
Del 3: Jämförelse mellan kommunerna och 
bebyggelsestrukturen 

3.1 Kristianstads historia 
 
Efter att orten Vä brann upp 1612 beslöt man att ersätta den med en stark och skyddad fästning. Detta skedde 
under kung Christian IV:s direktiv och närvaron av Helgeåns vattenområde skulle bli en idealisk plats för en 
svårtillgänglig försvarsanläggning. Kristianstad blev den första staden i Norden som anlades med rutnätsplan, 
vallar och bastioner. Skåne delades 1719-20 i två län med Kristianstad som residensstad i det ena. Handel och 
sjöfart blomstrade och staden med hamnen i Åhus intog en ledande ställning inom skånsk sjöfart. Staden fick 
också stor betydelse som militärstad. I början av 1800-talet miste dock Kristianstad alltmer sin betydelse som 
fästning. Istället betonades ställningen som ämbetsmannastad. Handeln tog fart vid sekelskiftet 1800-1900 talet 
genom den omfattande brännerirörelsen. Under 1900-talet växte staden främst utanför den ursprungliga 
fästningsstaden. De flesta stora arbetsplatserna etableras i utkanterna. Från 1930 till 1960 fördubblas 
folkmängden i Kristianstad från 14 000 till 28 000. En historisk markering är nedläggningen av de två 
regementena 1994. Prägeln av militärstad har därmed förändrats och de militära områdena är idag plats för 
högskolan. Dagens Kristianstad är resultatet av en serie inkorporeringar och kommunsammanläggningar.1 

3.2 Växjös historia  
 
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 blev ett biskopssäte. Marknadsplatsen som 
ända in på 1600-talet var stadens centrum låg i direkt anslutning till domkyrkan2  
 
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 troligt att en 
marknadsplats utvecklades där vägarna strålade samman.3 
 
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. Efter den våldsamma branden 1843 
formades stadsplanen efter dåtidens ideal. En strikt regelbundenhet gällde men till detta sattes krav på 
monumentalitet och öppenhet. Resultatet av dessa förändringar präglar än idag Växjö centrum. 
 
	  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 till nästan 7 400 
personer. Folkökningen fortsatte en bit in på 1900 – talet och 1920 bodde det 9 300 personer i staden. Denna 
expansion ledde till att stadsplanen från 1844 var fullt utbyggd 1870. Utbyggnaden av stadsplanen inleddes med 
lasarettet, fornsalen och läroverket i söder. Stadens profil förändrades genom tillkomsten av allégatorna och 
fastigheter upp till fyra våningar.  
 
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 
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verkligheten med 150 procent, vilket ställde stora krav på ledande beslutsfattare och tjänstemän till att snabbt 
hitta lösningar för bostäder och skolor.4 

3.3 Kommunbeskrivningar 
 

Växjö   Kristianstad 
 
Befolkning  74 100   74 500 
 
Varav i   52 700   31 000 
tätorten  (70%)   (40%) 
 
Antal tätorter  11 st   27 st 
Över 200inv     + många småorter 
 
Storlek  1674 km2   1250 km2 
  44 inv/km2   60 inv/km2 
 
Tätortens  28,53 km2   17,37 km2 
Storlek  1817 inv/km2   1819 inv/km2 
 
Bef. ökning  ca 5%,bara i tätorten  ca 3% 
År 90-99  
 
Pendling in  7400 pers   7600 pers 
Ut  5100   5000 
Netto  23005   26006 
 
Bilinnehav  463st   481st 
Per tusen inv 
Riket 425st 
 
Gator  355 km, 16 % huvudgata  367 km, 20 % hg 
  
Cykelväg  125 km   134 km 
 
Gångbana  203 km   177 km 
 
Störst 
Näringsgren,  Handel och kommunikation Vård och omsorg 
 
Medelinkomst 9 % lägre än riket  12 % lägre än riket 
 
Ålders-genomsnitt fler 20-25 åringar  följer rikets 
 
Utrikes födda 10 %   8,5 % 
Riket 11,5 % 
 
Kristianstad och Växjö tätorter skiljer sig åt gällande folkmängd men också gällande tätortens areal. Växjö tätort 
är ca 29 km2 stort och Kristianstad är ca 18 km2. Trots att Växjö har en större befolkning är tätheten ungefär 
samma, ca 1800 inv/km2. 
Tätorternas arealökning i km2 mellan åren 1960-1995 skiljer sig också åt. Växjö är en bland 21 st andra tätorter 
som hade en arealökning på 10-20 km2 medan Kristianstad var en av 45 st som växte mellan 5-10 km2 under 
denna tiden. Växjö har en förhållandevis stor arealökning mellan 1980-90 medan Kristianstad har den tidigare 
under 1970-80. Detta är en förklaring till varför tätorterna ser annorlunda ut.  
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Tätortsarealerna har av olika anledningar vuxit. Växjös arealökning beror på den ökade befolkningen i tätorten 
medan Kristianstads tillväxt beror på en ökad standard. Kristianstad var redan 1960 en stor tätort och har sedan 
dess inte vuxit alls i samma omfattning som Växjö. De båda städerna har ungefär lika många arbetsplatser inne i 
tätorten men befolkningen skiljer sig mycket åt. Det gör att det krävs längre transporter till de arbetsplatser som 
finns i Kristianstad jämfört med Växjö. Det är fler ”personer” som gör anspråk på tätorternas ytor än de boende. 
Räknas arbetsplatser också som ”personer” eller som enheter, blir m2 tätortsyta per enhet betydligt lägre än m2 
per invånare. Detta är ett viktigt förhållande då det gäller att beräkna tätorternas framtida arealbehov. 
 
Antalet nybyggda bostäder i Växjö är högre än i Kristianstad och om man slår ihop nybyggda flerbostadshus 
med småhus byggs det ca 100 nya bostäder om året. Befolkningen är mer välutbildad i Växjö än befolkningen i 
riket och i Kristianstad. 7 

3.4 Kristianstad 
 
Kristianstad har en levande landsbygd och många väljer detta boende. Det är en kvalité för kommunen. Det finns 
ytterligare en kvalité i form av externhandelsområden (Vilan) som kraftigt expanderar och som har kunder från 
hela regionen. 
 
Pendlingen i Skåne ökar kraftigare än i någon annan del av landet. Den kraftigaste ökningen står bl a 
Kristianstad för. På Region Skåne ser man redan att Skånes 15-20 lokala arbetsmarknader långsamt växer 
samman till en enda stor regional arbetsmarknad.8  
 
Även inom kommunen är pendlandet stort på grund av den utspridda bebyggelsen och tillgängligheten att åka 
kollektivt varierar givetvis mellan olika orter. I Kristianstad pågår projekt i syfte att knyta ihop cykelvägnätet i 
Kristianstad och för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. Man vill främst försöka få bort de 
korta resorna inom Kristianstad och Åhus som försämrar luften mycket.9  
 

 
Bilaga 2: Utskriven karta över Kristianstad kommun, (Kan läsas digitalt genom att dubbelklicka på ikonen. Kan 
också läsas i det tryckta arbetet som bilaga i slutet). 
 

 
Bilaga 3: Utskriven karta över befolkningstätheten 
 
Tätorterna 
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Figur 4: Befolkning i Kristianstads tätorter 
 
Kristianstad tätort 
Tätorten består av många områden, varav ett är Hammar, som ligger någon kilometer om centrum. Hammar är 
till stor del ett villaområde men där finns även någon industri samt skola. Norr om Hammar på Nosabyvägen 
ligger Nosaby vilket är ett till ytan utdraget område. Österäng är ett ganska nedslitet område från 60-talet som nu 
genomgår förändring genom renovering. Här finns skolor, butiker, distriktssköterska, sporthall m.m. 
Gamlegården är ett område som liknar Österäng fast något större. Här pågår inte samma renoveringsarbete. 
Området ligger långt ifrån centrum och nära Näsby som är ett villasamhälle. I dess närhet är högskolan 
lokaliserad. Söder om Kristianstad vattenrike utmed Härlövsängsleden ligger Vilan och Långebro vilka är  
områden som expanderar genom handel. Här finns också bostäder och skolor. Många som handlar där kommer 
från andra delar av stan. Det är någon kilometer in till centrum därifrån. Vid fortsatt färd över Helge å är man 
inne i centrum där det finns gott om affärer och gågator i en rutnätsplan. Vägverket är lokaliserat i området 
Björkhem. Det ligger inom gångavstånd till centrum och här finns ett flertal andra företag etablerade. Mer 
information om befolkningstäthet, handelsaktivitet eller arbetsplatser i tätorten finns i bilagorna 4, 5, 6:  
 

 
Bilaga 4: Befolkningstäthet i Kristianstad tätort 
 

 
Bilaga 5: Utbredningen av handel i Kristianstad tätort 
 

 
Bilaga 6: Utbredningen av tjänster i Kristianstad tätort 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Hammar              Bild 2: Nosaby skola                       Bild 3: Gamlegården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Österäng                 Bild 5: Högskolan            Bild 6: Björkhem 
 
Fjälkinge är ett samhälle som består av en matta av villor. I orten finns också nödvändig service. De som bor här 
arbetar med största sannolikhet i Kristianstad och pendlar dit. Det finns två busslinjer genom orten, linje 558 och 
557. Närheten till  
E 22 gör att det går snabbt och smidigt att köra egen bil till Kristianstad som bara ligger några kilometer därifrån. 
Är emellertid lite för långt att cykla. 
 
Rinkaby ligger utmed den trafikerade väg 118 som förbinder Åhus med Kristianstad. Vägen ger stark prägel åt 
samhället då den går rakt igenom. Här ligger skolor precis intill vägen och där är hastigheten endast 30 km/h. 
Orten är mycket beroende av Åhus och Kristianstad då den saknar flera av de nödvändigheter som invånarna 
behöver. Boende där arbetar med största sannolikhet i Kristianstad eller Åhus. Bil- beroendet torde vara 
omfattande men genom samhället trafikerar busslinje 551 mellan Åhus – Kristianstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7: Skola intill väg 118 i Rinkaby 
 
Åhus är den största tätorten i kommunen förutom Kristianstad stad. Väg 118 delar tätorten i två delar. 
Bussförbindelserna till Kristianstad är flera då de flesta som bor där pendlar dit för att arbeta eller gå i skola. 
Linje 551 går mellan Åhus – Kristianstad och linje 552 går mellan Yngsjö – Åhus – Norra Åsum – Kristianstad. 
 
Åhus är en ort med identitet präglad av läget vid hav och mynning av Helge å. Historien med medeltida gatunät 
och sommarhuskulturen präglar orten. Befolkningen är knappa 9000 och inflyttningen bedöms som låg. De flesta 
bor i villa vilket gör samhället glesbebyggt. Det finns en hel del småföretag men också stora företag såsom The 
absolut company, Danogips, Åhusglass m fl vilka fodrar en god infrastruktur. Åhus har små markreserver av 
centralt belägen mark för verksamheter. För att tillgodose behovet planeras nya områden både i norr vid väg 118 
och i väster vid Flötövägen. Det finns idag gott om attraktiva bostadsområden i Åhus. Rinkaby skjutfält 
begränsar utbyggnad norrut.  
Näringslivet domineras av tillväxtindustri (30 %), handel/hotell/restaurang (25 %) och offentlig förvaltning (25 
%). Nettoutpendlingen är stor med ca 2500 personer.  



Huvudvägnätet utgörs av väg 118 och övriga gator fungerar som uppsamling eller lokalgator. Det finns väl 
fungerande gång- och cykelnät liksom kollektivtrafik med korta gångavstånd och hög turtäthet. Kulturmiljön är 
av riksintresse. Staden från medeltiden med sitt bevarade gatunät ligger till grund för bevarandeplaner.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8: Den gamla bebyggelsen mitt i Åhus 
 
Degeberga präglas i hög grad av väg 19 som skär rakt igenom samhället. Trafiken är ganska omfattande. Här 
finns nödvändig service och orten är inte beroende av Kristianstad tätort. Avståndet dit (ca 2 mil) är avgörande. 
Busslinje 3, SkåneExpressen går mellan Simrishamn – Kristianstad. Linje 4, SkåneExpressen går mellan Ystad – 
Kristianstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 9: Väg 19 genom Degeberga 
 
Everöd Här finns inget centrum och ingen nödvändig service för invånarna. Närheten till väg 19, som går precis 
utanför tätorten, bidrar till bra bussförbindelser. Busslinje 553 mellan Vittskövle – Kristianstad. SkåneExpressen 
linjerna 3 och 4 passerar också.  
Tollarp har ett relativt stort utbud av service och också en del arbetsplatser. E 22 går precis i utkanten av 
samhället och bidrar till snabba kommunikationer med omvärlden. Busslinje 556 mellan Tollarp – Kristianstad 
och SkåneExpressen linjer 1 och 2 stannar när de passerar  
 
Linderöd  Här finns varken arbetsplatser i betydande mängd eller service för de knappa 400 personer som bor 
här. De busslinjer som stannar är SkåneExpressen 1 och 2. Ett omfattande bilanvändande kan antas ske till 
Kristianstad men även söderut på E 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10: E 22 har en stark prägel på samhället Linderöd 
 
Vä håller sakta men säkert på att växa ihop med de västra och expansiva delarna av Kristianstad. Här finns stor 
villabebyggelse och troligt är att många använder den bil de har för att ta sig till arbetet i Kristianstad. Här finns 
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några affärer men de boende handlar ändå ofta när de är i centrum. Samhället har goda bussförbindelser med 
linje 2. Linje 3 och linje 554 passerar också.  
 
Önnestad har väg 21 strax utanför orten. Här finns några affärer. Här finns en del skolor vilka är i stort behov av 
busslinjer. SkåneExpressen 8 stannar vid väg 21 och trafikerar Helsingborg – Kristianstad. SkåneExpressen 9 
mellan Båstad – Kristianstad. Också SkåneExpressen 11 stannar i Önnestad då den ska till Markaryd – Halmstad 
– Kristianstad. Linje 555 stannar också liksom linje 549. 
 
Färlöv vid väg 19 mellan Knislinge och Kristianstad är ett samhälle med enbart villor. Trots sin relativt stora 
befolkning på knappa tusen invånare saknas det mesta som invånarna behöver. Orten är mycket beroende av 
Kristianstad vilket bidrar till stor andel bilkörning. Bussen mellan Önnestad – Kristianstad, linje 549 stannar. 
 
Arkelstorp är för avlägsen för Kristianstad tätort. Närheten till Knislinge gör att många istället ser denna som 
(sin) tätort. Bussförbindelserna består av två linjer. Linje 550 mellan Vånga - Kristianstad och linje 557, 
Arkelstorp – Fjälkinge – Kristianstad. 

3.5 Växjö  
 

 
Bilaga 7: Karta över Växjö kommun 
 
Växjö är regionens största kommun räknat i folkmängd. I staden finns viktiga regionala funktioner såsom 
länsstyrelse, länssjukhus och ett stort utbud av kommersiell service. Centrallasarettet som är länssjukhus ligger 
mycket centralt i staden, med närhet till järnvägsstationen och i direkt anslutning till Växjösjön.  
Järnvägsstationen ligger 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 för biltrafik med trafikleder mot Malmö, Alvesta, Jönköping, Kalmar och Ronneby. Runt stora delar 
av staden finns väl utbyggda kringfartsleder för att underlätta genomfarten förbi staden. 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.11  
 
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.12  
 
Detta följer den inriktning som finns i översiktsplanen för Växjö stad 1997, där anges att nybyggandet skall 
inriktas på förtätningar inom eller intill nuvarande stadsbygd. Undantagen som skall göras är för verksamheter 
som är störande eller mycket ytkrävande. Förtätningen får dock inte inkräkta på värdefulla grönytor och 
grönstråk. 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.13  
 
Tätorterna  
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Figur 5: Befolkningsantal i Växjös tätorter utom Växjö 31 dec 1999 
 
Växjö tätort 
Växjö tätort är den enda tätorten i kommunen som ökar befolkningen. I Växjö tätort finns ett antal stora 
arbetsplatser och Sigfridsområdet är ett av dem. Det är ett mentalsjukhus och ligger i södra delen av staden mitt 
emellan Växjösjön och Trummen. Likaså är Sandviksverket en stor arbetsplats lokaliserat i närheten av sjön 
Trummen och vid väg 30. På andra sidan sjön Trummen ligger det stora bostadsområdet Teleborg där även 
Campus och universitet är lokaliserat. På vägen mellan centrum och Teleborg finns ett handelsområde med 
stormarknader m.m. Det här är ett område under förändring och i anslutning till universitet och företagsbyn finns 
flera byggarbetsplatser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 11: Nya byggnader i det expanderande Växjö, här vid universitetet. 
 
I Teleborg finns ett centrum med affärer och annan service. Området består av villor och är mycket utsträckt. I 
västra delen av Växjö ligger Samarkand som är ett stort handelsområde främst för bilburna Växjöbor. I närheten 
till Samarkand ligger I 11, vilket är en gammal militäranläggning som numera efter avveckling är företagsby för 
ett flertal företag. Mitt i centrum ligger ett resecenter där alla regionala och lokalbussar utgår ifrån. Där ligger 
också järnvägsstationen strategiskt placerad. Alla som bor i centrum har möjlighet utnyttja promenadstigar som 
finns utmed Växjösjön. Här ligger också simhallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12: Den gamla nedlagda militärregementet I 11 är numera företagsby och  
Bild 13: Resecentrum mitt i stan. 
 
Ingelstad 
Ingelstad ligger utmed väg 30 mellan Växjö och Ronneby. Vägen går i utkanten av samhället och har därmed ej 
så stor påverkan för de boende där. Bebyggelsen består mest av villor men även en del flerbostadshus. I 



samhället finns några affärer, vårdcentral, sporthall och skolor. Det finns också ett naturbruksgymnasium. Många 
pendlar troligtvis till Växjö för att arbeta, men ett antal arbetstillfällen finns på orten och framförallt vid norra 
industriområdet. Ingelstad har två busslinjer, linje 240 och 215 från Tingsryd och Ronneby.   
 
Rottne 
Ungefär lika långt norrut från Växjö, som Ingelstad ligger söderut, ligger Rottne. Bebyggelsen består av villor. 
Samhället ligger inom kort avstånd från Sörabysjön och Innaren. Här finns affär, skola, förskola, sporthall, 
apotek och servicehem. Troligtvis är inpendlingen till Växjö stor, men Rottne industriområde samt Vinninge 
industriområde lockar en del arbetskraft.  
Rottne har två busslinjer, linje 340 och 350. Busslinje 350 trafikerar mellan Braås och Växjö en gång i timmen. 
Linje 340 mellan Tolg och Växjö. 
 
Braås 
Nästan vid kommungränsen, nordost om Växjö ligger Braås. Inga större vägar finns direkt kopplade till orten, 
men väg 23 går bara någon kilometer därifrån. Här finns enbart villabebyggelse. Här finns också nödvändig 
service i form affär, vårdcentral, skola, förskola och bibliotek. Volvo har stora anläggningar på orten där det 
tillverkas arbetsmaskiner. Här arbetar troligtvis stor del av de bofasta, men övriga pendlar till Växjö. Busslinje nr 
350 förbinder orten med Växjö och Vetlanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 14: Volvo är en stor arbetsgivare i Braås 
 
Gemla och Öja 
Gemla och Öja är två små orter. Avståndet dem emellan är litet. Orterna är så små att en sammanslagning är 
möjlig. Gemla är den lite större orten. Här finns en bensinmack med lite försäljning, förskola, skola, fritidsgård 
och bibliotek. De som bor här arbetar i Växjö eller i Alvesta. Avståndet till dessa orter är ungefär lika. Gemla har 
tre busslinjer vilka kommer från Ljungby (nr 144), Halmstad (nr 145) och Gransholm (nr 114).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 15: Den gamla nedlagda järnvägsstationen i Gemla 

3.7 Översiktsplaner 

3.8 Kristianstad ÖP-90 
 
Bebyggelseutveckling 
Huvuddelen av bebyggelseutvecklingen kommer att ske inom och i anslutning till kommunens tätorter. 
 
Bostäder 
Den bostadspolitik som kommer till uttryck i kommunens bostadsförsörjningsprogram genererar att det finns ett 
nybyggnadsbehov av 550-600 lgh per år under 90-talets början. Det kommer sedan att stabiliseras på en nivå 



omkring 300-350 lgh per år. Nybyggnadsbehovet av bostäder styrs av många faktorer t ex bostadsutvecklingen i 
stort, konjunkturer, kostnadsutveckling m.m. Den del av de närmaste årens bostadsproduktion, som styrs av det 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, kan ske inom nuvarande tätortsavgränsningar. På sikt förväntas 
behov av nya exploateringsområden i flera av kommunens tätorter, vilket innebär en tätortsexpansion.  
Det är viktigt stödja befintlig allmän och kommersiell service i glesbygd. Planens rekommendationer ger 
möjlighet till kompletteringar av bebyggelse utanför detaljplanelagt område. 
 
Service 
Är ofta starkt knuten till tätortcentra eller boendet och lokaliseras inom eller i anslutning till bostadsområden. 
Arealbehovet är relativt marginellt jämfört med annan bebyggelses markbehov men kan uppskattas till 2-3 ha per 
år. 
 
Arbetsplatsområden 
Behovet av mark är i hög grad beroende av konjunktursvängningar och den lokala näringslivsutvecklingen. Till 
skillnad från bostadsproduktion innebär nya arbetsplatsområden en direkt tätortsexpansion eftersom 
kompletteringsmöjligheter inom tätortsavgränsningarna inte kan ske. Det framtida behovet uppskattas till 10 ha 
per år. I denna behovsbedömning ingår inte enstaka större etableringar. För sådana bör skapas en 
handlingsberedskap, innebärande att försörjningssystem avseende trafik, vatten och avlopp studeras och 
säkerställs, för 2-3 etableringar under programperioden. 
 
Vägar 
Ett väl fungerande vägnät är grundläggande för kommunens utveckling. Vägnätet, dess standard i olika delar, 
och orternas läge i förhållande till vägarna avgör orternas utvecklingsförutsättningar. I översiktsplanen är man 
noga med att undvika bebyggelse i vägarnas närhet med hänsyn till trafiksäkerhet och buller/avgaser.  
 
Kristianstad centralort fortsatta planering 
Ett behov av ytterligare mark för tätortsutbyggnad blir mer och mer uttalat i takt med att tidigare luckor byggs 
igen och att tillgång på attraktiva förtätningsmöjligheter tar slut. Centralortens nuvarande tätortsavgränsning kan 
inrymma en stor del av bostadsbyggandet emedan bristen på mark för arbetsplatser med goda kommunikationer 
blir alltmer påtaglig. Beredskap måste skapas för att lokalisera enstaka stora etableringar med stor 
omgivningspåverkan. En sammanbyggnad av centralortens nuvarande glesa struktur till fingerstruktur skulle 
innebära bättre underlag för såväl god kollektivtrafikförsörjning som för ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät.  
 
Åhus 
Områdesplanen för Åhus är från 1980 och innehöll en utökning av bostadsbebyggelse väster om Rv 118 och 
norrut till närheten av Horna stationssamhälle. Arbetsplatsområdet vid vattentornet avsågs växa västerut. På 
grund av Rinkaby skjutfält är orten begränsad att växa norrut och omöjliggör utbyggnad av Horna 
stationssamhälle. Därför erfordras ytterligare mark för såväl bostäder som arbetsplatser. 
 
Fjälkinge 
Den av kommunfullmäktige antagna områdesplanen från 1982 innehöll relativt små utbyggnadsmöjligheter, 
beträffande mark för arbetsplatser och bostäder. Förtätningar och kompletteringar har tagit all tillgänglig mark i 
anspråk. Det finns ett behov av mark för både bostäder och arbetsplatser.  
 
Arkelstorp 
Innehåller stora ytor inom tätortsavgränsningen, ytor som idag är outnyttjade eller lågt utnyttjade. Det bör vara 
möjligt att inrymma de närmaste årens bostadsbyggande inom nuvarande gränser. Däremot kan ytterligare mark 
för arbetsplatser behövas. Arkelstorp är den ort som i förhållande till sin storlek får största utredningsområdet. 
Detta motiveras med att terrängen med sina kraftiga nivåvariationer är besvärlig att bebygga jämfört med 
genomsnittet. 
Önnestad 
Möjligheten att förtäta och komplettera för bostadsbebyggelse inom Önnestads nuvarande avgränsning är relativt 
liten. Det behövs mark för både bostäder och arbetsplatser redan i början av 90-talet. Utredningsområdet utökas 
då det finns behov av ytterligare mark för arbetsplatser och för verksamheter som inte är störande för 
omgivningen.  
 



Tollarp 
Större delen av de närmaste årens bostadsbyggande kommer troligen att ske som förtätningar och 
kompletteringar inom den nuvarande tätortens gränser. Behov av mark för arbetsplatser är väl tillgodosett.  
 
Degeberga 
Naturen har på flera sätt försvårat Degebergas utvecklingsmöjligheter. Terrängen är kuperad och det finns 
värdefull natur som måste bevaras ända in i centrum av tätorten. Grundförhållandena varierar kraftigt. Det har 
drivits fram förtätning och komplettering inom nuvarande avgränsning. 
 
Färlöv 
Ligger inom riksintresse för kulturminnesvården och det finns små utrymmen för utbyggnad och förtätning.  
 
Gärds köpinge  
En ortstudie antogs 1982 och innehöll två nya bostadsområden och ett arbetsplatsområde. Utredningsområdet 
ökas mot norr jämfört med kommunöversikten, framförallt med tanke på behovet av mark för arbetsplatser. 
 
Linderöd 
Tätorten har gles struktur och bör vara möjlig att förtäta på bostadssidan. Kommer att beröras av nya E 22 så att 
utredningsområdet behålls i samma utsträckning som tidigare.14 

3.9 Växjö ÖP-91  
 
Långsiktliga mål 
Växjö skall utvecklas till ett konkurrenskraftigt och attraktivt regionalt centrum på ett sätt som gynnar hela 
regionen. För att åstadkomma detta på bästa sätt skall det ske tillsammans med Alvesta. Också samarbetet med 
andra kommuner skall intensifieras. Övriga tätorters livskraft skall stärkas och varje ort skall utvecklas efter sina 
särdrag. En levande landsbygd är viktig. 
För en utveckling av sydöstra Sverige behövs ett tydligt landsdelscentrum, vilket Växjö har goda ambitioner att 
träda in som. Ett medel för detta är att ta tillvara samt utveckla kommunens särart. Växjös särart ligger i dess 
tradition att som administrativt, kulturellt, kommersiellt centrum och som stift och skolstad, avspeglas i 
byggnadsmönster, byggnadsmiljöer och i en hel del äldre bevarade byggnader i centrala Växjö. Regionen som 
helhet gynnas av ett starkt regionalt centrum. 
 
 
Övriga tätorter 
Växjö kommun är en till ytan stor kommun, sju mil fågelvägen från norr till söder och närmare fyra mil från 
öster till väster. Förutom Växjö finns ett antal mindre tätorter. I dessa orter bör det finnas: en god basservice med 
skola, barnomsorg och dagligvarubutik, väl fungerande kommunikationer och ett differentierat näringsliv. Nya 
bostäder måste byggas då det är viktigt att det finns ett varierat utbud av bostäder. Bostäder är viktigt vid 
rekrytering av arbetskraft. 
 
Landsbygden 
Byggandet av nya bostäder skall underlättas på landsbygden samt kollektivtrafiken i form av busstrafik, 
skolskjutsar m.m. Kommunen skall verka för att vägsystemet på landsbygden successivt får en bättre standard. 
 
Utvecklingen 1990-2015 
Utvecklingen styrs till stor del av krafter utanför kommunens kontroll och det är viktigt ha beredskap för fortsatt 
expansion, även om den skulle bli mindre än vad som antagits. 
 
Ortstruktur, tre typer: 
Växjö skall vara kommuncentrum. Lammhult, Braås, Rottne, Gemla, Åryd och Ingelstad skall fungera som 
kommundelcentra med lokal arbetsmarknad och väl utbyggd service. 
Dädesjö, Åby, Furuby, Vederslöv, Tävelsås och Värends Nöbbele skall fungera som lokala servicecentra med b l 
a lågstadieskola, barnomsorg och servicelägenheter. 
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En fortsatt serviceutbyggnad bör ske i först hand i kommundelscentra och i andra hand till lokala servicecentra. 
En ytterligare spridning gagnar ej möjligheterna att behålla servicestrukturen intakt, då befolkningsutbudet är för 
litet i förhållande till serviceutbudet. 
 
Servicen i kommundelcentra är hotad om inte bostäder tillskapas som garanterar nuvarande befolkningsnivå eller 
helst ökar den. Med den ytmässigt stora kommun som Växjö är måste arbetsplatser tillskapas lokalt i 
kommundelscentra. 
I de lokala servicecentra är kommunens inriktning för dessa orter att bibehålla nuvarande befolknings- och 
servicenivå. Ytterligare kommersiell service kan inte påräknas, utan ansträngningarna när det gäller ny service 
bör inriktas mot barnomsorg och servicelägenheter.  
 
Byggande 
Kommuncentrum: 10 400 nya lgh, 450 ha för verksamheter 
Kommundelscentra: 2 500 nya lgh, 120 ha för verksamheter 
Lokala servicecentra: 300-400 nya lgh, ca 30 ha för verksamheter. 
Landsbygden: 600-700 nya lgh, ingen mark för verksamheter 
 
I tätorterna bör bebyggelse generellt sett ske som förtätning och komplettering. Alla tätorter har områden för 
bebyggelse.15 

3.10 Ny ÖP för Växjö kommun 
 
Växjös kommuntäckande översiktsplan är från 1991. I samband med kommunens satsning på samordning av den 
strategiska planeringen har en diskussion startats om framtagande av en ny kommuntäckande översiktsplan. En 
översiktsplan för Växjö stad antogs 1997-02-27 och ersatte därmed den delen av ÖP 91. 
 
Sedan 1991 har det hänt mycket vad gäller statistiskt underlag i kommunen.  
En framtida ÖP kan komma att inkludera mer omfattande analyser av tätorternas förutsättningar. Arbetstillfällen 
förklarar om tätorten är beroende av ett företag eller vilka som har småföretag. Ett ökat samarbete med Alvesta 
skall b la verka för ett nytt bebyggelseområde, Långstorp, beläget mitt emellan de båda tätorterna. 
 
Det har visat sig att bebyggelsen i orterna runt Växjö blivit betydligt mindre än vad det planerades i ÖP 91. 
Växjö har i jämförelse med andra kommuner av samma storlek varit mycket aktiv och byggt en mängd bostäder 
under hela 90-talet. 
 
Kommunen har sedan ett par år aktivt arbetat efter riktlinjen ”den sammanhållna staden” vilket resulterat i att ny 
bostadsbebyggelse först och främst skett som förtätning av eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. En 
stor förändring har skett i o m att högskolan blev universitet. Detta har påverkat Videum och Campusområdet 
och resulterat i ett visionsprogram för området ”vision Campus”. Områdena Telestad, Vikaholm och Jonsboda 
ses som framtida större utbyggnadsområden kring Växjö stad och de ligger söderut från Växjö centrum. I de 
mindre tätorterna är intresset för ny bebyggelse svalt. Istället finns en ökad efterfrågan på bostäder på ren 
landsbygd. 
 
Trafik 
Mycket har hänt på trafikområdet sedan 91. Trafikplaneringen ses idag som en integrerad del av stads- och 
samhällsplaneringen. Miljötänkandet har ökat och det är människan som är måttstocken och inte bilen. Flera 
vägprojekt från ÖP 91 är ej längre aktuella. 
 
Landsbygden 
Ett av översiktsplanens mål är att stärka övriga orters livskraft. Man poängterar vikten av att varje ort har ett 
differentierat näringsliv. En god basservice, väl fungerande kommunikationer samt nya bostäder är viktiga 
delmål. Ett annat övergripande mål är att ha en levande landsbygd. Man nämner främst stora natur- och 
kulturvärden, lands-bygdens viktiga roll för tätorternas rekreationsbehov samt turism. Sedan 91 har man insett 
omlandets betydelse för tätorten och vice versa. Befolkningen på lands-bygden är stor samtidigt som fokus 
riktats mot tätorternas särdrag och individuella förutsättningar. 
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3.11 Utbyggnaden av Kristianstad 
 
Det sker hela tiden en utbyggnad av Kristianstad precis som i andra kommuner. Var denna bebyggelse placeras 
får betydelse för trafikarbetet i kommunen och för vilket färdsätt som kommer att bli det mest använda. Detta är 
en beskrivning av vad som är på gång i kommunen under 2003. Det planeras för ett 50-tal småhus, etablering 
och utvidgning av handel samt etablering av industri. 

 
Bilaga 9: Planerade utbyggnadsområden i Kristianstad 
 
Kommentar: 
Detta är förslag på utbyggnadsområden och därför ej säkert att de blir förverkligade beroende på en mängd 
faktorer. Många av dessa exploateringar kan tänkas ha stort inflytande på kommunikationerna förlagda kring 
tätorten. Det byggs dock en hel del lägenheter i stadskärnan. Det är hyreslägenheter som är den dominerande 
boendeformen i Kristianstad. Kommunen har också tänkt på att inte förlägga nya byggnader för lågt under 
havsytans nivåkurva.16  
 
Kommunen har ambition om att minska transporterna som är ett mål i den översiktliga planeringen. Konkret 
innebär det t.ex. satsningar på kollektivtrafik genom prioriteringar i trafiknätet och lokalisering av 
bostadsbebyggelse, arbetsplatser m.m. med god tillgänglighet till kollektivtrafik, service och gc-nät. 
”Kristianstadslänken” är ett  projekt i sin linda som skall skapa ett starkt sammankopplande stråk mellan 
sjukhuset, resecentrum, järnvägsstationen och högskolan i Kristianstad. Studier pågår också för att göra andra 
kollektivstråk attraktivare, t.ex. Kristianstad- Åhus och Kristianstad- Malmö. 
 
Kommunen anser att externetableringarnas vara eller inte vara är en politisk fråga. Det är svårt att veta hur 
framtida politiker kommer att resonera. Ur planeringssynpunkt med hänsyn till miljön och centrumhandeln är det 
inget de önskar. Frågan är bara om det är kommunen eller marknaden som bestämmer.17 

3.12 Utbyggnaden av Växjö 
 
Många bostadsbyggnadsprojekt är möjliga att äga rum under 2002-2006 då Växjö är inne i en expansiv period. 
Finns en lista med ett 50 tal områden där ny eller kompletterande bebyggelse troligen kommer att ske. Detta är 
en beskrivning av vad som är på gång och begränsningarna består i att det bara gäller Växjö stad. I dessa 50 
områden planeras ca 1700 lgh med blandade boendeformer. Andra etableringar som kan påverka trafikarbetet är 
50 ha industrimark. Planerna varierar mycket år från år. Under 2003 planeras ungefär 570 lgh och under 2004 ca 
1110 lgh. Flertalet är hyresbostäder men också många småhus och radhus.18 
 

 
Bilaga 10: Utbyggnadsområden i Växjö 
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