befintliga gång- och cykelväg som leder runt
hela villaområdet.
Inom	
   hela	
   planområdet	
   måste	
   det	
   skapas	
   gena	
   transportvägar	
   för	
   de	
   oskyddade	
  
trafikanterna.	
   Detta	
   behöver	
   inte	
   innebära	
   att	
   dessa	
   vägar	
   alltid	
   görs	
   separerade	
   från	
  
övrig	
   trafik.	
   Vid	
   separerad	
   cykeltrafik	
   kan	
   problem	
   uppstå	
   vid	
   korsningarna	
   där	
  
konflikterna	
   mellan	
   trafikslagen	
   tenderar	
   att	
   öka	
   i	
   jämförelse	
   med	
   om	
   de	
   olika	
  
trafikslagen	
   integreras	
   med	
   varandra	
   vilket	
   innebär	
   att	
   olycksfrekvensen	
   för	
   cyklister	
  
inte	
  förbättras.	
  18	
  
Alternativ infart till Vikaholm
Om Vikaholm i framtiden kommer att anslutas till ”Södra Länken” kan alternativet då vara
att stänga Allmogevägen för biltrafik till och från hela eller delar av området. Detta kommer
att medföra att avståndet för bilåkande till Teleborgs centrum och universitetet kommer att
öka med omkring 1,5-2,5 km, beroende på hur vägarna byggs. Till västra delarna av Växjö
kan avståndet komma att öka ytterligare. Om
endast delar av Vikaholm stängs av för trafik
på Allmogevägen kommer detta att medföra
att buller- och luftemmissions-mängderna
minskas, men ur trafiksäkerhets-synpunkt är
en sådan åtgärd mer osäker.
Att anlägga en ny gata direkt ut på
Teleborgsvägen
söder
om
befintlig
bebyggelse är inte rimligt på grund av ett
avstånd på 1,5 km. Ansluts Vikaholm via
Skiftesvägen
ökar
trafikproblemen
ytterligare då gatan går precis utanför
Alternativ utfart mot Teleborg
Torpaskolan. För att avlasta Allmogevägen
Alternativ överfart Hagmark
Alternativ utfart mot ”Södra Länken”
och bostadsområdena runt omkring denna
kan då ett alternativ vara att dra en ny gata
nordöst ut från planområdet, förbi villaområdet igenom ett grönområde och ut på Torpavägen.
Grönområdet är tänkt att sammanbinda Teleborgsskogen med skogsmarken söder om
Teleborg. Det är inte särdeles brett grönområde så stora delar av detta skulle exploateras om
en gata placeras där. Buller och utsläppsproblemen flyttar då från västra till östra delen av
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Vikaholm
Ett sätt att förena bostäder och trafik med natur, kultur och rekreation

villaområdet. Detta skulle dock förbättra trafiksituationen på Allmogevägen och den nya
infarten blir fri från övriga korsningar. Frågan är om det ter sig realistiskt att anlägga en helt
ny gata över grönområdet för att slippa trafiksäkerhetsproblemen på Torpavägen.
Kollektivtrafik
För att medborgarna i området på ett rimligt sätt skall kunna använda sig av
kollektivtrafikens linjer som går utmed Torpavägen bör dessa ledas ner i Vikaholm. Områdets
lokalisering utanför det egentliga huvudstråket för kollektivtrafiken medför dock att det kan
kännas onaturligt att dra ner en busslinje i området. Lokaltrafikbolagets intentioner är att det
som längst skall vara 300 meter till en busshållplats inom tätorten. All ny bebyggelse som
kommer att ske i Vikaholm har längre än 300 meter till hållplats på Allmogevägen och sker
en exploatering längst ut mot Södra Bergundasjön kommer avståndet att bli ca 1½ kilometer
till busshållplatsen. Det ter sig orimligt att resenärerna skulle ta sig denna sträcka till fots eller
med cykel för att sedan utnyttja kollektivtrafiken. Alternativet kan vara att kompromissa och
dra ner busslinjen i en slinga bara i östra delen av området vilket innebär att vissa boende
kommer att få en sträcka på 700-800 meter till busshållplatsen. Dras busslinjen ner igenom
området kommer det att leda till en restidsförlängning för bussarna med upp till 15 minuter,
beroende på hastighet, vägutformning och ruttens sträckning. Ur kollektivtrafiksynpunkt är
det lämpligt att Allmogevägen utformas som en huvudgata som löper vidare genom hela
området, med enbart hållplatser utmed denna, för att kunna hålla en jämn hastighet. För
busstrafiken kan det vara acceptabelt med en hastighetsbegränsning på 30 km/h om gatorna är
utformade så att en jämn hastighet kan hållas. Väggupp och små snäva rondeller är mer
hastighetsdämpande för bussar än för bilar och är därför mindre lämpliga. 19 Om ”Södra
Länken” i framtiden byggs kan kollektivtrafiken ledas från denna genom Vikaholm och
vidare ut på Torpavägen. Även om vissa delar av Vikaholm då begränsas för genomfart av
biltrafik bör kollektivtrafiken ges möjlighet för genomfart.
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