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Bakgrund  
Växjö som är regionalt centrum befinner sig i en expansiv utveckling där efterfrågan på 

bostäder är stort. Detta gäller i stort sett hela centralorten och så även i stadsdelen Teleborg, 
där universitetet är beläget. Det finns därför planer på att expandera ytterligare söderut från 
staden i anslutning till Teleborg i ett område som kallas Vikaholm, som är beläget sex till sju 
kilometer från stadens centrum. Vikaholm pekas ut som område för stadsutveckling på kort 
sikt i samrådsförslaget till översiktsplan för ”Växjö södra” 2001 och i Växjö stads 
bostadsförsörjningsprogram från oktober 2002 pekas området ut för detaljplaneläggning 2005. 
Därför är tanken att områdets förutsättningar för en exploatering skall kartläggas. 

Vikaholm är idag till största delen bevuxet 
av skog och används flitigt för rekreation. 
Dessutom innehåller området en gammal 
inäga som till vissa delar betas av hästar. 
Inägan innehåller både gamla 
kulturlämningar samt värdefulla 
naturmiljöer. Inom planområdet ligger det 
också en halvö som sträcker sig ut i Södra 
Bergundasjön. Denna halvö används också 
för rekreation och utmed sjön finns också en 
del värdefulla naturmiljöer.  

För att komma till och från 
bostadsområdet i Vikaholm kan detta 
naturligt anslutas till en ringväg som går 
genom Teleborg. Eventuellt kommer 
området i framtiden att anslutas till en ny 
trafikled, ”Södra Länken”, som planeras 
sammanbinda riksväg 23 (Malmövägen) 
med riksväg 30 (Ronnebyvägen).
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Problemformulering 
I stort sett används hela Vikaholm idag som rekreationsområde för boende i Teleborg. 

Därför uppstår problemet hur man skall kunna inordna bebyggelse utan att förstöra hela 
området som rekreationsområde och hur dess viktigaste kultur- och naturvärde skall kunna 
bevaras.  

En utbyggnad av Vikaholm kan medföra problem för de boende i den del av Teleborg som 
kommer att få en huvudgata som skär igenom deras bostadsområde då trafiken kommer att 
öka drastiskt. Allmogevägen är den gata som i tidigare planer har planerats för att användas 
för trafik som skall försörja nya områden söderut. Denna gata är stor och bred och klarar 
utrymmesmässigt lätt av en ökad trafikmängd. Problem kan uppstå när en ökad trafikmängd 
kommer att begränsa framkomligheten för gående och cyklister som vill korsa Allmogevägen. 
I nära anslutning till Allmogevägen ligger både skola och förskola vilket medför att många 
barn behöver ta sig över gatan. En ökad trafikmängd medför också att buller och 
avgasutsläppen i närområdet kommer att öka.  

Vad kommer att hända med trafiksituationen i de äldre delarna av Teleborg samt de 
planerade områdena om en anslutning till ”Södra Länken” blir verklighet. Kan detta innebära 
att vägen kommer att användas som genväg för boende i Teleborg som skall ta sig till och från 
riksväg 23 (Malmövägen) och därmed öka trafiken ytterligare i området och hur skall detta i 
så fall kunna förhindras. 

Även om trafikproblemen kan lösas acceptabelt kommer trafiken i alla händelser att öka i 
närområdet då det långa avståndet till centrum medför att stora delar av bosättarna kommer att 
ha egen bil. Rekreationsområden i närområdet till Teleborg kommer att försvinna medan 
andra kan bli mer lättillgängliga då förbindelserna till dessa blir bättre. Kan en bättre 
lättillgänglighet till sjön och till nya naturområden uppvägas av att närbelägna naturområden 
försvinner. Kommer en sådan exploatering av Vikaholm ha någon acceptans från de boende i 
Teleborg eller kommer opinionen mot en byggnation vara så kraftig att ett genomförande blir 
näst intill omöjligt utan att de känner sig överkörda.  



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

 
 
 

 
 

10 

Syfte  
Syftet med arbetet är att utreda vilka konsekvenser en eventuell bebyggelse kommer att få i 

Vikaholm. Vad kommer att hända med natur- kultur och rekreationsvärdena om hela eller 
delar av området bebyggs. Vilka delar av området är mest värda att bevara och hur påverkas 
dessa om övrig mark bebyggs. Kan stadens befintliga ”gröna korridorer” anslutas till de 
områden som är lämpligast att bevara i Vikaholm. Vidare är syftet att synliggöra hur 
rekreationsmöjligheterna om möjligt kan bevaras och eventuellt utvecklas trots att stora 
markområden kan komma att tas i anspråk. En belysning bör även ske av hur strandsträckan 
längs Södra Bergundasjön påverkas vid en utbyggnad av Vikaholm. 

Syftet är också att visa vilken sorts bebyggelse som kan vara lämplig och hur bebyggelsen 
och gatorna bör placeras för att bevara de natur- och kulturvärden som finns i området Av 
betydelse är också vilka typer av bebyggelse och vilka hushöjder som är lämpliga i ett område 
som detta med naturen in på knutarna och som direkt gränsar till Södra Bergundasjön.  

Trafiksituationen behöver också belysas för att försöka ta reda på om trafiken som området 
alstrar kan ledas genom Teleborg på ett trafiksäkert och miljömässigt acceptabelt sätt utan att 
”Södra Länken” byggs. Då måste det även utredas hur kollektiv- och cykeltrafiken skall 
kunna inordnas naturligt i ett befintligt trafiksystem för att de skall vara attraktiva så de kan 
konkurrera med biltrafiken. Det behöver också undersökas vilka konsekvenser en utbyggnad 
av ”Södra Länken” medför om en anslutning sker till nybyggnadsområdet. Från vilka delar av 
Växjö kan denna gata tänkas användas som genväg och hur skall detta kunna förhindras eller 
kan en sådan gata bli en tillgång för Teleborg och Vikaholm om den utformas lämpligt. 
Studier bör göras om det finns andra alternativ till Allmogevägen som kan tillgodose trafiken 
till området lika bra och som i stället bör förordas. 

De antagande och sammanvägningar som kommer fram utifrån planområdets 
förutsättningar skall resultera i ett planförslag som i möjligaste mån kan tillfredställa alla 
berörda delar i området, men det kan även innebära att vissa sidor ges ett större värde på 
bekostnad av andra. Detta kan även innebära att mer än ett förslag utkristalliserar sig för 
området.  
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Tillvägagångssätt  
En beskrivning av Växjö stad och dess utveckling skall göras utifrån tidigare planer och 

ställningstagande. De beslut vad gäller natur, rekreation och kommunikationer som 
kommunen tagit i tidigare översiktsplaner både på kommun- och stadsnivå, bör vägas in i 
ställningstagandet som görs för området. Natur-, kultur- och rekreationsvärdena kan 
sammanställas utifrån det omfattande material som redan finns tillgängligt i Växjö kommun 
samt från Länsstyrelsen och Smålands museum. Även inventeringar på plats kommer att 
komplettera detta material. En avvägning måste göras där de olika intressena vägs mot 
varandra med utgångspunkt ifrån att bevarandeintressen inte alltid har ett företräde.  

Trafiksituationen för de olika trafikslagen i närområdet måste kartläggas. En analys måste 
göras på hur en eventuell anslutning till den för framtiden planerade ”Södra länken” kommer 
att påverka trafiksituationen i Vikaholm och Teleborg. Utifrån befintlig cykelvägkarta och 
busslinjekarta skall kollektiv-, gång- och cykelnät studeras.  

Det kartmaterial som tas fram bör omfatta en översiktskarta över Växjö, inventeringskartor 
över befintlig offentlig och kommersiell service i Växjö och Teleborg. Inventeringskartor 
över grönområden, gång- och cykelvägar samt över kollektivtrafiken i Teleborg bör också 
redovisas. Över Vikaholm bör redovisning ske beträffande inventering av rekreations-, kultur- 
naturvärden. Till planförslaget bör kartorna redovisa bebyggelseområde, bevarandevärda 
rekreations- kultur- och naturområde samt förlag på trafiklösningar för området.  
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Avgränsning  
Avgränsningen av området har skett utefter de planidéer som Växjö kommun har fört fram i 
samrådsförslaget av översiktsplan för Växjö södra. Området gränsar till Södra Bergundasjön i 
väster och i norr till befintlig bebyggelse vid Torpavägen i Teleborg. Mot söder begränsas 
området delvis av en befintlig kraftledning och delvis utefter den fastighetsgräns som utgör 
kommunens egna ägor samt i sydöst av ett fornminnesområde. I öster finns inga naturliga 
begränsningar förutom en ”grön korridor” som går genom Teleborg och löper ut mot skogen.  

Avgränsningar av de geologiska förutsättningarna för exploatering görs utifrån topografin 
och växtligheten som antyder markens beskaffenhet, inga geologiska undersökningar på 
planområdet kommer att göras. Någon fördjupning i den tekniska försörjningen vad gäller 
vatten, avlopp och fjärrvärme, kommer inte att genomföras. Materialet som används kommer 
att utgå från de beräkningar och antagande som finns tillgängliga i Växjö kommun. Vikaholm 
kommer till stora delar att omfattas av den service, skola och barnomsorg som idag finns 

tillgänglig i Teleborg, varför en djupare 
analys av dessa områden inte kommer att 
innefattas i arbetet. Några ekonomiska 
uträkningar kommer inte att göras för de 
kostnader som en exploatering av Vikaholm 
kommer att medföra. 

Den huvudsakliga inriktningen på arbetet 
skall utgöras av hur trafiken i och till 
Vikaholm bäst skall hanteras och hur natur- 
och rekreations-värdena bör beaktas om 
området exploateras.  
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Växjös Historiska utveckling  
Denna historiska framställning är till stora delar hämtad från Växjö genom 1000 år vilket är 

ett samlat verk om Växjös historia som är skrivet av Lars-Olof Larsson och utgivet på 
Nordstedts förlag AB Stockholm 1991. 

Mötesplatsen vid sjöarna 
Vägmötet kan något förenklat sägas har varit en förutsättning för Växjös utveckling som 

mötesplats och centralort i Värend. Så småningom blev vägmötet en marknadsplats och för 
omkring 1000 år sen byggdes här en kyrka. Denna blev upphöjd till domkyrka efter drygt ett 
sekel och här blev ett biskopssäte. Marknadsplatsen som ända in på 1600-talet var stadens 
centrum låg i direkt anslutning till domkyrkan1 Biskopssätet, vägmötet och marknadsplatsen 
ger gemensamt förutsättningar för staden som köpstad vilket innebär att Växjö får sina 
stadsprivilegier 1342. Vägmötet speglas redan i ortsnamnet Växjö (vägen och sjön). 
Innebörden har varit sjön där vägarna från Värends fem härader strålar samman. Det är då 
troligt att en marknadsplats utvecklades där vägarna strålade samman.2 

Petrus Acanders beskriver 
1654 att husen var enkla låga 
envåningsbyggnader av trä, 
klädda med lera och kalk med 
tak av näver och torv. De enda 
undantagen var skolhuset och 
den vitrappade kyrkan med de 
kopparklädda spirorna. Den 
äldsta bevarade kartan av Växjö 
från 1658 visar en liten stad där 
husen låg sammanträngda på en 
mycket begränsad yta av ca 400 
x 250 meter. Gatunätet och 
kvarteren var oregelbundna och 
några officiella namn på gator 
och kvarter fanns inte.3	  

                                                
1 Larsson Lars-Olof och Peterson Torsten, Växjö från forntida marknadsplats till nutida regioncentrum, Växjö Lions Club 1974-1975 
2 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 
3 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 

Växjö vid medeltidens slut  
Rekonstruktion av Lars-olof Larsson 1991 
Hämtad ur: Växjö genom 1 000 år 
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Den äldsta kartan över Växjö stad, ritad av lantmätaren Hans Ruuth efterbranden 
1658. 
Hämtad ur: Växjö genom 1 000 år, Lars-Olof Larsson  

Förödande bränder 
Dåtidens trästäder ödelades med jämna mellanrum av bränder, Växjö är inget undantag. 

Brandkatastroferna år 1658 och 1843 är på ett särskilt sätt milstolpar i stadens utveckling. I 
det första fallet togs initiativ till en helt ny stadsplan därmed började den rutmönstrade och 
regelbundna stadsformen ta form vilket utgör ett förstadium till sentida bebyggelsemönstret i 
Staden. Efter den våldsamma branden 1843 formades stadsplanen efter dåtidens ideal En 
strikt regelbundenhet gällde fortfarande men till detta sattes krav på monumentalitet och 

öppenhet. Resultatet av dessa 
förändringar präglar än idag 
Växjö centrum.	  4 

1843 års stadsplan innebar att 
torget blev kraftigt förstorat åt 
norr där en stor tomt avsattes för 
ett residens åt landshövding och 
länsstyrelse. Längs torgets 
långsida i söder uppfördes ett 
stadshus. Ny bebyggelse växte 
snabbt upp i staden. Stadens 
myndigheter försökte förmå så 
många som möjligt att uppföra 
husen i sten eller i varje fall förse 
husen med revetering för att 
undvika bränder. Trots att 

utseendet kom att variera gav 
bebyggelsen ett tämligen enhetligt 
intryck med byggnader en och två 
våningar. 

Förbättrade kommunikationer 
En ny era för staden som knutpunkt inleddes 1865 när premiärturen för det första ångdrivna 

järnvägståget i Växjö genomfördes. Detta ledde vidare till att järnvägslinjer till Karlskrona 
och Kalmar snart också färdigställdes. År 1895 var den smalspåriga järnvägen mot 
Klaveström klar att tas i drift. Denna byggdes sedan ut i etapper mot Hultsfred. 1897 
öppnades smalspåret som gick mot Tingsryd och Ronneby. Detta innebar att Växjö inte enbart 
var en knutpunkt för landsvägstrafik utan även en järnvägsknut.  

Växjös snabba tillväxt under slutet av 1800-talet kan till stora delar tillskrivas de förbättrade 
kommunikationerna. 1865 uppgick folkmängden i Växjö till 3 500 personer. Till århundradets 
slut hade folkmängden ökat till mer än det dubbla, då bodde här nästan 7 400 personer. 
Folkökningen fortsatte en bit in på 1900 – talet och 1920 bodde det 9 300 personer i staden.  

                                                
4 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 
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Denna	   expansion	   ledde	   till	   att	   stadsplanen	   från	   1844	   var	   fullt	   utbyggd	   1870.	   Detta	  
ledde	   till	   att	   markköp	   först	   genomfördes	   söder	   om	   stadsbebyggelsen.	   Senare	   köptes	  
mark	   in	  både	   i	  väster	  och	   i	  norr.	  På	  grund	  av	  detta	  utarbetas	  en	  ny	  stadsplan	  som	  var	  
klar	   1875.	   I	   denna	   drogs	   en	   fyrkant	   av	   allégator	   efter	   kontinental	   förebild,	   runt	   den	  
existerande	   bebyggelsen.	   Utbyggnaden	   av	   stadsplanen	   inleddes	   med	   lasarettet,	  
fornsalen	   och	   läroverket	   i	   söder.	   Stadens	   profil	   förändrades	   genom	   tillkomsten	   av	  
allégatorna	  och	  fastigheter	  upp	  till	  fyra	  våningar.	  5	  	  

Ny stadsplan 
1914 fastställdes en ny stadsplan då den tidigare i stort sett fullt ut hade tagits i anspråk. I 

denna blev mer avlägsna delar i sydväst (Bäckaslövsområdet) och i väst (Ulriksbergsområdet) 
stadsplanelagda. Denna plan 
bröt mot synsättet från det 
rutmönstrade idealet. Nu var det 
istället en anpassning till 
terrängen och redan existerande 
bebyggelse som gällde. 
Gatunätet blev påfallande 
oregelbundet och slingrande. 
Till största delen var det 
villabebyggelse som tillkom 
men också Växjös tidigaste 
radhusområde uppfördes här.  

Enligt	   stadsplanen	   finns	   på	  
flera	   ställen	   offentliga	  
byggnader	   insprängda	   i	  
villabebyggelsen.	   Dock	   blev	  
bara	   Västra	   folkskolan	  
(Bäckaslövsskolan)	   byggd	  
enligt	   planen.	   Planen	   visar	  
också	   att	  man	   har	   försökt	   att	  
styra	   vilka	   bebyggelsetyper	  
och	   byggnadssätt	   som	   skulle	  
få	   förekomma	   inom	   olika	  
delarna	  av	  området.6	  	  

                                                
5 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 
6 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 

Stadsplan över Växjö upprättad av Nils Gellerstedt 1912. 
Hämtad ur: Växjö genom 1 000 år, Lars-Olof Larsson  
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Stor befolkningstillväxt 
Under	  mitten	  av	  1900-‐talet	  präglas	  staden	  av	  en	  allt	  starkare	  befolkningstillväxt.	  Från	  

1940	   till	   1970	   hade	   befolkningen	   ökat	   från	   15	  000	   till	   37	  000	   invånare.	  Denna	   starka	  
befolkningstillväxt	   överträffade	   starkt	   de	   prognoser	   som	   var	   gjorda.	   Dock	   hade	  
kommunen	   skapat	   viss	   handlingsfrihet	   genom	   förvärv	   av	   stora	   arealer	   mark	   för	  
framtida	  tomter.	  Prognoserna	  som	  gjordes	  på	  befolkningstillväxten	  från	  1950	  till	  1980	  
överskreds	   av	   verkligheten	   med	   150	   procent,	   vilket	   ställde	   stora	   krav	   på	   ledande	  
beslutsfattare	  och	  tjänstemän	  till	  att	  snabbt	  hitta	  lösningar	  för	  bostäder	  och	  skolor.	  

1947	   togs	   en	   ny	   byggnadslag	   där	  
kommunerna	   uppmanades	   utarbeta	  
en	   generalplan,	   huvudsyftet	   var	   att	  
kommunerna	   skulle	   ange	   olika	  
ändamål	  för	  markanvändningen.	  För	  
att	   kunna	   ange	   om	   marken	   skulle	  
användas	   till	   bostäder,	   industrier	  
trafikleder	   eller	   något	   annat	  
förutsattes	   att	   noggranna	   analyser	  
och	   prognoser	   av	   befolknings-‐	   och	  
näringsutveckling	   genomfördes.	  
Trots	   att	   Växjös	   prognoser	   till	   stor	  
del	  slog	  fel	  ut	  kom	  generalplanen	  att	  
spela	   en	   betydande	   roll	   för	   stadens	  
expansion.	   Enligt	   planen	   borde	  
bostadsbebyggelse	  ske	  främst	  norrut	  
upp	  till	  den	  planerade	  Mörners	  väg,	  i	  
Kvarnhagen	  och	  åt	  öster	   i	  Högstorp.	  
Industriområde	   tänkte	   man	   sig	   ett	  
vid	  Skärvet,	  ett	  mellan	  Trummen	  och	  
järnvägen	   och	   ett	   nordöstligt	   vid	  
torpet	  Fagrabäck.	  7	  	  

Efterkrigstidens	  första	  bebyggelse	  omfattade	  främst	  ett	  antal	  större	  bostadshus	  i	  fyra	  
våningar	   på	   S:t	   Anne	   gärde	   bakom	   Östregårdsskolan.	   Senare	   gick	   man	   vidare	   med	  
nybyggnation	   på	   Lekmansgärdet	   mellan	   Sandsbrovägen	   och	   Gamla	   Norrvägen.	   Två	  
radhusområden	   byggdes,	   ett	   mindre	   vid	   Tegnérgatan	   och	   ett	   större	   vid	  
Ulriksbergsområdets	   västra	   del,	   villor	   och	  mindre	   bostadshus	   bredde	   så	   smått	   ut	   sig	  
söderut.	   I	   början	   på	   1950-‐talet	   byggdes	   även	   några	   väldiga	   betongelement	   på	  
Lassaskogmossen,	   vilka	   var	   ritade	   av	   den	   välkände	   arkitekten	   Ralph	   Erskine.	   Under	  
senare	   delen	   av	   1950-‐talet	   började	  man	   bygga	   villor	   och	   radhus	   i	   riktning	  mot	   både	  
nordöst	   och	   nordväst.	   Samtidigt	   började	   bebyggelse	   av	   hyreskaserner	   mellan	  
Folkparken	   och	   Lassaskog.	   Två	   industriområden	   började	   ta	   form	   redan	   under	   1940-‐
talet.	   Det	   första	   i	   sydöst	   var	   knappast	   planerat,	   det	   var	   däremot	   det	   västra	  
industriområdet.8	  

                                                
7 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 
8 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 

Karta över stadsbyggnadsexpansion 1940 – 1972 
Utifrån karta av Lars-Olof Larsson Växjö genom 100 år 1991 
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Funktionalistisk planering 
Tack	  vare	  stadens	  framsynta	  markpolitik	  fanns	  här	  mycket	  tomtmark	  till	  förfogande	  i	  

början	   av	   1960-‐talet.	   Detta	   möjliggjorde	   att	   ett	   storskaligt	   funktionalistiskt	   byggande	  
satte	  fart	  på	  bred	  front.	  Flera	  stora	  områden	  för	  flerbostadshus	  togs	  fram	  på	  1960-‐talet	  
bl.a.	   i	   Araby,	   Dalbo,	   och	   på	   Öster.	   Samtidigt	   började	   en	   omfattande	   radhus-‐	   och	  
villabebyggelse	  att	  växa	  upp	  i	  Högstorp,	  i	  delar	  av	  Hov	  och	  ut	  mot	  Araby.	  	  

Staden	  förvärvade	  1964	  Teleborgs	  egendom	  för	  att	  som	  markreserv	   för	  den	  kraftiga	  
expansionen	   som	   förväntades	   fortsätta.	  Enligt	  prognoserna	   förväntades	  Teleborg	  hysa	  
10	  000	   personer	   i	   slutet	   av	   1970-‐talet.	   Därför	   utlystes	   en	   tävling	   om	   planering	   och	  
byggnation	   av	   området	   och	   en	   särskild	   projektgrupp	   tillsattes.	   Detta	   medförde	   att	  
Teleborg	   kom	   att	   få	   en	   betydligt	   mer	   genomtänkt	   planering	   än	   tidigare	   utbyggnads-‐
områden.9	  	  

I	  Översiktsplanen	  för	  Växjö	  kommun	  1991	  pekades	  de	  nya	  stadsdelar	  ut	  som	  ansågs	  
mest	  lämpliga	  att	  exploatera	  för	  att	  klara	  den	  beräknade	  tillväxten.	  Tanken	  var	  att	  Växjö	  
skulle	   fortsätta	   expandera	   utifrån	   en	   utbyggnad	   av	   nya	   stadsdelar.	   Tankegångarna	  
förändrades	  under	  1990	  –	  talet	  så	  att	  expansionen	  i	  stället	  skulle	  ske	  utifrån	  en	  förtätad	  
stad.	  	  

Sammanhållen stad 
Under	  senare	  år	  har	  man	  i	  Växjö	  i	  första	  hand	  satsat	  på	  att	  bygga	  i	  stadskärnan.	  Den	  

avlastning	   som	   behövs	   för	   att	   inte	   spränga	   rutnätsstaden	   löses	   inom	   flera	   mindre	  
utbyggnadsområden.	   Detta	   för	   att	   kunna	   utveckla	   en	   måttfull	   och	   väl	   sammanhållen	  
stad.10	   Detta	   följer	   den	   inriktning	   som	   i	   översiktsplanen	   för	   Växjö	   stad	   1997,	   där	   det	  
anges	   att	   nybyggandet	   skall	   inriktas	   på	   förtätningar	   inom	   eller	   intill	   nuvarande	  
stadsbygd.	   Undantagen	   som	   skall	   göras	   utifrån	   strategin	   är	   för	   verksamheter	   som	   är	  
störande	   eller	   mycket	   ytkrävande.	   Förtätningen	   får	   dock	   inte	   inkräkta	   på	   värdefulla	  
grönytor	   och	   grönstråk.11	   Ur	   teknisk	   synpunkt	   är	   förtätningen	   ofta	   att	   föredra	   då	  
befintliga	  ledningssystem	  och	  vägar	  kan	  användas.	  Likaledes	  är	  olika	  former	  av	  service	  
skolor	  och	  kollektivtrafik	  lättare	  att	  hantera	  vid	  en	  förtätning.	  	  
 

                                                
9 Larsson Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Nordstedts förlag AB Stockholm 1991 
10 Berntsson	  Viveca,	  Den	  måttfulla	  staden, Boverket 1996  
11 Översiktsplan för Växjö stad 1997 
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Dagens situation 

Växjö stad 

Sjöstad 
Växjö	  är	  ”staden	  vid	  sjöarna	  där	  vägarna	  möts”	  och	  vattnet	  är	  naturligtvis	  viktigt	   för	  

Växjöborna.	   Växjö	   är	   en	   sjörik	   stad	   med	   Växjösjön,	   Trummen,	   Bergundasjöarna	   och	  
Helgasjön	  i	  dess	  omedelbara	  närhet.	  Dessa	  har	  stor	  påverkan	  på	  livet	  i	  staden,	  för	  stads-‐	  
och	   landskapsbilden	   samt	   för	   rekreation.	   Helgasjön	   är	   dessutom	   stadens	  
dricksvattentäkt.	  

Centrala	   delarna	   av	   Växjö	   härstammar	   från	   den	   rutnätsplan	   som	   upprättades	   efter	  
stadsbranden	   1658.	   Tack	   vare	   den	   välbevarade	   rutnätsstaden	   är	   centrumområdet	   av	  
riksintresse	   från	   kulturmiljö-‐synpunkt.	   Staden	   har	   senare	   byggts	   ut	   efter	   olika	  
stadsbyggnads-‐principer	  där	  flera	  olika	  stadsdelar	  har	  utvecklats.	  De	  yttre	  stadsdelarna	  
har	  blivit	  präglade	  av	  1960-‐talets	  syn	  på	  stadsutformning	  där	  gatunätet	  är	  differentierat	  
och	   gång	   och	   cykeltrafiken	   har	   fått	   särskilda	   vägnät	   och	   naturen	   har	   behållits	   i	  
grönstråk.12	  	  

Regionalt centrum 
I	  Växjö	  kommun	  bor	  idag	  totalt	  drygt	  74	  000	  invånare	  och	  av	  dessa	  bor	  nästan	  52	  700	  

i	   Växjö	   stad.13	   Detta	   gör	   Växjö	   till	   regionens	   största	   kommun	   räknat	   till	   folkmängd.	   I	  
staden	   finns	   viktiga	   regionala	   funktioner	   såsom	   länsstyrelse,	   länssjukhus	   och	   ett	   stort	  
utbud	   av	   kommersiell	   service.	   Centrallasarettet	   som	   är	   länssjukhus	   ligger	   beläget	  
mycket	   centralt	   i	   staden,	  med	   närhet	   till	   järnvägsstationen	   och	   i	   direkt	   anslutning	   till	  
Växjösjön.	  	  

Järnvägsstationen	   ligger	   fortfarande	   i	  centrala	  Växjö	  med	  spår	  som	  i	  öster	   leder	  mot	  
Emmaboda	   och	   i	   väster	   mot	   den	   stora	   järnvägsknuten	   Alvesta.	  
Kommunikationsmöjligheten	  med	  cykel	  är	  goda	  då	  staden	  har	  ett	  väl	  utbyggt	  cykelnät.	  

Detta	   förbättras	  
ständigt	   för	   att	  

tillgängligheten	  
med	   cykel	   skall	   öka	  
i	   hela	   staden.	   Växjö	  
är	   fortfarande	   en	  
knutpunkt	   vad	  
gäller	   biltrafiken	  
med	   bra	   trafikleder	  
mot	  Malmö,	  Alvesta,	  
Jönköping,	   Kalmar	  
och	   Ronneby.	   Runt	  
stora	   delar	   av	  
staden	   finns	   väl	  

utbyggda	  
                                                
12 Översiktsplan för Växjö stad 1997 
13 Statistiska centralbyrån, 2002  
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kringfartsleder	   för	   att	   underlätta	   genomfarten	   förbi	   staden.	   För	   att	   ytterligare	  
underlätta	  trafikströmmen	  söder	  om	  staden	  finns	  tankar	  på	  att	  i	  framtiden	  bygga	  ”Södra	  
Länken”	   som	   skall	   binda	   samman	   riksväg	   23	   (Malmövägen)	   med	   riksväg	   30	  
(Ronnebyvägen).	  Centrum	  är	  alltjämt	  det	  dominerande	  området	  för	  handel,	  förvaltning	  
och	   administration.	   I	   de	   nyare	   stadsdelarna	   har	   stadsdelscentra	   fått	   tillgodose	  
närservicen	   i	   bostadsområdena.	   På	   1970-‐talet	   började	   bygget	   av	   Samarkand,	   ett	  
stormarknadsområde	  på	  Västra	  Mark	  som	  ligger	  ca	  3	  km	  västerut	  från	  stadens	  centrum.	  
I	  detta	  område	  sker	  än	  idag	  en	  fortsatt	  expansion	  av	  butiker.	  14	  Förutom	  på	  dessa	  platser	  
finns	  ett	  flertal	  stora	  livsmedelsbutiker	  och	  närbutiker	  i	  de	  olika	  stadsdelarna.	  	  
Mellan	   centrum	   och	   stormarknadsområdet	   ligger	   också	   Värendsvallen,	   ett	   stort	  

idrottscentrum	  med	   tipshall,	   ishall	   och	   ett	   flertal	   fotbollsplaner.	   Växjösjön	   som	   ligger	  
oerhört	   centralt	   i	   staden	   bara	   ett	   stenkast	   från	   lasarettet	   utgör	   en	   fantastisk	   vy	   för	  
stadens	   befolkning.	   Den	   är	   lättillgänglig	   för	   stora	   delar	   av	   stadens	   invånare	   och	   den	  
omges	  helt	  av	  en	  motionsslinga	  som	  används	  flitigt	  av	  motionärer.	  Längs	  östra	  sidan	  av	  
sjön	   ligger	   stadens	   simhall	   och	   vid	   den	   västra	   sidan	   av	   sjön,	   i	   Strandbjörket,	   ligger	  
tennishallen.	  	  

Grönt Växjö 
Inom	  Växjö	  stad	  finns	  ett	  flertal	  parker	  och	  grönstråk.	  Här	  finns	  både	  anlagda	  parker	  

som	   sköts	   mer	   intensivt	   och	   naturparker	   som	   består	   av	   uppvuxna	   skogspartier	   som	  
sköts	  mer	  extensivt.	  Grönstråken	  finns	  till	  för	  att	  knyta	  samman	  de	  olika	  grönområdena	  
och	  är	  ofta	  försedda	  med	  gång-‐	  och	  cykelvägar.	  I	  stadens	  närhet	  finns	  flera	  naturreservat	  
med	   Bokhultets	   naturreservat	   bara	   ett	   par	   kilometer	   söderut	   från	   centrum.	   Ett	   annat	  
centralt	  beläget	  reservat	  är	  Teleborgs	  naturreservat	  som	  gränsar	  till	  sjön	  Trummen	  och	  
universitetsområdet.	  

Det	  finns	  ett	  stort	  antal	  både	  kommunala	  och	  privata	  för-‐	  och	  grundskolor	  fördelade	  
inom	   de	   olika	   stadsdelarna.	   I	   staden	   finns	   dessutom	   fyra	   stycken	   kommunala	   och	   tre	  
privata	  gymnasieskolor.	  Som	  kronan	  på	  verket	  har	  också	  staden	  ett	  universitet	  som	  är	  
placerat	  i	  stadsdelen	  Teleborg.	  

Efterfrågan på bostäder har under de senaste åren varit stor för Växjös del. Detta har 
inneburit att ett flertal projekt har genomförts och planerats. De mest lämpliga och 
lättexploaterade projekten i de centrala delarna har planerats eller är på gång att planläggas. 
Detta innebär att randzonen utefter stadens nuvarande utbredningsområde börjar bli intressant 
för exploatering. Till dessa intressanta områden tillhör Vikaholm som i samrådsförslag för 
Växjö södra 2001 har tagits upp som område för stadsutveckling av bostäder, service på kort 
sikt. Hela området Vikaholm är kommunalägd mark vilket gör det lättare att exploatera här 
jämfört östra Teleborg där marken är privatägd. Idén med en väl sammanhållen stad går dock 
delvis förlorad om en byggnation sker i Vikaholm. Antalet arbetstillfällen förväntas öka i 
Teleborg inom de närmaste åren.15 Vikaholms placering på ett relativt kort avstånd ifrån 
universitetet kan då ge ett bidrag med bostäder på ett rimligt pendlingsavstånd.  

                                                
14 Översiktsplan för Växjö stad 1997 
15 Översiktsplan för Växjö Södra, samrådsförslag 2001. 
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Teleborg 

Telestad 
Telestad var en av de största byarna söder om Växjö. Under 1800-talet sammanfördes större 

delen av byn till en godsbildning, som vid sekelskiftet fick namnet Teleborg efter det då 
uppförda slottet.16Sedan staden 1964 förvärvade Teleborgs egendom för att ha som 
markreserv har här skett en kraftig expansion. Expansionen har dock inte varit så kraftig som i 
prognosen från 1960-talet. I dag bor det i stadsdelen cirka 10 000 invånare,17 det antal 

invånare som 
stadsdelen enligt 

förutsägelserna 
skulle innehålla mot 
slutet av 1970-talet. 
Stadsdelen har blivit 
utformad efter 
dåtidens stadsideal 
med ett differentierat 
gatunät och där gång- 
och cykeltrafiken i 
stora delar är 
separerad från övrig 
trafik. Naturen har 
dessutom bevarats i 
stora stråk genom 
hela området. Vid 
sekelskiftet 2000 – 

2001 fanns i Teleborg 1 996 bostäder i småhus och 3 191 bostäder i flerfamiljshus, inklusive 
studentbostäderna på campusområdet.18 Nya bostäder har byggts sen dess och flera är på gång 
att byggas. Av dessa nybyggda och projekterade är några tiotal småhus och flera hundra är 
lägenheter. De flesta av dessa är studentlägenheter som byggs på campusområdet. 

Universitet 
Den kraftiga utbyggnaden av stadsdelen kan till stora delar tillskrivas Växjö universitet som 

är lokaliserad i nordöstra delen av Teleborg. På universitetet finns idag drygt 12 000 studenter 
registrerade inom grundutbildningen och 150 studerande inom forskarutbildningen. Till detta 
skall läggas de 800 personer som är anställda som forskare, lärare och administratörer. Det är 
en omfattande grundutbildning som bedrivs här med 42 olika utbildnings-program och 900 
kurser i 50 olika ämnen.19 I och med att universitetet ligger utlokaliserat från centrum har man 
lyckats att skapa ett väl samlat campusområde där möjlighet för expansion ges. Bebyggelsen 
på campusområdet har utökats i flera etapper både för bostadsändamål och för lokaler till 
företag, forskning och studier. 

På campusområdet invid sjön Trummen ligger Teleborgs slott. Det var Greve Gustav 
Fredrik Bonde som runt år 1900 lät uppföra detta byggnadsverk som liknar en riddarborg. 

                                                
16 http://www.masda.vxu.se/multimedia/web/htmlex/slott1.htm 
17 Statistiska centralbyrån, 2002  
18 Statistiska centralbyrån, 2002  
19 http://www.masda.vxu.se/multimedia/web/htmlex/slott1.htm 
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Slottet ägs numera av Växjö kommun och innehåller samlings- och representationslokaler för 
kommunen samt utgör tjänsterum för universitetets forskare.20 

Teleborg Centrum 
Teleborg har ett väl utbyggt centrum innehållande butiker, restaurang, förskola, skola, 

bibliotek m.m. I området finns också vårdcentral och dagcentral samt Teleborgs kyrka. Här 
finns också möjlighet för motion och idrottsaktiviteter med en stor idrottshall och 
idrottsplaner centralt belägna. Centrum ligger i nära anslutning till campusområdet med 
enbart stadens infartsled som skiljelinje. Avståndet mellan Teleborgs centrum och Växjö 
centrum är omkring tre kilometer. Viss service finns även spridd i övriga delar av stadsdelen 
med en butik och kyrka längs Torpavägen i sydväst samt idrottsplaner i anslutning till Södra 
Bergundasjön. Ett flertal förskolor och skolor finns också inordnade i stadsdelen.  

Naturnära 
I stadsdelen är det stora ytor som är bevarade som grönområde. Centralt i området ligger 

Teleborgsskogen, ett relativt stort skogsområde som bl.a. inrymmer motionsslinga och 
cykelväg. Stadsdelen är byggd längs nästan hela östra sidan av Södra Berundasjön, där det 
finns goda 
möjligheter för 
rekreation och 
motion, med en 
strandpromenad 
som löper kring 
stora delar av sjön. 

Trafik 
Den	   trafik	   som	  

skall	  till	  stadsdelen	  
eller	  igenom	  denna	  
leds	   på	   två	   stora	  
trafikleder.	  
Teleborgsvägen	   är	  
den	   stora	   trafikled	  
som	   leder	   in	  
trafiken	   söderifrån	  
direkt	  in	  till	  Växjö	  centrum.	  Denna	  trafikled	  delar	  campusområdet	  från	  övriga	  Teleborg.	  
I	   södra	   stadsdelen	   ansluter	   den	   andra	   trafikleden,	   Torpavägen	   till	   Teleborgsvägen.	  
Denna	  förbindelse	   leder	  trafiken	  genom	  västra	  delen	  av	  Teleborg,	  vidare	  mellan	  Södra	  
Bergundasjön	   och	  Växjösjön	   in	   på	   Söderleden	   där	   den	   ansluter	   till	   Storgatan	   västerut	  
från	  Växjö	  centrum.	  	  

                                                
20 http://www.masda.vxu.se/multimedia/web/htmlex/slott1.htm 
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Vid	   årsskiftet	   2000—2001	   hade	   knappt	   hälften	   (47,6	  %)	   av	   hushållen	   i	   stadsdelen	  
egen	  bil.	  Motsvarande siffra för hela Växjö kommun är att 56,7 % hade egen bil. Att andelen 
hushåll med bil är mindre i Teleborg kan troligtvis tillskrivas att andelen studenter är stort i 
området. Av stadsdelens 2731 hushåll med bilinnehav var det 416 (7,3 %) hushåll som hade 
mer än en bil21.  

Cykellederna i området är väl utbyggda. De leds delvis utefter gatorna i stadsdelen men här 
finns även mer gena leder som inte följer gatorna.22 För att ta sig till Växjö centrum med buss 
finns det möjlighet att göra detta från Teleborgs centrum eller ifrån universitetsområdet men 
det går också en linje längs Torpavägen som är möjlig att använda för att ta sig till Växjö 
centrum. 

	  
 

 

                                                
21 Statistiska centralbyrån, 2002 
22 Cykelvägkarta över Växjö Stad, Växjö kommun 1999 


