
Ställningstaganden i frågor som direkt kan
kopplas till hur förslaget ska utformas och som
inte tas upp någon annanstans. Frågorna är av
skild karaktär och de mer övergripande och
generella tas upp i detta kapitlet och i nästa
frågor som är mer direkt kopplade till området
och projektet.

SEGREGATION
Vikten av att motverka segregation mellan olika
samhällsgrupper kan påvisas genom ett enkelt
resonemang.
Att gruppera människor från ett högre samhälls-
skikt ger oftast inga direkta problem, det
betyder därmed inte att det blir ett trivsamt
område. Det mest extrema exemplen är de så
kallade ”gated communities” där de mest
välbärgade frivilligt låser in sig bakom grindar
och därmed på ett väldigt uppenbart sätt visar
motstånd till ett samhälle där vi kan leva tillsam-
mans.
Det ger däremot indirekta effekter i och med att
när de högre samhällsskikten grupperas så
tvingas också de lägre göra det. Den här segre-
gationen minskar givetvis förståelsen för andra
grupper och fördomar ökar.
Att samla människor från en lägre samhällsnivå
ger ofta problem av flera orsaker, bland annat
att området ofta blir eftersatt i underhåll och att
människorna i högre grad är drabbade av
arbetslöshet.
En blandning av olika samhällsgrupper kan
däremot verka berikande för alla, fördomar
minskas, respekt och förtroende för medmän-
niskor ur andra grupper ökar och området blir
mer levande dygnet runt eftersom alla inte lever
under samma förhållanden.

SLUTSATS
Ur en mer övergripande synvinkel är det vikti-
gaste förmodligen att man bygger bostäder av
olika karaktär (byggnadsstandard och byggnads-
typ) som passar olika grupper i samhället.
Hänsyn måste givetvis tas till bostadsmarkna-
den, det sker emellertid naturligt.

SOCIAL INTEGRATION
Fakta nedan kommer från Life between
buildings. (Gehl, 1996)
Skillnaden mot Segregation är att detta gäller

integration på en mer personlig nivå – möten
mellan människor inom ett område. ”Livet
mellan husene” som Gehl utrycker det, är något
som är rikare, mer stimulerande och mer
givande än någon kombination av häpnadsväck-
ande byggnader.
En hög grad av social integration ger naturligtvis
en trevligare omgivning och det ger också ett
säkrare område i och med att man känner
varandra och hjälper varandra i olika situationer,
exempelvis håller ett öga på den bortresta
grannens hus. Det ger dessutom en trygghets-
känsla att veta att man känner människorna i
området. Social integration hänger givetvis ihop
med hur livligt området är, ett livligt område gör
att fler söker sig dit och det blir en positiv spiral
med mycket möten.
Hur skapar man då med hjälp av den fysiska
miljön en hög grad av social integration – ett liv
mellan husen? För att folk ska träffas och för att
det ska bli en livlig stadsdel krävs givetvis att
människor vistas i det offentliga rummet. I en
undersökning av utomhusaktivitet på tolv gator i
Waterloo och Kitchener, Ontario, så såg man att
även om aktiviteter som innebar att transportera
sig utgjorde över 50% av det totala antalet så
var det de stationära aktiviteterna som gav liv till
gatan. De stationära aktiviteterna utgjorde
nämligen 90% av tiden som spenderades på
gatorna och transportaktiviteterna således
endast 10%. De stationära aktiviteterna är
interaktion, stå, göra något, leka och strosa.
Det viktigaste är alltså att skapa en miljö som
främjar de stationära aktiviteterna och därmed
ger den positiva spiralen till mycket möten.
På den övergripande nivån, stadsplanering, får
man en effektiv skingring av människor vid
funktionsseparering (se Funktionsintegrering
nedan) där bilen är nödvändig för transporter
mellan de olika funktionerna. Tillfällen för
möten mellan människor minskar då genom att
man sitter instängd i sin bil.
På en mer detaljerad nivå, tomtplanering, får
man skingring av aktiviteter och människor när
hus ligger långt ifrån varanandra och fasader
och ingångar är riktade från varandra. Omvänt
får man samling av människor och aktiviteter
när byggnader bildar kompakta allmänna ytor
med små gångavstånd och möjlighet till upple-
velser med många av sinnena.
För att få små men ändå ljusa ytor kan man dela
upp stora ytor i mindre, exempelvis genom

PLANERINGSFRÅGOR – GENERELLA

57



rumsbildande trädplanteringar.
På en än mer detaljerad nivå, arkitekturen, kan
man skapa bättre förutsättningar för en livligare
offentlig miljö genom att ha varierande och
oregelbundna fasader med ingångar mot gatan
och bänkar som lockar till att stanna upp. I
lämpliga miljöer (mindre stadsmässiga) kan man
ha halvprivata frontgårdar, de har stor betydelse
för livet på gatan. Exempelvis äger tre gånger så
mycket aktiviteter rum på en viss gata i Köpen-
hamn med planterad förgård jämfört med en
annars likvärdig parallellgata. Dessutom visar en
undersökning att en frontgård används mycket
mer än en bakgård. Det är viktigast att kanterna
inbjuder till lek och uppehälle eftersom det är
där folk stannar om de väntar på något och det
är oftast där barn börjar leka för att sedan flytta
längre ut när de blir fler. Om kanterna fungerar
gör även ytan det.

Andra faktorer som understödjer livet mellan
husen är parkering vid gatan eftersom man
måste gå ut från huset till gatan och då åtmins-
tone under en kort tid befolkar rummet och
kanske även stannar upp för att samtala med
grannen.
Bullernivån får inte vara för hög, det är därför
ovanligt att man ser människor konversera på
en hårt trafikerad gata. Genom att hastighets-
säkra gator minskar bullret både genom mins-
kad genomfartstrafik och lägre hastighet,
samtidigt höjs också säkerheten.(se vidare
Trafik nedan)
Låga hus där det är lätt att gå ut från lägenhe-
terna ger en livligare gata. Höghus gör att det till
största delen är folk som är på väg någonstans
som är ute – det är för krångligt att bara gå ut
och det finns dessutom inte så mycket att göra.

SLUTSATS
Som en sammanfattning kan man då säga att ur
social integrationssynpunkt bör man sträva
efter:
-     En funktionsintegrerad stad.
-     Kompakta, intima ytor med låga byggnader

vända mot varandra.
-     Varierande fasader med ingångar mot gatan

och i lämpliga miljöer förgårdar.
-     Parkering längs gatan och hastighetssäkrade

gator.

FUNKTIONSINTEGRERING
Jag syftar här på integrering mellan olika funk-
tioner i samhället, främst bostäder, verksamhe-
ter och service.

Funktionsintegrering skapar en mer levande
stadsmiljö dygnet runt, vilket givetvis i sig är en
stor fördel.
I och med detta skapas också en säkrare miljö
med mindre brottslighet, eftersom området
alltid är befolkat. På natten finns de boende i
området som ett vakande öga, och på dagen är
det arbetande människor, transporter, skolbarn,
pensionärer och människor som handlar etce-
tera.
Enbart verksamheter ger de mest obevakade
områdena eftersom de på natten, när de flesta
brott begås, är folktomma.
Det handlar inte bara om att säkerheten faktiskt
ökar genom funktionsintegrering, det är också
mycket viktigt att människor känner sig trygga.
Detta gäller framför allt kvinnor, som oftare
upplever sin personliga säkerhet hotad. (Friberg
& Larsson, 1999)
Funktionsintegrering kan teoretiskt ge mindre
transporter på grund av att man kan ha både
arbete och servicebehov inom gångavstånd. Det
är dock omdiskuterat vad det i realiteten ger för
effekter, exempelvis framförs motargument som
att folk ändå arbetar på annan plats och de
transporter som sparas istället görs som nöjes-
resor.
De allra flesta är ändå eniga om att funktions-
uppdelade städer leder till stora miljö-
konsekvenser och att man därför bör sträva
efter en funktionsintegrerad stad. (Ejvegård m fl,
1991)
Man får också ett effektivare utnyttjande av
marken genom att parkeringsytor till viss del kan
delas mellan arbetande och boende.
Nackdelar är att verksamheter alstrar transpor-
ter och ibland buller som kan störa och inne-
bära risker för de boende.

SLUTSATS
Verksamheter som är störande och alstrar
mycket transporter bör ej lokaliseras i området,
däremot kan med fördel kontorsverksamheter
och handel och annan lättare verksamhet
tillåtas i området. Parkeringsytorna bör då gärna
ordnas så att de kan användas av både boende
och arbetande, gärna genom möjlighet att
parkera längs gator.
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TRAFIK
För att uppnå ett mer ekologiskt samhälle och
en trevligare och säkrare stad bör man prioritera
och planera för gång- och cykeltrafik och även
kollektivtrafiken. Genom att hela tiden förbättra
vägar och gator för den ökande biltrafiken
skapas bättre förutsättningar och därmed ökar
trafiken ytterligare – en ond cirkel skapas.

JÄRNVÄGSTRAFIK
Bedömningar som Växjö kommuns
stadsbyggnadskontor har gjort i antagande-
handling till detaljplan för fastigheten Minnet 10
visar att det bör vara möjligt att bygga bostäder
20 meter från järnvägen. Detta är under förut-
sättning att man sätter upp bullerskydd och
placerar garage och dylikt mellan bostäder och
järnväg.
Stadsbyggnadskontoret bedömer vidare att man
i byggnader närmast järnvägen måste kräva ett
ventilationssystem som kan stängas via en
central brytare, på grund av risken för urspår-
ning av tåg med farlig last.

HUVUDGATUNÄT
Söderleden ingår i kommunens huvudgatunät
och trafiken uppgår till 8400 fordon per dygn.
Det är ingen gata som speciellt används för
farligt gods, däremot förekommer godstrafik och
det är svårt att leda dessa transporter en annan
väg. Man måste därför räkna med en del
störande lastbilstrafik. Enligt en bullerutredning
som gjorts av Trivector traffic AB inför plane-
ringen av fastigheten Minnet 10 måste fasa-
derna dämpa ca 29 dBA. Det går byggnads-
tekniskt att klara enligt antagandehandlingen
för samma fastighet. (Ånelius, 2000)
Bullerproblemen kan minskas genom att man
sänker hastigheten på gatan, det ger även andra
fördelar i form av minskad genomfartstrafik,
ökad säkerhet och minskad barriäreffekt.
Även Södra Järnvägsgatan ingår i kommunens
huvudgatunät och även den måste behålla sin
status, bland annat för att den i öster slutar vid
sjukhuset och således utgör en relativt viktig
gata för utryckningar. Södra Järnvägsgatan har
betydligt mindre trafik än Söderleden och det
bör därmed inte bli problem att klara bullernivå-
gränser.
Både Söderleden och Södra järnvägsgatan har i

detta området en hastighetsbegränsning på 50
km/h, Söderleden är emellertid utformad som
en bred väg för högre hatigheter och således är
också hastigheterna ofta högre.
Båda gatorna bör därför hastighetssäkras
framför allt genom att ge dom en utformning likt
en stadsgata – en smalare gata med trottoarer
och trädplantering. Längs Södra järnvägsgatan,
som inte är lika trafikerad, kan man också ha
parkering som hastighetssänkande åtgärd.
Huvudgatunätet ska erbjuda relativt snabba och
effektiva transporter men ändå med hög säker-
het, framförallt för cyklister, och därför separe-
ras fordonstrafik och cykeltrafik.

LOKALGATUNÄT
Lokalgatunätet i planförslaget är till allra största
delen obefintligt, det vill säga det är gator som
inte finns i dagsläget. Meningen med lokalgator
är att de ska ta vid där huvudgatunätet slutar
och försörja trafiken fram till bostäder etcetera,
de har alltså ingen genomfartsfunktion.
Lokalgatorna behöver inte ha trafikseparering
mellan fordon och cyklister eftersom hastighe-
terna är låga. Trafiken bör i sådana fall ske på
de mjuka trafikanternas villkor, det vill säga de
gående och cyklande.
Den här principen introducerades först i Holland
och kom där att kallas Woonerf.
Principen kräver gator som är hastighetssäkrade
till låga farter. Samma princip som på huvud-
gatorna kan användas – smala gator med
fickparkeringsplatser.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken bör till största delen ske på
huvudgatunätet eftersom det är relativt stö-
rande trafik som för att vara attraktiv måste
färdas relativt snabbt. Samtidigt måste den
tillåtas gå in i lokalgatunätet där det behövs för
att inte avstånden till hållplatser ska bli för
stora.
I fig. 53 redovisas de befintliga linjesträckninga-
rna i Växjös kollektivtrafik. Den sträckning som
går närmast det aktuella området är linje 3.
Linjen går mellan stationen i centrum och
samarkand köpcentrum och på vägen går den
också in till I11-företagsstaden. Bussen går två
gånger per timme i vardera riktning under
vardagar.
Med dessa förutsättningar bör en ny sträckning
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bildas om området byggs ut, för att kollektiv-
trafiken ska bli attraktiv. Eventuellt kan denna
nya sträckning ersätta nuvarande linje 3.

SLUTSATS
Befintligt huvudgatunät görs om till smalare,
mer stadsmässiga gator med trottoarer och
separerad bil- och cykeltrafik.
Lokalgatunätet utformas så att cyklister och
bilister blandas, men på de mjuka trafikanternas
villkor med låga hastigheter.
Kollektivtrafiken går i första hand på
huvudgatunätet, men leds in på lokalgator där
det är nödvändigt. En ny sträckning bildas.
Bebyggelse närmast järnvägen utformas så att
bullerstörningar och säkerhetsrisker minimeras.

FASTIGHETSBEHOV

BOSTÄDER
För att ta reda på vilka typer av bostäder det är
rimligt att tänka sig att området kommer att
rymma kan man ta titta på vilka bostäder är
mest eftertraktade och vilka det finns behov av i
nuläget. Detta är endast för att få riktlinjer
eftersom detta är ett projekt med långt tidsper-
spektiv och förutsättningarna kommer förmodli-
gen att förändras.
Villapriserna har ökat i Växjö den senaste tiden
och då särkilt på Öster, Väster, och Söder där
villapriserna ligger en bra bit över priserna
exempelvis i Teleborg ett par kilometer söderut.
(Leo, 2000)
Studenter har stora problem att hitta lägenheter
och bostadsbristen har drivit upp hyrorna och
fått den svarta hyresmarknaden att växa.
(Svensson, 2000) Det blir också uppenbart att
det är mycket svårt att få en lägenhet i centrala
Växjö efter att talat med befolkningen och sett
privatannonserna i tidningen som efterlyser
lägenheter i olika storlekar.
Enligt programmet till tävlingen kommer ett
behov av lokaler för vårdboende att skapas.
Stora investeringar i näringslivet sker på vissa
håll, exempelvis ska företagsbyn Vidéum vid
universitetet byggas ut för mellan 250 och 300
miljoner de närmaste åren säger Vidéums VD
Gerth Christiansson. (Ahlgren, 2000) Man kan
anta att det kommer innebära en direkt inflytt-
ning av höginkomsttagare i olika åldrar, men
kanske framför allt av yngre människor på grund
av inriktningen. De högteknologiska näringslivs-
utvecklingen och universitetsexpansionen
kommer med högsta sannolikhet också att få
spinoffeffekter som innebär inflyttning av
människor av vitt skilda kategorier. Det är
omöjligt att säga i vilken omfattning.

VERKSAMHETSLOKALER
Behovet av verksamhetslokaler är svårt att
bedöma, men med tanke på att lokaler planeras
att byggas redan nu tillsammans med tron på
den framtida näringslivsutvecklingen kan man
anta att det kommer uppstå vidare behov.
Växjö saknar en riktig konferens- och utställ-
ningslokal vilket har uppmärksammats i lokal-
pressen. Detta skulle kunna utgöra en ny och
viktig funktion som också alstrar liv i det nya
området.

Fig. 53 Befintliga linjesträckningar
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SLUTSATS
Det finns ett behov av lägenheter i centrala
Växjö och man kan anta att det också finns ett
behov av villor. Behovet kommer antagligen att
öka och det kommer förmodligen uppstå behov
för många typer av bostäder, mest aktuellt kan
det dock komma att bli att bygga relativt exklu-
sivt i och med utvecklingen i näringslivet och att
det är värdefull mark det gäller.
Ett behov av verksamhetslokaler kommer
förmodligen att finnas och behov av en konfe-
rens- och utställningslokal har redan uttryckts.
Planen måste utformas så att den blir relativt
flexibel i och med att man inte nu kan säga
säkert hur bostadsbehovet kommer att se ut i
framtiden.

VEGETATION/GRÖNSTRUKTUR
I Översiktsplanen över Växjö stad anges det som
ett mål att skapa ett kraftigare grönstråk i
denna riktningen. Nu försvagas grönstråket vid
vissa platser, och det bör i samband med en
förändring av området finnas möjligheter till att
förstärka det in mot centrum.
Vegetationen har ekologiska värden i staden
genom att de utgör livsplats och föda åt fåglar,
insekter och andra djur. Grönområdena är mer
värdefulla ju större och bättre kopplade de är till
varandra. En bra grönstruktur består således
inte av gröna friliggande öar i staden.
Vegetation gör dessutom staden mer levande,
dämpar buller, förbättrar luftkvalitet, förbättrar
lokalklimatet och uppfattas av de flesta som
vackert.

SLUTSATS
Ett nytt grönstråk bör skapas genom det nya
området och vegetation bör också användas för
att minska de negativa effekter i form av buller
och fulhet som järnvägen utgör.

SERVICE
Växjö har två helt dominerande serviceområden
– centrum och Samarkand. Samarkand ligger i
västra delen av staden och består i huvudsak av
stormarknader av olika slag, utbudet är relativt
brett och varorna har oftast ett lägre pris än i
centrum. Området är mycket lättillgängligt för
bilister.
Centrum har ett bredare utbud i en trevligare
miljö och här finns också den offentliga servicen
som saknas på Samarkand.

Planområdet ligger alltså mycket väl till ur
servicesynpunkt och båda serviceområdena kan
förväntas bli attraktiva för boende inom den nya
stadsdelen. Avståndet till centrum är litet och
kollektivtrafikförsörjningen kan förväntas bli
god, det bör därför inte bli problem med att
boende tar bilen in till centrum.
Till Samarkand är däremot avståndet något
större och vägen dit har dessutom barriärer i
form av industriområden och stora gator. Det är
därför viktigt att goda förutsättningar för gång-
och cykeltrafik skapas mellan Samarkand och
det nya området, detta tillsammans med möjlig-
heter att åka kollektivt.
Det goda serviceutbudet talar emot etableringar
av serviceverksamheter i det nya området
samtidigt som närheten till centrum talar för
detta eftersom centrumnära områden är attrak-
tiva för detta ändamål.

SLUTSATS
Det är viktigt att goda gång- och cykel-
förbindelser och bra kollektivtrafikförbindelser
skapas mellan det nya området och Samarkand.
Man kan räkna med en del serviceetableringar i
det nya området på grund av det centrumnära
läget, till det kommer lokala servicebutiker
etcetera.

Fig. 54 Växjös dominerande serviceområden
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FRITID OCH REKREATION
Bokhultet, som ligger precis söder om
Bäckaslövsgärdet är ett mycket omtyckt och väl
utnyttjat promenadområde. I området väster om
Bäckaslövsgärdet ligger en mindre idrottsplats
med ytor för fotboll och andra sporter eller lekar.
Rekreationsmöjligheter bör även ges än mer
lokalt, det vill säga inne i staden. Parker, vegeta-
tion och vatten ger dessa möjligheter.
Dessutom bör gårdar utformas så att de kan
användas till avkoppling och lek etcetera.

SLUTSATS
Omgivningarna erbjuder attraktiva rekreation-
sområden. Den nya bebyggelsen bör emellertid
ordnas så att ytor inom stadsbebyggelsen
innehåller möjligheter till rekreation.

GEOLOGI
I stort sett all mark består av morän med inslag
av berg i dagen. All mark är normalradonmark,
det vill säga man ska bygga normalskyddat.
Enligt kommunen anses all mark inom området
vara lämplig för bebyggelse.

SLUTSATS
Det föreligger alltså inga problem att bygga
bostäder ur geologisk synpunkt. Morän ger
också goda förutsättningar till mer ekologiska
lösningar av vattenhantering, genom goda
möjligheter till infiltration av vatten.

RISKER
Thörns Olje och Jet (bensinstation) är verksam-
heter som bör anses som säkerhetsrisker inom
området, båda dessa förutsätts kunna flyttas
inom det tidsperspektiv jag arbetar. Tomter för
dessa verksamheter bör kommunen kunna
erbjuda i mer lämpliga områden, mindre cen-
tralt.
Thörns Olje har ett kontrakt som ger dom
rättigheter att fortsätta sin verksamhet på
tomten en viss tid, efter det måste marken
eventuellt saneras innan den kan bebyggas.

SLUTSATS
Med tidsperspektivet jag har och med de
antaganden jag gjort föreligger alltså inga
problem med säkerhetsrisker.
Se även Trafik sid 59, där risker med transporter
tas upp.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Programmet för tävlingen anger att värme- och
kraftförsörjning kommer att byggas ut och vara
tillgängligt för hela området.
Vidare anges att VA-försörjning för området
ordnas genom anslutning mot ledningar vid
Söderleden.
Man bör dock undvika att avleda dagvatten till
reningsverket eftersom det naturliga kretsloppet
av vatten störs vilket ger negativa konsekvenser.
Grundvattennivån sjunker vilket göra att vegeta-
tion kan skadas och det kan även orsaka
sättningsskador. Vidare kan dagvattnet orsaka
problem i avloppsledningssystem och renings-
verk, bland annat på grund av att en ojämn
belastning skapas.
En annan anledning är att vegetation är det
effektivaste och billigaste sättet att rena vattnet.
I stället för i reningsverket sker rening av vatten
naturligt i ett infiltrationssystem som består av
dammsystem eller våtmark.
Det är dock svårt att i detta skede visa hur detta
ska utformas, undersökningar måste göras av
topografi, geologi/geoteknik, geohydrologi och
vegetation innan dess. (Ejvegård, 1991)

SLUTSATS
Den tekniska försörjningen utgör inget problem.
Dagvattnet bör tas omhand lokalt där förutsätt-
ningar finns, undersökningar bör göras för att se
möjligheterna och för att få förutsättningar för
lokalisering och utformning av infiltrations-
systemet.
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