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Sammanfattning
En flytt av CLV från Växjö centrum kommer såväl frigöra kapacitet i den centrumnära
parkeringsytor och minska trafikbelastningen i gatunätet närmast sjukhusområdet.
Resultatet av genomförd enkätstudie sommaren 2021 kan tolkas som att en viss negativ
påverkan på centrums näringsliv kommer att uppstå initialt då besökare, patienter och
personal, som idag kombinerar arbete, besök eller behandling på CLV med ett besök till
Växjö centrum, ej längre kan göra det. Hur många av dessa planerade besök som ändå
kommer att ske, när en flytt av CLV har genomförts, är inte möjliga att säkerställa
statistiskt. Omfattningen av påverkan på centrum beror helt på vad dagens verksamhet
ersätts med. En omvandling med mer service, kontor och bostäder kan på sikt innebära
att centrum stärks. Växjö kommun och Region Kronoberg bör överväga att teckna en
avsiktsförklaring för att kartlägga förutsättningarna för tomtens utveckling och generera
tid att internt diskutera respektive parts intresse av och ansvar i den kommande
planprocessen. En avsiktsförklaring bör antas politiskt av kommunfullmäktige och
regionfullmäktige efter det att regionfullmäktige fattat sitt beslut om investering i ett
nytt sjukhus.

Inledning
Regionfullmäktige fattade i maj 2019 ett inriktningsbeslut om att starta planeringen för
ett nytt akutsjukhus i Räppe. Regiondirektören fick i uppdrag att säkra markinnehavet på
platsen. Fastigheten Rimfrosten 1, Räppe 7:3 samt Räppe Stärkelsefabrik 2:1 har därefter
förvärvats av Nyfosa respektive Växjö kommun. I september 2019 gav byggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planläggningen av tomten. Detaljplanen är
planerad att antas av kommunfullmäktige i december 2021. I februari 2022 planerar
Region Kronoberg fatta beslut om investering i nytt akutsjukhus i Räppe. Om
regionfullmäktige väljer att säga nej kommer istället ett investeringsbeslut om att bygga
om och bygga till befintliga sjukhuslokaler.
I september 2020 inkom De Blågröna i Växjö med en skrivelse till kommunstyrelsen med
uppmaning att utreda konsekvenserna för Växjö centrum i händelse av att befintligt
sjukhus flyttas och förläggs i Räppe. I januari 2021 (KS 2021:32) gav kommunstyrelsen
kommunchefen i uppdrag att i enlighet med vad som anförs i skrivelsen genomföra en
utredning tillsammans med Region Kronoberg om vilka möjligheterna och effekterna blir
för Växjö centrum, vid en flytt av Centrallasarettet i Växjö (CLV) till Räppe.
Region Kronoberg ansvarar för att utreda vilka verksamheter som ska flytta med till ett
nytt sjukhus. Denna utredning pågår och kommer inte att vara klar innan dess att
kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplanen för Rimfrosten 1 mfl i Räppe. I
dagsläget är det alltså inte känt om någon av dagens verksamheter vid CLV ska stanna i
befintliga lokaler eller den fysiska statusen på befintliga byggnader och i vilken
omfattning som dessa kan byggas om och/eller anpassas till nya typer av verksamheter.
Det är ej heller fastlagt om Region Kronoberg har för avsikt att flytta verksamheter, som
i dag finns i lokaler som regionen hyr från privata fastighetsägare, till CLV-området. Så
länge dessa faktorer inte är fastlagda är det svårt att med trovärdighet utreda
förutsättningarna för en omvandling av dagens CLV-område.

Utredningen har därför fokuserat på två frågeställningar;
•
•

Vilken påverkan kan en eventuell flytt av dagens CLV få för trafiken runt CLVområdet och för näringsidkarna i Växjö centrum?
Hur bör Växjö kommun agera för att tillsammans med fastighetsägaren Region
Kronoberg driva utvecklingen av dagens CLV-område på ett sätt som utvecklar
och stärker Växjö kommun, Växjö stad och Växjö centrum?

Underlag
Följande underlag har legat till grund för rapportens slutsatser;

•
•
•
•
•

PM Nuläge Centrallasarettet Växjö Flöden, resvanor och trafik, Region Kronoberg
D. Malmkvist 2019
Trafikanalys flytt av sjukhus Växjö, Ramböll 2020
Trafikmätningar på angränsande gatunät år 2005-2021
Enkätstudie på CLV, 14/6-2/7 2021
Möte med Växjö Citysamverkans styrelse 2021-09-13.

Trafik till och från dagens sjukhusområde
Dagens sjukhusområde i Växjö centrum utgörs av fastigheterna Vasa 8 (53 746 m2) och
Gustav Adolf 9 (8 948 m2). CLV avgränsas av det kommunala gatunätet med Strandvägen
i öster, Södra Esplanaden i söder, Vallgatan och Värendsgatan i väster samt
Trädgårdsgatan och Södra Järnvägsgatan i norr. Regionen äger två större parkeringsanläggningar, en inom Vasa 8 och en personalparkering inom Gustav Adolf 9.
Huvudentrén nås via Strandvägen och akutmottagningen via Södra Esplanaden. Entré till
barnakuten sker via Värendsgatan. Utryckningstrafiken har sin primära uttryckningsväg
via Södra Esplananden.

Vasa 8
Gustav Adolf 9

Bild 1: Avgränsningen av Region Kronobergs fastighetsinnehav för CLV i Växjö centrum.

Trafikmätningar
Växjö kommun genomför kontinuerligt trafikmätningar på stadens gatunät. Runt CLV
finns fem mätpunkter för mätning av biltrafiken. Den senaste mätningen på Södra
Järnvägsgatan gjordes 2021 medan mätningarna på Strandvägen och Södra Esplanaden
är betydligt äldre, från år 2005. Trafiken mäts i årsmedeldygn (ÅDT) samt i
årsvardagsmedeldygn (ÅVDT). För de äldre mätningarna saknas siffror för
årsvardagsmedeldygn.
6 070 ÅDT
7 296 ÅVDT
År 2021

3 893 ÅDT
År 2005

2 999 ÅDT
3 474 ÅVDT
År 2019

1 494 ÅDT
År 2005

2 694 ÅDT
2 990 ÅVDT
År 2013
1 369 ÅDT
År 2005

Bild 2: Mätpunkter för biltrafik runt CLV i Växjö centrum.

Färdmedelsundersökning CLV
Hösten 2019 sammanställde Region Kronoberg ett PM över den samlade färdmedelsvalet
för patienter, besökare, personal och gods till och från CLV. Den visar att det i oktober
2019 arbetade ca 2740 personer på CLV. Övervägande delen av dessa bor i närheten av
CLV samt på stadsdelarna Teleborg och Hovshaga.
Antalet patienter som dagligen besöker CLV varierar från ca 1000 personer till 1700
personer med en högre belastning måndag-torsdag (1565–1655 personer) än under
fredag-söndag (210-1131 personer). De flesta besöken görs kl. 07.00-13.00 och de flesta
patienter åker hem samma dag. Sedan tillkommer antalet besökare och anhöriga, ca
1940 st. Det samlade resbehovet per vardag för patienter, besökare och personal uppges
vara ca 6180 personer.
Region Kronoberg förfogar över idag över 650 parkeringsplatser vid CLV, inklusive de
två parkeringshusen. Dessa platser är överlag välbelagda. Växjö kommun förfogar över
ett stort antal p-platser omkring sjukhuset och på Söder. Det finns enligt Växjö

kommuns trafikavdelning ca 400 kommunala p-platser omkring sjukhusområdet. Utöver
detta bedöms ytterligare ca 200 parkeringsplatser utanför Zon 2 vara kopplade till
sjukhuset. Dessa omsätts ungefär tre gånger per dygn och har en beläggningsgrad på
90 %. Av de som nyttjas dessa platser så bedöms 75 % ha ett ärende till CLV. Totalt kan
alltså konstateras att drygt 1100 parkeringsplatser finns på eller i närheten av
sjukhusområdet och att dessa i hög grad nyttjas av sjukhusets personal, patienter och
besökare. Vid en flytt av sjukhuset kommer alltså ca 450 kommunala parkeringsplatser
att frigöras.
Vid en räkning av cyklar som genomfördes i april 2019 fanns 654 parkerade cyklar på
området.
Region Kronoberg har en egen transportenhet som hanterar de interna transporterna
inom CLV-området. Transportenheten arbetar alla dagar och kör då till exempel
material, patienter och personal. Sedan tillkommer externa leveranser från leverantörer
av olika slag samt entreprenörer som arbetar på uppdrag av regionens fastighetsavdelning. Sammanlagt handlar det om ca 90 transporter per dag vilket ger ca 33 000
transporter under ett år.
Antalet transporter genom Serviceresor varierar stort under dygnet och mellan olika
veckodagar. En mätning som gjordes hösten 2019 fick följande utfall, Tabell 1.
Tabell 1: Serviceresor

Ambulanstransporterna utgörs av ca 100 transporter till och från CLV per vardag. På
helgdagar är siffran något lägre ca 80 transporter/dag.
Trafikprognos flytt av CLV till Räppe
År 2020 gav Växjö kommun företaget Ramböll i uppdrag att analysera effekterna i
stadens trafiknät om dagens sjukhus skulle flyttas till en ny plats, i detta fall till tomten i
Räppe. I kartbilderna nedan (Bild 3–5) visas de gator/vägar som förväntas få en ökad
trafikbelastning med rött och minskad trafikbelastning i grönt. Det är här viktigt att
framhålla att siffrornas storlek är beroende av var det nya sjukhuset flyttas. Resultaten
ska därför inte tolkas som ett exakt utfall utan mer som indikationer på var vi kan
förvänta en ökad respektive minskad belastning i gatunätet. Ramböll analyserade
effekten för biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik till sjukhuset i ett centralt
läge och vid en flytt till Räppe. I samtliga fall kan vi se indikation på en minskad
belastning av gatunätet i centrala Växjö vid en flytt av dagens sjukhus. Vad gäller

biltrafiken så kommer en flytt av CLV innebära en minskad trafikbelastning på
Arabygatan, Liedbergsgatan, Linnégatan och Sandsbrovägen in mot centrum. Det är
dock inte möjligt att med prognosverktygets hjälp komma fram till en exakt siffra för en
ökad respektive minska trafikbelastning.

Bild 3: Resultatet för biltrafiken vid en flytt av dagens CLV till ny tomt i Räppe, Ramböll 2020

Bild 4: Resultatet för kollektivtrafiken vid en flytt av dagens CLV till ny tomt i Räppe, Ramböll 2020

Bild 5: Resultatet för gång- och cykeltrafiken vid en flytt av dagens CLV till ny tomt i Räppe, Ramböll 2020

Effekt och påverkan på näringslivet

En dialog med näringsidkare och intressenter inom city har genomförts i kombination
med en enkätundersökning gällande besökare och anställdas beteende i relation till
deras aktivitet vid CLV.
Resultat: Anledning till besöket på CLV
För att skapa en bild över hur utbytet mellan verksamheten på CLV och Växjö Centrum
ser ut har en enkätstudie genomförts i närheten till CLV’s huvudentré. Undersökningen,
ägde rum vardag mellan 14/6 – 2/7 kl. 10.00-14.00 där personer som passerade genom
entrén kontaktades. Totalt registrerades 618 svar i enkäten. De tillfrågade fick ange
anledningen till sitt besök på CLV;
•
•
•
•

Ska jobba/har jobbat
Ska besöka någon som är inlagd
Ska själv besöka läkare
Annat skäl

De som svarade att de hade för avsikt att besöka Växjö centrum i samband med besöket
på CLV fick ange anledning;
•
•
•
•

Handla i någon form
Att besöka ett matställe
Att besöka annan service
Annat skäl

Tabell 2: Anledning till besöket på CLV
Antal svar per anledning
Antal svar per anledning
som ska besöka centrum
Antal svar per anledning
som ej ska besöka centrum
Andel som besöker
centrum

Ska/har arbetat
188
62

Besöka inlagd
93
23

Besöka läkare
278
64

Annat skäl
59
17

Totalt
618
166

126

70

214

42

452

33%

25%

23%

29%

27%

Besöka inlagd

Besöka läkare

Annat skäl

Totalt

Tabell 3: Anledningen till att besöka centrum
Anledning till besök i
centrum

Handla i någon form
Besöka matställe
Annan service
Annat skäl
Totalt

Ska/har arbetat
Antal
besök
32
17
10
2
61

%
52
27
16
3
-

Antal
besök
10
6
8
1
25

%
43
26
35
4
-

Antal
besök
25
22
16
6
69

%
39
34
25
9
-

Antal
besök
9
1
7
1
18

%
53
6
41
6
-

Antal
besök
76
46
41
10
173

Av de som svarat att man har för avsikt att besöka centrum har vissa angett flera
anledningar till besöket eller inte angett anledning alls.
Osäkerhet i resultatet
Det finns en osäkerhet i enkätstudien då det inte går att säkerställa om resultatet är
representativt för den vanlige ”besökaren” till lasarettet. Vi vet till exempel inte ålder
eller om det är tjänstemän eller sjukvårdspersonal som svarat av de som angett att de

arbetar på CLV. Vi vet inte om de som angett att de själva ska besöka läkare är
representativa för den gruppen. Det är till exempel troligt att de tillfrågade inte är de
mest sjuka. Många patienter kommer till sitt besök eller behandling innan kl.10.00 och
reser hem efter 14.00. Tolkningen av svaren i undersökningen beror också på vilket
perspektiv man har som läsare. Centrumhandeln har de senaste åren förändrats från att
vara primärt en plats man handlar på till att vara en plats man konsumerar olika typer av
tjänster.
Analys 1: Om vi ser till den stora gruppen i undersökningen (45 % av de svarande var
patienter) så ligger andelen som också besöker centrumhandeln ännu lägre en
genomsnittet på ca 23%. Det vill säga att endast var femte patient också besöker
centrum vid besök på CLV, vilket är en siffra som ligger lägre än den genomsnittliga
(26,9%). Utav dessa 23% som besökte centrum var det endast 65% som åt eller handlade
i någon form. Det skulle indikera att endast 15% av patienterna som besöker Lasarettet
också besöker centrum för att äta eller handla.
Analys 2: Studerar man gruppen som arbetar på lasarettet och hur de besöker centrum
så ligger motsvarande siffra på hela 33%. Det betyder alltså att var tredje som arbetar på
sjukhuset också besöker centrum av någon anledning i samband med att man arbetar
där. Om vi antar att det jobbar cirka 2000–2400 personer på CLV varje dag så blir då ett
totalt tillflöde av personer in till lasarettet på mellan 10 000–12 000 personer per vecka
(arbetsvecka). Det betyder att det potentiellt är cirka 3300–4 000 personer per vecka
som skulle kunna besöka centrum av någon anledning i samband att de arbetet där.
Bedömningen är att denna siffra är överskattad då gruppen som tillfrågats inte med
säkerhet kan ses som representativ för gruppen anställda. Som vårdpersonal är det inte
tidsmässigt möjligt att under arbetsdagen besöka centrum för lunch eller inköp. Den
höga siffran kan förklaras med att då enkätundersökningen genomfördes kl. 10.00-14.00
så är gruppen tjänstemän är överrepresenterad.
Dialog med Växjö Citysamverkan och utvalda näringsidkare i centrum
Dialogmöten har genomförts med representanter för Växjö Citysamverkan och utvalda
näringsidkare i centrum. Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från
diskussioner runt specifika områden och frågor.
Diskussionskluster 1: ”Diskussionen centrerades främst kring möjligheterna för
utvecklingen av dagens CLV. Då området ligger väldigt nära centrum finns fina
förutsättningar för en utvidgning av centrum via Klosterbron. Om områdets kan öppnas
upp i öster och söder mot Växjösjön så blir sambanden mellan centrum och sjön än
starkare. Just mötet mot Växjösjön kan bli mycket positivt. Växjösjöns norra del blir då en
del av Växjö centrum. Här skulle det passa fint med till exempel restauranger.”
Diskussionskluster 2: ”Sjukhusområdet är så stort så det skulle kunna användas för både
bostäder och kontor. En blandning av detta vore bäst. Att kunna bygga huskroppar med
kontor i bottenplan och lägenheter skulle vara att föredra. Dessa lokaler och bostäder
kommer antagligen vara väldigt eftertraktade. Då området är stort så kommer det ges
möjligheter till många människor att båda arbeta och bo här vilket då också borde göra att
fler rör sig ner till centrum än idag. Inte minst på kvällarna då de nya boende kommer ha
centrum med alla restauranger, gym mm som sitt närcentrum.”

Diskussionskluster 3: ”Det diskuterades också att bygga någon form att
evenemangsanläggning för konferenser, konserter mm. Det skulle skapa ytterligare
dragningskraft till området. Det konstaterades att det krävs vissa typer av lokaler för att
kunna konkurrera och vara attraktiva för fler typer av evenemang. Närheten till centrum
gör att denna anläggning skulle ligga väldigt bra på området. Kombinationen kontorbostäder-evenemang skapar alltså mer rörelse på både dag, kväll och helg än idag.”
Diskussionskluster 4: ”Att använda området för att också skapa bättre
parkeringsmöjligheter för handeln i östra delen av centrum är enormt viktigt. Butiker och
andra verksamheter i östra centrum kommer ha väldigt långt till det planerade nya
parkeringshuset i västra centrum och därför behövs det parkeringar. Gärna i form av ett
parkeringshus som har stor kapacitet. Området i sig och inte minst
evenemangsanläggningen får ju också ett stort parkeringsbehov. Det nya området ska inte
bli helt bilfritt utan bilvägar måste finnas även om det finns en förståelse från alla att det
blir mindre bilar i området än idag. Denna mix skulle vara en bra grund för området.”
Diskussionskluster 5: ”Den kritiska tidpunkten för city är byggtiden för det nya området.
Alltså tiden mellan att det nya sjukhuset börjar användas tills det att sjukhusområdet är
uppbyggt. Under den tiden, som kan pågå många år, så blir det en negativ påverkan på city
i form av mindre människor som rör sig där på dagtid eftersom CLV inte längre är igång.
Här drabbas handel och lunchrestauranger främst. Dock är det ju så att framförallt vissa
service-funktioner inte tappar lika mycket då man fortsätter gå till ”sin frisör”. Kan man
planera det nya området så att det görs i en ordning så att ”nya personer” genom kontor
och bostäder kommer först så vore det självklart bra för att mildra påverkan.”
Diskussionskluster 6: ”Nya handelsmönster bland både anställda och besökare till nya CLV
kommer att skapas när Räppe tas i bruk. Att föra en diskussion om hur det påverkar Växjö
som helhet är en ytterst viktig fråga. Vilken roll får Grand Samarkand? Nytt behov av
handelsplatser i västra delen i Växjö?”
Analys av enkätundersökning och dialogmöte
Enkätstudien pekar på att benägenheten att besöka centrum för att handla och äta eller
för att utföra annan aktivitet påverkas av om du är personal, besökande eller patient på
CLV. Vidare pekar resultatet på att man som patient har en lägre benägenhet att besöka
centrum vilket bör ses som fullt naturligt. Det bör också ses som troligt att behovet för
många av att besöka centrum kvarstår även när CLV flyttat, då man exempelvis
fortfarande har samma frisör eller andra servicebehov oberoende av CLV lokalisering.
Hur stor denna andel är inte möjligt att säkerställa statistiskt.
Bedömningen är att en flytt av CLV från centrum kan komma att innebära en viss
negativ påverkan initialt i samband med CLV-området omvandlas men att denna inte ska
överskattas. Omfattningen av påverkan på centrum beror helt på vad dagens
verksamhet ersätts med. En omvandling med mer service, kontor och bostäder kan på
sikt innebära att centrum stärks.

Förslag på fortsatt samverkan med Region Kronoberg
Region Kronoberg ska enligt projektets tidplan fatta beslut om investering i ett nytt
sjukhus i Räppe i februari 2022. Ett beslut att inte bygga nytt i Räppe innebär i realiteten

att regionfullmäktige säger ja till en ombyggnation och nybyggnation inom dagens CLV
(fastigheterna Vasa 8 och Gustav Adolf 9).
Region Kronoberg arbetar just nu intensivt med att fastlägga vårdens innehåll på ett nytt
sjukhus. Det är idag inte klarlagt i detalj vilka verksamheter som ska flytta till Räppe. Det
är möjligt att delar av verksamheten kan komma att bli kvar på dagens CLV, antingen
permanent eller under en övergångstid. Region Kronoberg har idag också verksamheter
inhyrda i lokaler som inte ägs av regionen. Det är därför troligt att vissa av dessa kan
komma att flyttas till det egna beståndet inom dagens CLV. Det ska därför ses som
troligt att delar av vårdlokalerna kommer att finnas kvar.
När det är klarlagt om och i så fall vilken verksamhet som kommer att finnas kvar så
återstår det också att analysera vilka av återstående lokaler som kan vara lämpliga för
annan typ av verksamhet. Med den analysen som grund så kan det klarläggas vilka
lokaler som bedöms som nödvändiga att riva. Denna process ägs av fastighetsägaren
Region Kronoberg där Växjö kommun med sin samlade kompetens kan utgöra ett viktigt
stöd i processen.
Växjö kommun bör teckna en gemensam avsiktsförklaring med Region Kronoberg. Syftet
är att tillsammans kartlägga förutsättningarna för området samt respektive parts roll
och ansvar. Parallellt bör Växjö kommun starta en intern diskussion om vilken roll och
ekonomisk risk man är beredd att ta i det fortsatta arbetet. En avsiktsförklaring kan, om
parterna vill, utvecklas till ett samarbetsavtal där det ekonomiska ansvaret och
rollfördelningen fastläggs. Ett samarbetsavtal bör lägga fast formerna för en kommande
detaljplaneringsprocess som bör präglas av en bred dialog med Växjöborna om områdets
utveckling. En avsiktsförklaring bör antas politiskt av kommunfullmäktige och
regionfullmäktige.

Möjlig utveckling av CLV tomten
Möjligheterna som kan komma från ett alternativt användande av CLV tomten, och
vilken effekt det skulle få på omgivande samhället, har inte diskuterats i någon
omfattning i tidigare analys. Därmed har 3 generella scenario utvecklats på en
aggregerad nivå, vilka är baserade på att hela CLV tomten blir tillgänglig för utnyttjande i
framtida satsningar. Dessa scenarier kan genomföras i mindre omfattning om viss
verksamhet beslutas kvarstanna, men är inget som lyfts i scenarioanalysen. Syftet är
därmed att belysa de positiva möjligheter som kan lyftas för Växjö och centrum specifikt.
•

Scenario 1: Lokaler och lägenheter

•

Scenario 2: Konferens/hotell och lägenheter

•

Scenario 3: Serviceboende, lägenhetshotell, lägenheter, gymnasieskola mm.

Scenario 1
I scenario 1 används CLT-tomten till en blandning av kommersiella lokaler och bostäder,
Bild 6. Området bebyggs med huskroppar på 4–5 våningar där, inom scenario 1,
kommersiella lokaler utnyttjar de nedre planen och där bostäder återfinns på de övre
planen. I områdets nordöstra hörn, område C, mot centrum/Växjösjön bör
utvecklingsplanen enbart inkludera kommersiella lokaler då detta skulle medföra att
området utvidgas och förbinder city på ett naturligt sätt. I det sydöstra hörnet, område
F, blandas kommersiella lokaler och lägenheter då detta skapar mycket rörelse ner mot
Växjösjön. På övriga delar inom området så är fokus på bostäder.

I detta scenario skapas 520 lägenheter vilket skulle innebära ca 1000 nya boende, Tabell
3. Området är tänkt att vara uppbyggt med olika typer av boendeformer i olika storlekar
för att attrahera olika målgrupper.

Bild 6: Kvartersindelning på CLV-tomten.

De kommersiella lokalerna uppgår i detta scenario till 39 150 m2 BTA. Detta kan jämföras
med Växjö stations och kommunhus som är 16 400 m2 BTA. Det är givetvis svårt att
uppskatta hur många som skulle kunna ha sin arbetsplats i området men det rör sig
potentiellt om ett antal hundra baserat på jämförelsen med Växjö stations och
kommunhus.
Tabell 4: Exploateringsmöjligheter på CLV-tomten.

Genom att bygga boenden blandat med kommersiella lokaler så skapas en ny ”stadsdel”
som har rörelse både dagtid och kvällstid. Trender framåt visar också på att man idag till
en större utsträckning vill handla och röra sig i sitt närområde. I detta fall så blir Växjö
centrum det primära närområdet till denna nya stadsdel. De som bor och jobbar här
kommer därmed till en hög grad nyttja Växjö centrum och dess utbud under en
betydande framtid. Det finns idag också ett kvällsunderskott i Växjö centrum d v s för få
människor rör sig där på kvälls/nattid. Den nya stadsdelen skulle bidra positivt i denna
fråga.
Scenario 2
Växjö kommun ska, enligt näringslivsplanen, vara en möjliggörare och ge goda
förutsättningar för vidareutveckling av Växjö som hållbar mötes- och evenemangsstad.
Detta för att stärka Växjö som besöksdestination, och för att kunna vara ett starkt
alternativ som arrangör krävs bland annat ändamålsenliga lokaler.
I dagsläget saknas en större konferensanläggning med tillhörande boende i form av ett
hotell, samt en större evenemangslokal för att kunna attrahera större möten, konserter
mm.
För att få en extra attraktiv anläggning så bör den placeras med utsikt mot Växjösjön
samt närma stadskärnan. Det är även viktigt att denna anläggning ligger i nära
anslutning till goda förbindelser som är en av grundförutsättningarna vid val av plats för
ett eventuellt evenemang eller konferens. I scenario 2 placeras denna etablering i
området längst med Växjösjön, område C och F. Då finns gångavstånd till tåg, buss med,
närhet till city med dess aktiviteter samt närhet till rekreation kring Växjösjön.
Konferensanläggningen skulle på vardagar uppskattningsvis ha ett par hundra personer
dagligen. Största delen av dem bor sedan på hotellet. En stor del av dessa rör sig under
främst kvällstid i city vilket bidrar till både näringen och ökad trygghet. Under helgerna
minskar troligtvis antalet då konferenserna är betydligt färre men samtidigt är då
hotellet ett attraktivt cityhotell med enormt fint läge.
På övrig del av tomten så byggs bostäder i huskroppar om 4–5 våningar motsvarande
scenario 1. Uppskattningsvis skulle det kunna röra sig om uppemot kanske 400
lägenheter med ca 700 boende.
Scenario 3
I scenario 3 används tomten till flera olika ändamål för att möta en bredare efterfrågan
inom Växjös centrumområde.
En del av området får utbildningsinriktning, där skulle t.ex. hela eller delar av
universitetets vårdprogram kunna vara i ändamålsenliga lokaler som finns kvar från
befintligt sjukhus. Dessa lokaler kommer ligga i mitten av området då befintliga
byggnader ligger där, antagligen område B och E. På detta sätt får vi också en del av
Campus som flyttar in till centrum vilket minskar ”avståndet” till universitetet.
På detta mellanområde skulle det också kunna finnas utrymme för en gymnasieskola.
Om delar av befintliga lokaler kan användas så vore det lämpligt med gymnasium med
vårdinriktning.

I områdena västerut, A och D, skapas framtidens serviceboende med ”hotellkoncept” och
i anslutning till detta skapas aktuella servicefunktioner, i detta fall en vårdcentral.
Områdets nordöstra hörn, område C, används precis som i scenario 1 för kommersiella
lokaler då det utvidgar/förbinder city på ett naturligt sätt.
Områdets sydöstra hörn, område F, används precis som i scenario 1 för en blandning av
kommersiella lokaler och bostäder då detta skapar mycket rörelse ner mot Växjösjön.
Oerhört svårt att i detta scenario uppskatta hur många personer som dagligen skulle
röra sig i området men det blir ett väldigt stort antal.

