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  Dnr 2011BN0226 Dpl 214 
  
  PROGRAM 

 
 VÄXJÖ 9:1 MFL (VISION NORRTULL), ÖSTER, Växjö kommun 

 
Inledning 
 
Bakgrund  
I samband med Växjö kommuns utredning angående lämpliga placeringar av parke-
ringshus vid stadens infarter, har idén framkommit om att utveckla Norrtull inte bara 
med parkeringsplatser för staden utan även med ny bebyggelse med möjligheter för 
handel, kontor och bostäder. Visionen är att återigen skapa en tydlig gräns mellan stad 
och land som är det unika i riksintresset för Växjö stad. 
 
Syfte 
Syftet med planprogrammet är att skapa ett underlag för kommande detaljplanering 
inom området. 
 
Plandata 
Området för ”Vision Norrtull” sträcker sig längs Norrtullsgatan från Fagrabäcksvägen i 
norr till och med kvarteret Byggmästaren längs Ingelstadsvägen i söder. 
 
 
Förutsättningar 
 
Tidigare ställningstagande 
 
Översiktsplan 
I kommunens fördjupade över-
siktsplan för staden är området 
utpekat som stadsbebyggelse där 
förtätning är möjlig, KF 2012-
02-28. Programområdet berörs 
även av den fördjupade över-
siktsplanen för ”Riksintresset 
rutnätsstaden med Östrabo och 
Biskopsgärdet.”, KF 1992-03-
26. 
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Riksintressen 
Delar av området berörs av riksintresse för kulturmiljön, Växjö stad. Länsstyrelsen 
gjorde 2008 en fördjupad beskrivning av riksintresset, ”Växjö - Fördjupad beskrivning 
av ett riksintresse för kulturmiljön, ISSN 1103-8209, meddelande nr 2009:08” 
 
Riksintressets beskrivning anges till höger på föregående sida. De med rött markerade 
nyckelorden finns utförligt beskrivna i ovan nämnda fördjupade beskrivning. 
 
Kommunala beslut 
Byggnadsnämnden gav 2011-03-30 § 52 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
planprogram för området. 
 
Översiktskarta 
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Detaljplaner inom och utanför programområdet 
0780K-P06/1, Norrtullsgatan mm i Växjö, Laga kraft 2006-02-02  
Genomförandetiden går ut 2015-12-31. 
 
0780K-P97/3, Kv Östregård, stadsdelen Öster i Växjö, Laga kraft 1996-12-18 
0780K-P48, Byggmästaren 6 mm i Växjö, Laga kraft 1989-07-31 
0780K-258, Ingelstadsvägen mm i Växjö, Fastställd 1965-10-13 
0780K-181, Krokiusgatan mm i Växjö, Fastställd 1961-11-30 
0780K-133, Byggmästaren mm i Växjö, Fastställd 1958-05-20 
 
Tomtindelningar inom och i anslutning till programområdet 
0780K-K364, Byggmästaren i Växjö, Fastställd 1958-07-16 
0780K-K503, Kv. Norrtull i Växjö, Fastställd 1962-06-15 
 
Historia och kulturmiljö 
 
Historik 
Växjö var tidigt redan under förhistorisk tid en samlings- och marknadsplats för männi-
skorna från Värend. Det var en naturlig plats där den låg vid sjön i gränsen mellan Kin-
nevalds, Konga och Norrvidinge härad.  
 
I och med kristendomens etablering på 1000-talet uppfördes en träkyrka på platsen. På 
1170-talet inrättades Växjö stift och från denna tid härrör de äldsta delarna av Växjö 
domkyrka. På 1200-talets slut inrättades domkapitlet. År 1342 blev Växjö stad och har 
sedan dess varit ett centrum för handel och hantverk, kyrkan, skolan och sedan Krono-
bergs län inrättades år 1634 även ett centrum för staten. 
 
Växjö stad har brunnit vid tolv tillfällen, delvis eller nästan helt. Bränderna har påver-
kat hur staden har byggts upp och fått för utseende. Lantmätare Hans Ruuth fick i upp-
drag att reglera den förstörda staden och detta ledde till 1658 års rutnätsplan. År 1843 
fick kapten J Kleen i uppdrag att upprätta en ny stadsplan och byggnadsordning. Det 
var en luftig, ljus och öppen stad som skapades med mellanrum mellan husen som an-
vändes till odlingar och planteringar. På 1870-talet utvecklades planen ytterligare med 
att efter modell från Paris anlägga fyra esplanader i staden. 
 
För att förhindra eldsvådor var det inte bara stadens plan som reglerades utan även 
byggnadernas utformning. Stadens bebyggelse fick ett lågmält och ljust uttryck. Stads-
planens utveckling börjar i den oregelbundna medeltida planen där vägar, kvarter och 
bebyggelse växte fram utifrån de topografiska förutsättningarna. Vägarna ledde fram 
till samlings- punkten – torget/marknadsplatsen som var en utvidgning av vägen ut mot 
Kronoberg, idag Kronobergsgatan. Växjös centrala stadsplan har utvecklats utifrån pla-
nen som tillkom 1658 och byggts på med nya kvartersrutor. Det var först vid tiden 
kring sekelskiftet 1900 som en ny typ av stadsplan tillkom. De västra och östra stads-
delarna växte fram och präglades av trädgårdsstadens oregelbundna stadsplan. 
 
Möte mellan stad och land 
Mötet mellan Stad och Land är ett värde som är särskilt intressant i Växjö. Ett av de 
värden som Växjö är unikt för i landet. Det finns flera städer i landet som är av riksin-
tresse för kulturmiljön och som har en stadsplan i rutnätsform, är stift och residensstä-
der och så vidare. Ingen av dem har värdet av att stad och land möts inom området på 
det sätt som det gör i Växjö. Den tydligaste platsen som visar på mötet mellan stad och 
land är Östrabo, där den gamla åkermarken fortfarande finns kvar och idag delvis odlas 
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som kolonilotter. 
 
Biskopsgården Östrabo 
Biskopsgården Östrabo har varit belägen på samma plats sedan 1700-talets slut då hu-
vudbyggnaden uppfördes. Östrabo förklarades som byggnadsminne 1935. Östrabos in-
ägor har fått vara kvar mitt i staden och berättar om den tid då staden inte kunde över-
leva utan landsbygd och då stadens invånare odlade sin mat. Staden var ända fram in på 
1800-talets slut och 1900-talets början omgiven av landsbygden. Det var först då som 
områden runt stadskärnan togs i bruk för bostadsbebyggelse; Söder började bebyggas 
tiden efter järnvägens anläggande. Västra och östra stadsdelarna började bebyggas på 
1900-talets början och de fick då en helt annan typ av planform – trädgårdsstadens med 
slingrande gator och villor placerade i stora villaträdgårdar.  
 
Naturförhållanden 
 
Linnéparken 
Planområdet avgränsas i sydost av Linnéparken vilken är en del av Växjö stadspark 
som sträcker sig runt hela Växjösjön. Linnéparken ligger mitt i staden, vid domkyrkan, 
och öppnas upp ner mot Växjösjön. Ett gemensamt tema för hela parken är Carl von 
Linné. I parken finns bland annat en plantering enligt Linnés sexualsystem, en sinnenas 
rabatt, kaktusplantering och vackra blomsterplanteringar. Parken som är inramad av 
gamla lindalléer består av tre olika delar; det formella kyrkorummet, den engelska par-
ken med slingrande gångar och stora träd samt den nyare delen med lekpark, vatten och 
öppna gräsytor. 
 
Biskopsgärdet (Östrabobacken) 
Mellan Östrabo och Norrtullsgatan ligger Biskopsgärdet som är den sista resten av kyr-
kans markinnehav som bromsade stadens växt åt öster. Här finns en tydlig övergång 
mellan stad och land. Biskopsgärdet upplevs som två delar som delas av Biskopsallén. 
Den norra delen består norr om Fagrabäcksvägen av jordbruksmark och söder om 
vägen av kolonilotter. Området söder om allén avgränsas i söder av Östers lummiga 
trädgårdar. Biskopsallén fortsätter över Norrtullsgatan och viker sedan av söderut över 
parkeringen mot Linnéparken. 
 
I den södra delen av Biskopsgärdet finns en rekonstruktion från år 1995 av den omtvis-
tade Sigfridskällan, där S:t Sigfrid sägs ha kristnat Växjöborna. Den verkliga källan, i 
den mån den existerar, befinner sig ett femtiotal meter norr om denna under ett diskret 
betonglock. Den senare fungerade under större delen av 1800-talet som färskvatten-
källa för Växjöborna, innan vattenledningen från Sjöudden invigdes 1887. Här samla-
des också tidigare Växjös studenter för att kasta i mynt och önska sig en ljusnande 
framtid. 
 
Staglaberget 
Från höjden har man en fin utsikt över Växjösjön och centrala Växjö. Parken består till 
stor del av ängsmark som är kantad av en rad med lindar i öster. Äldre villabebyggelse 
omger parken. 
 
Rekreation och friluftsliv 
 
Närheten till stadsparken runt Växjösjön ger goda möjligheter till avkoppling och re-
kreation. Även ovan beskrivna område kring Biskopsbacken och Biskopsgården lämpar 
sig för bostadsnära rekreation. 
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Befintlig bebyggelse 
 
Inom planområdet finns en mångskiftande bebyggelse från olika tidsepoker. Flera av 
byggnaderna är tydliga fond- och karaktärsbyggnader som är viktiga för området. 
 
Domkyrkan och G:a Gymnasiet 
Äldsta delarna av Domkyrkan byggdes i slutet av 1100-talet. Norr om Domkyrkan 
finns Växjös näst äldsta byggnad, G:a Gymnasiet som stod klart1715. Förutom dessa 
äldre byggnader finns även Försvarsgården i anslutning till Linnéparken. 
 
Sluttningen mot Öster 
I sluttningen mot Öster ligger Motorgården Sigfridshäll som fungerar som förenings-
lokal. Här finns även äldreboendet Östregård och Landstingets kontorsfastigheter. 
 
Norrtull 
I korsningen mellan de gamla vägarna fanns en trekantig tomt som bebyggdes med en 
av områdets karaktärsbyggnader, Strykjärnet, ca 1900. Norr om Norrtullsparkeringen 
ligger Norrtullskolan, 1860, med tillhörande byggnader. Mellan skolan och Fagra-
bäcksvägen finns Brf Norrtull. 
 
Trafik 
 
Biltrafik 
Genom området sträcker sig Norrtullsgatan, vilken söder om Norrtullsrondellen över-
går i Teleborgsvägen. Parallellt med Teleborgsvägen i denna del går på nordöstra sidan 
Ingelstadsvägen. Från Norrtullsrondellen går Storgatan västerut och Östregårdsgatan 
österut. Storgatan trafikeras av cirka 9000 fordon/ådt, Teleborgsvägen av cirka 14000 
fordon/ådt, Fagrabäcksvägen av cirka 8000 fordon/ådt (väster) 9000 fordon/ådt (öster) 
och Östregårdsgatan cirka 3000 fordon/ådt. För Norrtullsgatan pågår mätning. En be-
dömning är en trafik på cirka 8000–10000 fordon/åtd. 
 
Norr om området sträcker sig Fagrabäcksvägen som har anslutning till Norrtullsgatan i 
Östraborondellen.  
 
Parkering 
Norrtullsområdet används idag till stor 
del som markparkering. Dessa är belägna 
både norr och söder om Storgatan. Norr-
tullsområdet finns idag totalt 530 parke-
ringar, fördelade på 400 p-platser norr 
om Storgatan och 130 p-plaster söder 
om.  
 
Kollektivtrafik 
Området passeras av linjerna 1,4,5,7 i 
Växjö stadstrafik samt en stor del av 
landsbygdstrafiken. Hållplatser finns i 
anslutning till Norrtullsrondellen. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Inom och till och från området finns ett 
bra nät för gång- och cykeltrafik. Det är 
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vissa problem i anslutning till Norrtullsrondellen när det gäller passage för cykeltrafik. 
Norrtullsgatan mellan Fagrabäcksvägen och Storgatan har i dag ingen separat gång- 
och cykelbana. Sträckan mellan Norrtullsgatan och Linnégatan kompletteras under hös-
ten med separat cykelfält på båda sidor av vägen. En fortsättning planeras även längs 
Östregårdsgatan. Det finns en G/C-tunnel under Fagrabäcksvägen och en gångtunnel 
under Teleborgsvägen. 
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Programförslag 
 
Mål och utgångspunkter 
Då Norrtullsområdet är en av entréerna till rutnätsstaden är det viktigt att ta hänsyn till 
detta i det kommande planarbetet. Den nya bebyggelsen skall tillsammans med befint-
lig ge ett gott helhetsintryck när det gäller stadsbilden. Visionen är att återigen skapa en 
tydlig gräns mellan stad och land som är det unika i riksintresset för Växjö stad. 
 
Bebyggelse 
Söder om Norrtullsrondellen planeras en ny högre bebyggelse inom Växjö 11:5 (Mo-
torgården) och inom Byggmästaren 17 (Landstinget). 

 
 

Växjö 11:5 

Linnéparken 

Östrabobacken 

Försvarsgården 
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Försvarsgården föreslås få en ändrad användning från dagens ”Samlingslokal” till 
”Centrumändamål”.                   
 
Inom nuvarande parkeringsytor norr om Storgatan planeras för stadsbebyggelse i form 
av bostäder, parkeringshus, kontor och handel. En kombination av dessa funktioner 
måste till för att kunna skapa goda boendemiljöer. I området är det viktigt att skapa 
trygga utemiljöer. Denna bebyggelse skall anpassas till rutnätsstadens höjd och skala.  
 
Trafik och kommunikationer 
Norrtullsrondellen och området kring denna föreslås få en ny utformning som bland 
annat skapar tydligare koppling mellan Linnéparken och Biskopsbacken. Detta under-
lättar även för kopplingen mellan ny bebyggelse inom Norrtullsområdet norr om ron-
dellen och Växjö 11:5 söder om rondellen. Detta är en viktig plats och en entré till sta-
den.  
 
Området ansluts till omgivande gång- och cykelnät. En översyn bör göras i samband 
med det fortsatta detaljplanearbetet av G/C-trafikens sträckning i nord-sydlig riktning, 
vilket även innefattar kopplingarna mot öster. 
 
Trafiksituationen på Norrtullsgatan kan komma att förändras genom kommande för-
ändringar av trafikstrukturen i centrum, ex. avstängning för biltrafik på Storgatan och 
Östregårdsgatan. Norrtullsgatan är prioriterad i trafiknätet och kommer att ha stora tra-
fikmängder även i framtiden. 
 
God framkomlighet för kollektivtrafik skall finnas för både nuvarande och framtida tra-
fik. Bland annat bör Storgatans sektion studeras vidare. 
 
Parkering 
Fördelningen av parkeringsplatser inom centrum kan komma att förändras och för att 
avlasta centrum föreslås ett parkeringshus i området. Norrtullsområdet ligger i stadens 
centrala utkant och är därför en bra placering. Cirka 150 platser/plan kan tillskapas i ett 
nytt parkeringshus strax norr om rondellen. Detta förutsätter en flytt av en befintlig 
större dagvattenledning. Flyttas inte ledningen beräknas cirka 75 platser/plan att rym-
mas i två byggnadskroppar. Ny bebyggelse förutsätts lösa parkering inom egen fastig-
het med exempelvis parkeringsgarage, samt genom parkeringsköp (främst kon-
tor/verksamheter). 
 
Grönstruktur 
En utveckling av området kring St Sigfrids källa bör göras för att synliggöra och skapa 
bättre tillgänglighet till denna. Ovan nämnda förändring av Norrtullsrondellen är en del 
i rörelsen inom och till området samt kopplingen mellan Östrabobacken och Lin-
néparken. Vidare bör parkeringsytan söder om Storgatan göras mer grön för att få ka-
raktären parkering i park och därmed en större samhörighet med Linnéparken.  
 
Mindre grönområden med exempelvis lekplats för de allra minsta barnen är viktigt att 
skapa nära bostäderna, exempelvis på innergårdar. Ny bebyggelse har nära till stora re-
kreationsområden såsom Linnéparken och stadsparken med stråken runt sjöarna.  
 
Teknisk försörjning 
Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd och det finns kapacitet i respektive nät att 
ansluta området till dessa. (El, VA, fjärrvärme och dagvatten). 
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Byggnation av p-hus kan komma att leda till flytt av ledning. Detta skall bekostas av 
exploateringen. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Området ligger beläget längs med Norrtullsgatan som är en högtrafikerad gata i staden, 
och beräknas även vara det i framtiden. Ny bebyggelse längs Norrtullsgatan bedöms 
riskera att bli bullerstörd och särskild omsorg om byggnadernas utformning, använd-
ning och placering krävs i området närmast vägen. Det föreslås att avstegsregler tilläm-
pas i området. Detta måste studeras närmare i kommande detaljplaneläggning.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 
Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas inte inom planområdet.  
 
Dagvattnet från området leds i dag i ledningar via lagunen innan det når Växjösjön. I 
lagunerna sker en reducering av dagvattenföroreningarna genom sedimentation. Be-
lastningen på dagvattenledningarna ner till lagunerna är stor vilket gör att kapaciteten 
är begränsad vilket gör att det är viktigt att dagvattnet fördröjs inne på fastigheten in-
nan det når ledningsnätet. 
 
Genomförandefrågor 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark inom programområdet. 
 
Avtal 
I de fall där kommunen inte är exploatör skall exploateringsavtal tecknas mellan Växjö 
kommun och respektive exploatör innan exploateringen inom respektive område påbör-
jas.  
 
Ekonomi 
Respektive exploatör står för kostnader i samband med planläggningen, t.ex utbyggnad 
och flytt av gator och ledningar, nödvändiga utredningar mm. Detta regleras i ovan 
nämnda exploateringsavtal. 
 
Etappindelning 
Programområdet kommer att delas in i flera etapper för vidare detaljplanearbete. Antal 
och omfattning beslutas av byggnadsnämnden i samband med respektive uppdrag. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Genomförandet av planen kan leda till lantmäteriförrättningar i form av fastighetsregle-
ring etc. 
 
Förslag till Tidplan 
Samråd program november/december 2012 
Godkännande av program januari/februari 2013 
Uppdrag detaljplan1  januari/februari 2013 
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Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har tagit fram av Stadsarkitekt Henrik Wibroe och Planarkitekterna Patrik 
Karlsson och Marielle Almqvist. 
 
Konsekvenser och behovsbedömning 
 
Miljömål och miljökvalitetsnormer kommenteras nedan. Övriga frågor redovisas över-
siktligt i bilagd behovsbedömning. 
 
Nationella Miljömål 
De nationella miljömål som bedöms kunna påverkas av planläggningen är: 
 
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Levande sjöar och vat-
tendrag 
 
Genom att bygga den sammanhållna staden och utnyttja befintliga resurser och befint-
lig infrastruktur skapas en närhet till viktiga funktioner vilket minskar transportbeho-
vet.  
Närheten till staden och dess utbud i form av kollektivtrafik för både kortare och längre 
sträckor ger ett mindre behov att transportera sig med bil. Genom att möjliggöra parke-
ring längs infartsvägarna till Växjö avlastas de centrala delarna från biltrafiken. 
 
Genom att ta om hand dagvattnet på ett rationellt sätt både inom och utanför planområ-
det minskas risken att våra sjöar påverkas negativt av planläggningen. 
 
Växjö kommuns miljömål 
I Växjö kommuns miljöprogram anges tre profilområden; leva livet, vår natur och fos-
silbränslefritt Växjö. Genomförandet av planen bedöms inte försvåra arbetet att uppnå 
dessa miljömål. 
 
Leva livet 
”Människans konsumtion leder till en påverkan på miljön från att varor och tjänster produceras och an-
vänds tills de blir avfall. Genom att ta tillvara på avfall och restprodukter och samtidigt effektivisera re-
sursförbrukningen kan konsumtionens miljöpåverkan minska. Produktion och konsumtion måste också 
vara fri från ämnen som kan hota människors.” 
 
Inom området, liksom i övriga kommunen kommer insamling av matavfall att ske för 
att tillverka biogas. Genom rundkörning ges möjlighet till en effektiv och säker hämt-
ning av både matavfall övrigt avfall. 
 
Vår natur 
”Växjö stad och tätorterna ligger nära omgivet av kulturlandskap, skogar, sjöar och vattendrag. Denna 
natur måste förvaltas för både nuvarande och kommande generationer. Kommunen vill utveckla den na-
tur som finns samtidigt som befolkningen och byggandet ökar. Det behövs en varierad natur för biolo-
gisk mångfald men också som en källa för glädje och rekreation.” 
 
Genom att ta om hand dagvattnet på ett rationellt sätt både inom och utanför planområ-
det minskas risken att våra sjöar påverkas negativt av planläggningen. 
 
Fossilbränslefritt Växjö 
”Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, 
framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är en viktig orsak till klimatför-
ändringarna. I och med Växjös satsningar på ett Fossilbränslefritt Växjö tar vi vårt globala ansvar när 
det gäller att minska vår klimatpåverkan.” 
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Fjärrvärme finns framdraget inom planområdet. I samband med bygglovsprövningen 
kan möjligheten att bygga passivhus eller plusenergihus inom området prövas.  
 
Från och till området finns god tillgång till kollektivtrafik och till säkra gång- och cy-
kelvägar. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om lägsta godtagbara miljökvalitet. Dessa är ju-
ridiskt bindande och fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. 
MKN finns för luft och vatten. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte försvåra 
möjligheterna att klara dessa bestämmelser. 
 
Växjösjöns status och MKN 
Status 2009     Otillfredsställande ekologisk status 
MKN   God ekologisk status år 2021  
 
Behovsbedömning 
En översiktlig behovsbedömning biläggs programhandlingen.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  STADSBYGGNADSKONTORET 
  2012-11-09 

 
 

  Patrik Karlsson  
  Planarkitekt  

 



 



Bedömning av miljöpåverkan Plan: Vision Norrtull

Dnr: 2011BN0034 Ingen Berörs
Stor Måttlig Liten påv. ej Kommentarer

Miljö
Miljökvalitetsnormer x Genom fördröjning och infiltration av 

dagvatten inom programområdet 
bedöms inte genomförandet 
påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 
MKN för luft bedömns kunna 
innehållas.

Miljömål x Planläggningen bedöms inte 
negativt  påverka möjligheten att nå 
uppsatta miljömål.

Hållbar utveckling x Genom att bygga den sammahållna 
staden minskas bla. 
transportbehovet vilket bidrar till en 
hållbar utveckling.

Riksintressen
Naturvård x
Rörligt friluftsliv x
Kulturmiljö x Programområdet ligger inom 

riksintresse för kulturmiljön, Växjö 
stad. Planläggningen bedöms inte 
påverka riksintresset negativt.

Annat x
Kulturmiljö o landskapsbild
Stads- landskapsbild x Landskapsbilden påverkas genom 

att det skapas en tydligare entré till 
staden och de tidigare 
parkeringsytorna blir bebyggda.

Fornminnen x
Kulturmiljöprogram x
Kulturhistorisk miljö x
Annat x

Naturvårdsintressen
Naturreservat x
Natura 2000 x
Växt och djurliv x
Biotopskydd x
Annat x

Påverkan på vatten
Strandskydd x
Dagvatten x Genom att minimera hårdgjorda ytor 

inom kvartersmark skapas möjlighet 
till infiltration av dagvatten. 
Dagvatten som inte kan tas om 
hand inom området leds till lagunen 
i Växjösjön.

Grundvatten x
Annat x
Markförhållanden/föroreningar
Förorenad mark x Inga kända föroreningar finns inom 

planområdet.
Grundläggning x Grundläggningen kan kräva 

extraordinära åtgärder inom vissa 
delar.

Annat x

Hushållning med resurser
Befintlig infrastruktur x Befintlig infrastruktur utnyttjas i stor 

grad.
Vatten x
Mark x Centrumnära mark används till det 

den bedöms mest lämpad för.

Alstrande av avfall
Under byggskedet x

Påverkan.



Avfallssortering x Inom området, liksom i övriga 
kommunen kommer insamling av 
matavfall att ske för att tillverka 
biogas.

Hälsa 
Buller x Området ligger beläget längs med 

Norrtullsvägen som är en 
högtrafikerad led in i staden. Den 
bullerstörda miljön innebär att 
särskild omsorg av byggnadernas 
utformning och placering krävs i 
området närmast vägen. 

Luftkvalitet x MKN för luft bedömns kunna 
innehållas.

Lukt x
Radon x
Strålning x

Risker och Säkerhet
Trafik x
Explosion x
Översvämning x
Ras o skred x
Farligt gods x
Annat x

Transportstrategimål
Bilresor x Centrumnära bostäder bedöms inte 

kräva lika många bilresor. Möjlighet 
att ställa bilen i parkeringshus.

Cykeltransporter x Området ligger i direkt anslutning till 
övergripande gång och cykelnät.

Gångtrafik x Närhet till centrum, järnväg och 
buss.

Kollektivtrafik
x Närhet till busshållplats och 

resecentrum.

Planens influensområde
ÖP x Strider ej mot intentionerna i ÖP.
Gällande planer x Genomförandetiden för dp för 

Norrtullsgatan har ej gått ut.
Pågående planläggning x
Mellankommunala intressen x

Kommunens bedömning Handläggare: Patrik Karlsson
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan
Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan x

Genomförandet ger betydande miljöpåverkan Datum: 2012-11-09

Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

MKB behövs inte x MKB behövs

Övrigt: Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med 
mark, vatten eller andra resurser. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap PBL och Miljöbalken 6 
kap 11-18 §§ bedöms därför inte vara nödvändig.
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