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Sammanfattning 

Region Kronoberg behöver hitta en plats för att etablera ett nytt akutsjukhus. En 

lokaliseringsutredning har gjorts och aktuellt förslag är att placera sjukhusets centrala 

delar på fastigheten Rimfrosten 1 och vid fotbollsplanerna på nuvarande Räppevallen. 

Sjukhuset behöver stora ytor för att på sikt kunna växa och expandera sin verksamhet, 

samtidigt behöver det vara lätttillgängligt och nära goda kommunikationer. 

Tillgängligheten för gång-, cykel-, buss-, och biltrafik bedöms som god i planområdet. 

Alternativet erbjuder också möjligheten till spårbunden trafik vid Kust-till-kustbanan. 

Växjö kommun har nu utarbetat ett samrådsförslag till detaljplan för Rimfrosten 1 m.fl. för 

ett nytt akutsjukhus. Planområdet är cirka 40 ha stort och inkluderar utöver 

sjukhusbyggnader bland annat en trafikplats, en anslutande väg mellan väg 23 och 

Bergsnäsvägen, en planskild korsning samt en ny station vid järnvägen Kust-till-

kustbanan. Planen medger en byggnadshöjd på cirka 45 meter vilket motsvarar 8 

våningar, där varje våning är cirka 4,5-5 meter. Det kan jämföras med byggnaden ICON 

Växjö som är knappt 70 meter högt.  

Detaljplanen innehåller också områden för att hantera översvämningsrisken genom 

uppförandet av skyddsvallar och ett särskilt område för att hantera dagvatten. Planen 

säkerställer att disponentvillans kulturhistoriskt värdefulla byggnader och trädgårdsmiljö 

bevaras. Längs ett stråk i norra delen av planen planläggs marken som natur, samt längs 

båda strandkanterna. I och med detaljplanen upphävs strandskyddet i delar av området.  

Vid den undersökning som gjordes bedömdes att detaljplanen kan innebära en 

betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning och miljö-

konsekvensbeskrivning ska tas fram. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas samt att verka som 

beslutsunderlag i fortsatt planprocess. Det här dokumentet är 

miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör detaljplanen.   

Planområdet är idag mångfacetterat med flera mindre verksamhetsutövare. 2019 revs 

den kulturhistoriskt värdefulla Stärkelsefabriken och marken har därefter sanerats från 

föroreningar. Tidigare fanns stationen ”Räppe” tillhörande järnvägen och i omgångar har 

industrier och handel tillkommit och försvunnit. De kvarvarande kulturhistoriska spåren är 

få, och disponentvillan med kringliggande naturområden utgör idag en för platsen viktig 

identitietsmarkör.   

Helige å, en del av Mörrumsån, delar planen i en östlig och västlig del. Helige å regleras 

av en dammanläggning söder om Stora Räppevägen. Markområdena på västra sidan är 

flacka och ligger stundtals lägre än åns vattennivå. Det medför att området kan 

översvämmas vid höga flöden eller vid problem med dammfunktionen. Den tänkta 

bebyggelsen behöver därför säkras med någon form av översvämmningsskydd. Planen 

har avsatt områden för uppförande av vall, samt avsatt ytterligare ett område som möjlig 

plats för en förbiledningskanal där vatten kan tillåtas rinna vid en översvämning. 



 

 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 
 

 

Inom planområdet finns värdefulla trädmiljöer som hyser gott om naturvårdsarter främst 

kopplade till vattenmiljön och historiska trädmiljöer. De gröna stråken utgör idag 

spridningskorridor för fladdermöss och hyser ett rikt fågelliv. 

Påverkan av planförslaget bedöms innebära störst risk för negativa konsekvenser inom 

natur- och kulturmiljö samt risk för översvämning. Området ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövården Bergkvara. Riksintresset består av flera olika karaktärsområden, där  

planområdet tangerar tre olika. Karaktärsområdena är var för sig känsliga men också 

tåliga för olika typer av åtgärder. Det som orsakar risk för påtaglig skada är den visuella 

påverkan av sjukhusbebyggelsen sett från Bergkvara gård.  

Att anlägga ett nytt akutsjukhus med tillhörande byggnader riskerar att ge stor påverkan i 

byggskedet. Byggarbete kan innebära sprängning, pålning, användande av tunga 

maskiner med mera vilket ger omgivningspåverkan genom exempelvis buller. Tung trafik 

till och från byggarbetsplatsen, samt att olika aktiviteter som dammar kan förekomma och 

riskerar att ge negativa effekter för exempelvis närboende under en begränsad tid. 

Påverkan och eventuell störning, t.ex. buller, för närboende beror på hur den mer exakta 

utformningen av såväl trafiklösningar som sjukhusområdet kommer att se ut när det är 

färdigt. När kommande verksamheter är i detalj utredda kan miljöpåverkan komma att 

utredas vidare och verksamheterna eller anläggningarna föreläggas med miljörelaterade 

villkor i samband med en bygglovsprocess (anmälningsplikt).  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte med detaljplanen 

Våren 2019 tog Region Kronoberg ett beslut om att bygga ett nytt akutsjukhus för att 

ersätta befintligt centrallasarett i Växjö. En genomgång av alternativa placeringar för det 

nya sjukhuset har gjorts och aktuellt område valdes ut som huvudalternativ för fortsatt 

utredning, se Figur 1Figur 1. Karta över Växjö och detaljplanen illustrerad med gul linje 

öster om Växjös centrala delar.. Under tidig höst 2019 skickade Region Kronoberg in en 

ansökan om planbesked till Växjö kommun med syftet att ”inom Rimfrosten 1 samt Räppe 

7:3 uppföra ett nytt sjukhus omfattande en BTA-yta om ca 105 000 m2. Inom Räppe 

stärkelsefabrik 2:1 planeras det för administration- och försörjningsbyggnader för 

sjukhuset”.  

Växjö kommun gav planbesked till Region Kronoberg i september 2019 och 

detaljplanering av området Rimfrosten 1 m.fl. inom Växjö kommun löper nu parallellt med 

att regionen tar fram förslag på byggnadsvolymer, utformning av sjukhus och 

sjukhusområde samt en analys av vilka funktioner som ska flytta med till det nya 

sjukhuset. Vidare sammanställs behov av utbyggnadsmöjligheter längre fram i tiden. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med 

tillhörande verksamheter inom planområdet. Detaljplanen skapar också förutsättningar för 

att nödvändig infrastruktur till och omkring sjukhuset kan etableras. Detaljplanen lägger 

fast en yta för en ny vägförbindelse mellan Bergsnäsvägen och sjukhustomten via en 

tunnel under riksväg 23 samt yta för en ny järnvägsstation med planskild korsning mellan 

Stora Räppevägen och Kust-till-kustbanan. Korsningen mellan riksväg 23 och Stora 

Räppevägen kommer att byggas om till en trafikplats vilket kommer att hanteras via en 

vägplan. Då riksväg 23 är statlig väg kommer vägplanen att tas fram av Trafikverket. En 

beskrivning av huvudalternativet återfinns i kapitel 3.2 

1.2 Strategisk miljöbedömning 

När en kommun upprättar en detaljplan ska en undersökning göras som visar om planen 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte (4 kap 34 § plan- och bygglagen 

(PBL) och 6 kap 5 § miljöbalken (MB)). Om planen antas medföra en betydande 

miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning av planen göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Begreppet betydande miljöpåverkan är en 

värdering av graden av miljöpåverkan vilken är beroende av platsens förutsättningar, 

själva påverkan och påverkans betydelse. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap 1 

§ MB att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. 

Växjö kommun bedömer att en placering av ett akutsjukhus inom utpekat område i Räppe 

innebär stora konsekvenser för närmiljön och för staden i stort varför en strategisk 

miljöbedömning, inklusive upprättande av tillhörande MKB, ska genomföras som en 

integrerad del av detaljplaneprocessen. 
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2 Beskrivning av området 

Planområdet är beläget cirka 4 km väster om centrala Växjö och omfattar en yta om ca 

40 ha. Marken ägs idag av privata fastighetsägare, Region Kronoberg, Trafikverket och 

Växjö kommun. I norr angränsar området till Kust- till-kustbanan, en del av det statliga 

järnvägsnätet mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. I söder gränsar området till Stora 

Räppevägen och öster om planområdet löper riksväg 23 och Bergsnäsvägen. Genom 

planområdet rinner Helige å som är en del av Mörrumsån. Helige å utgör ca 5,3 ha av 

planområdets yta. Ån ansluter söder om Stora Räppevägen till Räppegölen och som 

senare mynnar ut i Bergkvarasjön.  

 

Figur 1. Karta över Växjö och detaljplanen illustrerad med gul linje öster om Växjös centrala delar. 

2.1 Platsen och nuvarande markanvändning 

Detaljplanen delas upp i en västlig och en östlig del av Helige å. På den norra delen av 

den östra sidan ligger fastigheten Räppe 7:3 där nuvarande markanvändning är en 

tränings- och bollspelsarena, Räppevallen, för fotbollslaget Räppe GOIF, se Figur 2 . 

Räppevallen omges av busk- och skogsmiljöer som skärmar av gräsytorna mot riksväg 

23 i öster och järnvägen i norr. En strandzon med träd och annan vegetation angränsar 

mot vattnet. Den södra delen på den östra sidan, fastigheten Rimfrosten 1, är 

detaljplanelagd som verksamhet och där återfinns äldre affärslokaler som idag nyttjas av 

flera mindre företag. En stor del av planlagt område inom Rimfrosten 1 är hårdgjord yta 

som utgör parkeringsplats. I den sydöstra delen finns naturmark i form av gräsyta med 

äldre träd i olika storlekar. 
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På den västra sidan om Helige å, på fastigheten Växjö Stärkelsefabrik 2:1, finns en 

hårdgjord yta där en stärkelsefabrik låg tills den revs år 2019. Det som finns kvar på 

fastigheten från den tiden är fabrikens disponentvilla samt ett mindre bostadshus i 

anslutning till villan (Figur 3). De ligger ner mot vattnet och står i dagsläget tomma. Mellan 

den hårdgjorda ytan och disponentvillan finns områden med sumpskog. I den nordvästra 

delen av planområdet längs med järnvägen, på fastigheten Växjö 6:14, ligger idag en 

betongindustri (Figur 4). Norr om järnvägen inom fastigheten Räppe 12:1 låg tidigare en 

träimpregneringsfabrik, idag ligger här Räppe småbåtshamn och ett par mindre 

byggnader i anslutning till Räppe kanal. 

 

 
Figur 2. Foto över planområdet med berörda fastigheter utmärkta. Räppe stärkelsefabrik revs 2019. 
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Figur 3. Planområdet sett från den östra sidan mot disponentvillan på västra sidan. Vid vattnet finns 
även en mindre bastubyggnad och brygga. 

 

 
Figur 4. Den befintliga betongfabriken på fastigheten Bergkvara 6:14. 

Söder om Stora Räppevägen i anslutning till Helige å ligger en husvagnsverksamhet 

(Bergkvara 6:11) med en verkstadsbyggnad i ett plan.  
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2.2 Andra planer och program 

Tomten för nytt akutsjukhus samt placeringen av en ny station ligger inom ytor som i 

Växjö kommuns översiktsplan pekats ut som område för stadsbebyggelse samt områden 

för omvandling av stadsbebyggelse. Tidigt i planprocessen diskuterades olika placeringar 

av en ny station, både väster och öster om den nu utpekade platsen. Vald plats ligger där 

Räppes gamla stationsplats låg en gång och som redan har två befintliga spår, vilket har 

varit avgörande. En placering öster eller västerut skulle kräva utbyggnad av nya spår 

vilket i sin tur kräver upprättande av järnvägsplan. En sådan placering skulle kräva 

intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöområden och skulle inte kunna färdigställas i tid 

med att ett nytt sjukhus tas i drift i slutet av 2028.  

För planområdet gäller kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för Växjö stad, 

antagen av kommunfullmäktige 2012-02-28. I den är planområdet utpekat som Den 

blandade stadsbygden – Befintlig stadsbygd förtätning (östra sidan) och Den blandade 

stadsbygden – Omvandlings- och utredningsområden som vi studerar vidare (västra 

sidan) samt Parker, naturmark och områden för rekreation - Södra Helgasjön 

(vattenområdet med strandzon). Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny 

översiktsplan.  

I den gällande detaljplanen för Rimfrosten 1 är marken planlagd för handel med en 

högsta byggnadshöjd om 7 meter. 

2.3 Områdesskydd och riksintressen 

Flera riksintressen berör planområdet. Nedan ges en kort sammanfattning, i 

planbeskrivningen ges en utförligare beskrivning. 

Anläggningar för totalförsvaret, Kvälleberg: I närheten av planområdet finns en 

anläggning kopplad till totalförsvarets militära försvar. Utpekat påverkansområde ligger en 

bit från planområdet, men samråd med Försvarsmakten bör ske under 

detaljplaneprocessen.  

  

Anläggningar för kommunikation, Kust-till-kustbanan: Riksintresset för kommunikation 

gällande järnväg utgörs av spår och spåranläggningar. Kust- till-kustbanan är av 

interregional betydelse. Banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via 

bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan trafikeras av gods- och persontåg. 

 

Anläggningar för kommunikation, Riksväg 23: Väg 23 utgör en förbindelse mellan 
regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 23 utgör 
en del av en viktig förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping och 
är en väg av särskild regional betydelse. 
 

Anläggningar för kommunikation, Smaland Airport (Växjö flygplats): Flygplatsen är av 

regional betydelse. Planområdet ligger i närheten av inflygningszonen till Smaland 

Airport. 

Kulturmiljövård, Bergkvara gård (G26): Bergkvara gård är en herrgårdsmiljö som sedan 

1400-talet fungerat som storgods. Landskapet runt Bergkvara är fyllt med lämningar från 
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jordbruk och industriell verksamhet som minner om människors levnadsvillkor under 

godset och hur dessa förändrats under århundradens lopp. 

 

Skyddade vattendrag: Mörrumsån är ett utpekat riksintresse enligt 4 kap 6 § MB. 

2.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som infördes med miljöbalken år 

1999. Idag finns miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft och vattenkvalitet. 

Miljökvalitetsnormerna ska tillförsäkra en godtagbar miljökvalitet och syftar till att komma 

tillrätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp som exempelvis 

trafik, dagvatten och jordbruk. Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att 

miljökvalitetsnormerna följs. 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för vatten  

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en 

vattenförekomst och finns för både ytvatten och grundvatten. Vattenförekomsterna är 

statusklassade utifrån ekologisk och kemisk status samt dess tillkomst/härkomst. 

Miljökvalitetsnormerna anger vilken status som vattenförekomsten ska ha uppnått ett 

visst årtal (VISS, 2020). Av 5 kap 4 § miljöbalken framgår det att ingen verksamhet eller 

åtgärd får tillåtas, påbörjas eller ändras om det innebär risk för att förorening eller störning 

som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse 

att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt 

en miljökvalitetsnorm. 
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3 Alternativ 

3.1 Platsval 

Med början i januari 2019 tog region Kronoberg fram en förstudie kring förutsättningarna 

för att bygga ett helt nytt sjukhus som ersättning till nuvarande centrallasarett i Växjö 

(CLV). Förstudien jämför två alternativ. Det ena alternativet är att nuvarande CLV blir kvar 

på samma plats, men uppdateras och byggs om och till utifrån det behov som förväntas 

föreligga. Det andra alternativet är att bygga ett helt nytt sjukhus på annan plats. Utifrån 

resultatet i förstudien fattades ett inriktningsbeslut i maj 2019 att fortsätta utreda 

alternativet med nytt sjukhus på annan plats än nuvarande CLV. 

Motiven till att nytt sjukhus långsiktigt är det bästa är i stora drag grundade på 

ekonomiska aspekter, men anledningen till ekonomiska fördelar är i grund och botten 

baserade på de parametrar och framtida krav som ställs på sjukvården och dess 

byggnader. För att leva upp till dessa krav krävs ständiga anpassningar inom nuvarande 

CLV med diverse om- och tillbyggnader. 

Växjö kommun genomförde i februari 2019, på uppdrag av Region Kronoberg, en 

översiktlig analys över lämpliga tomter för ett nytt akutsjukhus. Analysen baserades på 12 

kriterier som definierats av Region Kronoberg. Fem av kriterierna kan ses som 

planeringsförutsättningar och sju kopplar till områdets fysiska lokalisering och 

genomförbarhet.  

• Befintlig verksamhet, hela CLV, flyttas dvs verksamheten inom fastigheten Vasa 8 

och Gustav Adolf 9 i Växjö kommun. 

• Ny tomt ska vara belägen i Växjö stads omedelbara närhet. 

• Antalet anställda på CLV är idag ca 2600 st och 1/3 av dem är på sjukhuset 

samtidigt. 

• I framtiden sker fortsatt många transporter mellan Växjö och Ljungby. 

• Någon slags innovationsdel och kontor kan ligga i separat byggnad. 

• Närhet till riksväg 25. 

• Ett nytt sjukhus ska ha möjlighet att bygga helikopterplatta på taket. 

• Tomten ska uppfylla ett ytanspråk på ca 12-15 hektar, ev. mer om byggnation på 

höjden inte är möjligt 

• Regionen vill ha utbyggnadsmöjlighet på sikt 

• Möjlighet till markparkering. 

• Start för entreprenad inom 3,5 år räknat från maj 2019.  

• Möjlighet till arbetspendling med tåg. 
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Utifrån Region Kronobergs kriterier presenterade Växjö kommun 6 alternativa 

lokaliseringar till dagens placering i Växjö centrum som helt eller delvis uppfyllde satta 

kriterier, se Fel! Hittar inte referenskälla. nedan. Dessa lokaliseringar var: 

• Södra Fylleryd 

• Nylanda verksamhetsområde 

• Räppe 

• Brände Udde 

• Väster om Bäckaslövsområdet 

• Väster om f.d Ica-lagret 
 

 

Figur 5. Idag ligger sjukhuset i centrala delarna av Växjö, markerat med röd fyrkant i kartan. 
Utredda alternativ markerade med stjärnor och vald lokalisering i Räppe markerad med röd triangel. 
Rosa punk markerar optimal placering utifrån allokeringsanalysen. 

Regionen gjorde även en allokeringsanalys för att identifiera den mest optimala 

placeringen av ett sjukhus i förhållande till länets invånares körtid till sjukhuset. 
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När alla platser hade analyserats utifrån nämnda kriterier identifierades området i Räppe 

som den plats som uppfyllde flesta kriterier (sex av sju uppfylldes) kopplade till fysisk 

lokalisering och genomförbarhet. Ett kriterium uppfylldes endast delvis. Räppe är också 

den plats som ligger närmast den optimala placeringen utifrån allokeringsanalysen. 

I lokaliseringsutredningen belyses områdets kvaliteter som ger förutsättningarna för en 

rekreativ och läkande miljö runt sjukhuset. Med Helige å central i området ges möjlighet 

till ett naturskönt promenadstråk med vattenkontakt för såväl patienter som besökare och 

närboende, stora träd och en varierad natur. Tillgängligheten för gång-, cykel-, buss-, och 

biltrafik bedöms som god. Alternativet erbjuder möjligheten till spårbunden trafik för 

personal, besökare och patienter vilket varit avgörande i valet av plats att utreda vidare.  

3.2 Planförslaget 

Huvudalternativet för lokalisering av nytt sjukhusområde är nu föreslaget 

detaljplaneområde i Räppe, i fortsättningen kallat planförslaget. Planförslaget innebär att 

ett nytt akutsjukhus (huvudbyggnaden) anläggs på östra sidan om Helige å och att 

byggnader för annan verksamhet kopplad till sjukhuset såsom exempelvis administrativa 

funktioner, lokaliseras väster om Helige å. Planförslaget innebär att befintliga byggnader 

på Rimfrosten 1 rivs och att både hårdgjord mark och naturmark tas i anspråk för 

byggnader och trafiklösningar i olika omfattning på båda sidor. Räppevallen flyttas österut 

och läggs inom detaljplan Bergkvara 6:26 (Bredvik). På östra sidan planläggs för 

vårdverksamhet, kontorsverksamhet, parkering och teknisk anläggning på 

kvartersmarken med tillägget helikopterplatta för del av området. Strandzonen och mark 

upp mot järnvägen planläggs som natur. En bro för gång- och cykeltrafik planeras över 

vattenområdet i planområdets norra del. Längst österut mellan väg 23 och 

Bergsnäsvägen planläggs en yta som vägtrafikområde, och söder om planområdet 

planläggs för bullerskyddsåtgärd samt ytor för gata. 

På den västra sidan av Helige å anges att kvartersmark får användas till vårdverksamhet, 

kontorsverksamhet, parkering och teknisk anläggning. På fastigheten där det idag finns 

en betongfabrik planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor 

och parkering. I norra delen på västra sidan planeras även för en framtida tågstation för 

lokal och regional trafik. Stationen innebär att järnvägen och Stora Räppevägen måste 

lösas med en ny planskild korsning. Disponentvillan bevaras och får användningen 

centrum- och kontorsverksamhet med natur och park i anslutande delar. En mer 

detaljerad beskrivning av huvudalternativet återfinns i planbeskrivning och plankarta. 

Utsnitt ur plankartan visas i Figur 6 och i Figur 7 nedan.  
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Figur 6. Utsnitt ur detaljplan, östra sidan. Rött område är användningsområde kvartersmark för 
vårdverksamhet, kontorsverksamhet, parkering, teknisk anläggning och helikopterplatta. T1 anger 
vägtrafiksområde och T2 spårtrafiksområde.  



  

   

 
 

11(71) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 
Figur 7. Utsnitt ur plankartans västra sida. Orange område ZKP anger verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan, kontorsverksamhet och parkering. Brunt område CK Centrum- 
och kontorsverksamhet och blått E1 visar på område för teknisk anläggning kopplat till dagvatten 

och översvämning.  

Region Kronoberg har tagit fram en disponeringsplan över hur sjukhusområdet skulle 
kunna utformas. Det är en tidig skiss, varför vissa planeringsförutsättningar inte är 
inarbetade. Planen som är en illustration, se Figur 8 nedan, utgör inget underlag för 
miljöbedömningen, men är ett stöd för tankar kring vilka konsekvenser ett genomförande 
av planförslaget kan ge upphov till.  
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Figur 8. Skiss över hur sjukhusområdet skulle kunna disponeras (version 2020-06-15). 

3.2.1 Anpassningar 

Anpassning av planen, utifrån områdets förutsättningar och värden, har skett löpande 

under processen med att genomföra miljöbedömningen och arbeta fram planförslaget.  

Detaljplanens avgränsning har utökats under detaljplaneprocessen fram till 

samrådsversionen och vartefter utredningar kring särskilda aspekter tagits fram har 

detaljerade anpassningar gjorts utifrån utredningarnas resultat. För att minska risken för 

betydande miljöpåverkan har bland annat följande anpassningar gjorts under 

miljöbedömningsprocessen:  

• Bullerskyddsåtgärd har säkerställts mellan Södra Räppevägen och Östra 

Räppevägen. 

• Ytor som planläggs som natur har tillkommit alternativt utökats. Bland annat har 

naturmark säkerställts längs med järnvägsspåret i planens östra del för att 

undvika påverkan på potentiellt hasselmushabitat. Område planlagt som natur 

har utökats väster om disponentvillan i syfte att få plats med 

översvämningsåtgärd. 

• 10 gamla och värdefulla träden, har markerats med skyddszon och marklov. 

• Området runt disponentvillan har ändrats från mark där inga byggnader får 

uppföras till mark där komplementbyggnader får uppföras. Det gör att det blir 

lättare att anpassa området för verksamhet och risken för att byggnaden inte kan 

användas och därmed förfaller minskar. 
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• Tillåten byggnadshöjd har sänkts på västra sidan i planområdet för att anpassas 

till tidigare skala på platsen (stärkelsefabriken) samt för att undvika att bidra till 

risk för negativ påverkan på riksintresset. 

• Område för teknisk anläggning kopplat till dagvatten och översvämning har 

säkerställts söder om Stora Räppevägen utifrån framtagen 

översvämningsutredning. 

• Utrymme för trafiklösning har tillkommit i anslutning till betongfabriken för att 

säkerställa deras in- och utfartsmöjligheter. 

Fler anpassningar och skadebegränsande åtgärder föreslås i respektive miljöaspekts 

kapitel. Ytterligare åtgärder och justeringar kan tillkomma utifrån fördjupade utredningar 

och samrådet. 

3.3 Nollalternativet 

I 6 kap 11 § 3a MB anges att en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 

miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen eller programmet inte genomförs, ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet kallas även framskrivet nuläge och ska spegla vad den mest troliga 

markanvändningen är i området vid en given tidpunkt i framtiden. Framskrivet nuläge i 

aktuellt planområde bedöms vara att nuvarande markanvändning i huvudsak består med 

några nya inslag. 

På den östra sidan skulle troligtvis en planläggning för lägre bostadshus ske inom 

fastigheten Rimfrosten 1. Räppevallen flyttas österut och läggs inom detaljplan Bergkvara 

6:26 (Bredvik) även i nollalternativet. Området för nuvarande idrottsanläggning bebyggs 

troligtvis också med bostäder i lägre höjder än huvudalternativet. 

Fastigheten Räppe Stärkelsefabrik 2:1, som utgör merparten av planområdet på den 

västra sidan, ägs idag av Region Kronoberg. Det mest troliga scenariot är att regionen i 

en förlängning säljer marken till en verksamhet. Naturytorna närmast Helige å förblir 

troligtvis orörda. Då ytorna inte är planlagda varken för natur eller park bedrivs ingen 

skötsel av dem idag. I ett framskrivet nollalternativ skulle troligtvis denna situation 

kvarstå. Disponentvillan bevaras, men hyrs ut eller säljs till någon för lokalerna passande 

verksamhet. 

Ett nytt akutsjukhus kräver stora investeringar i tekniska system och i infrastruktur. I ett 

framskrivet nollalternativ skulle en ny tågstation samt en planskild korsning över Kust till 

kustbanan ej längre vara aktuell. Detsamma gäller för en ny planskildhet under riksväg 23 

med en förbindelse mellan Bergsnäsvägen och sjukhustomten. Trafikplatsen vid riksväg 

23, Stora Räppevägen samt Bergsnäsvägen blir troligen av även i ett nollalternativ. Dock 

med längre tidsplan än i huvudalternativet. 
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4 Avgränsningar 

4.1 Avgränsningar miljöaspekter 

Växjö kommun, Region Kronoberg och anlitad konsult genomförde ett samrådsmöte med 

Länsstyrelsen i Kronobergs län den 21 januari 2020. Vid samrådet gick kommunen 

igenom projektet samt förslag till avgränsning av MKB. Den samlade expertisen från 

länsstyrelsen gav återkoppling på förslaget. Utifrån diskussionerna på mötet avgränsas 

denna MKB till beskrivning och konsekvensbedömning av sex miljöaspekter vilka 

redovisas i Tabell 1 nedan. Vartefter planläggningen har fortskridit har planområdet 

utvidgats till att bland annat omfatta vägtrafikområden. Avgränsningen i sak har inte 

omvärderats, men geografisk avgränsning har anpassats till att fortsatt gälla planområdet. 

Tabell 1. Miljöaspekter och motiv för avgränsning av miljöaspekter. 

Miljöaspekt Motiv för avgränsning 

Naturmiljö I planområdet finns flera skogsmiljöer 

samt träd som identifierats som värdefulla 

av länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Dessutom rinner Helige å med höga 

naturvärden och skyddsvärda arter, 

såsom utter, genom planområdet. På 

planområdets västra sida finns en äldre 

trädgårdsmiljö med intressant historia och 

skyddsvärda träd. 

Kulturmiljö Detaljplanen ingår i riksintresset för 

kulturmiljövård Bergkvara (G26). Växjö 

kommun bedömer att de 

riksintressevärden som är i fokus är 

markanvändningen i de strandnära 

zonerna runt Räppegölen samt siktstråket 

från Bergkvara Gård. 

Buller En placering av ett akutsjukhus i Räppe 

kommer att påverka trafikflödena på 

riksväg 23 samt på Stora Räppevägen 

med en ökad trafikbelastning som följd. 

Det nya akutsjukhuset ligger i närheten av 

inflygningszonen till Smaland Airport. Risk 

för höga ljudnivåer samt eventuella 

åtgärder i detaljplanen för att hantera 

detta redovisas. 

Risker kopplade till transportled för farligt 

gods 

Förekomsten av farligt gods på riksväg 23 

samt Kust till kustbanan behöver 

analyseras så att rätt ställningstaganden 
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samt eventuella skyddsåtgärder kan 

definieras i detaljplanen. 

Förorenade områden Då flera olika industriverksamheter har 

pågått inom området behöver det 

klargöras om det finns risk för förorenade 

områden och hur det ska hanteras.  

Dagvatten och översvämningsrisker Planområdet är beläget nära Helige å och 

stora ytor omvandlas från naturmark till 

bebyggd mark. Dagvatten kommer att 

behöva hanteras i området. Planområdet 

ligger delvis inom ett område som 

översvämmas vid ett beräknat högsta 

flöde, BHF. Det finns även en 

översvämningsrisk om 

dammanläggningens funktion sätts ur 

funktion. Detta behöver hanteras i 

utformningen av detaljplanen.  

 

Utöver dessa miljöaspekter belyser MKB särskilt miljökvalitetsnormer för vatten, 

strandskydd, kumulativa effekter, påverkan på riksintressen och påverkan i byggskedet. 

4.2 Geografisk avgränsning 

Miljöbedömning och MKB följer detaljplanens avgränsning. Vissa miljöaspekter och 

miljömål kan bli påverkade även utanför detaljplanens gränser, exempelvis kan 

naturmiljöer eller arter utanför planområdet bli påverkade om spridningssamband bryts, 

och buller kan spridas utanför planområdet. I huvudsak konsekvensbedöms dock 

påverkan inom planområdet. 

4.3 Avgränsning i tid 

MKB:ns tidsmässiga avgränsning är planens genomförandetid vilken är 5 år efter att den 

vunnit laga kraft. Målet är att detaljplanen ska antas senast november 2021.Det nya 

sjukhuset beräknas stå färdigt 2027/2028.   

4.4 Antagande om kumulativa effekter 

Kumulativa effekter uppstår när flera effekter samverkar med varandra. Det kan handla 

om att olika typer av effekter från en och samma verksamhet samverkar eller att effekter 

från olika verksamheter samverkar (Prop 2016/17:200, s.85). Kumulativa effekter kan 

vara additiva, synergistiska eller motverkande. De kan även ske med olika tidsperspektiv. 

Bedömning av kumulativa effekter bygger på de förutsättningar och bedömningar av 

enskilda effekter som görs i MKB och en bedömning görs om huruvida de enskilda 

effekterna samverkar och ger kumulativa effekter. Vid bedömning av kumulativa effekter 
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behöver även planer eller andra troliga projekt och åtgärder i påverkansområdet, som kan 

samverka med planens effekter, identifieras.  

I denna MKB bedöms främst följande i påverkansområdet kunna ge kumulativa effekter: 

• Klimatförändringar 

• Påverkan på riksintresset för kulturmiljö 

• Flytt av Räppevallen 

4.5 Nationella miljökvalitetsmål 

Nationella miljökvalitetsmål  

Det finns ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den 

svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Generationsmålet anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska 

nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I 

enlighet med 6 kap 11 § MB ska en MKB innehålla uppgifter om hur hänsyn tas till 

relevanta miljökvalitetsmål och de som bedöms relevanta att bevaka i denna plan är 

särskilt Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, 

God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett 

rikt växt- och djurliv. 
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5 Metod och bedömningsgrunder 

Miljöbedömning och framtagande av MKB har skett i olika faser. När planområdet valts ut 

identifierade Växjö kommun och Region Kronoberg tillsammans med deltagande 

konsulter vilka utredningar som behövde göras för att få detaljerad kunskap om områdets 

förutsättningar och vilken påverkan som etableringen kan åstadkomma i och utanför 

området. I processen med att ta fram ett förslag på utformning av sjukhuset och 

detaljplanen har planhandläggare, regionens projektledare, konsulter med flera haft 

regelbundna möten där olika frågor diskuterats. I takt med att utredningsresultaten blivit 

färdiga har dessa presenterats och blivit förutsättningar för fortsatt utformning av både 

detaljplan och sjukhus. Anpassningar har löpande skett för att minska miljöpåverkan, se 

kapitel 3.2.1.  

I framtagandet av MKB görs bedömningen av miljökonsekvenser i flera steg och beskrivs 

sedan i miljöaspekternas respektive kapitel. Värdet och eller känsligheten på platsen eller 

andra förutsättningar kopplade till respektive miljöaspekt beskrivs under kapitelrubriken 

Förutsättningar. Värdet kan till exempel bero på om området är av riksintresse, regionalt 

eller lokalt intresse eller har klassade naturvärden. Planens påverkan på respektive 

miljöaspekt beskrivs sedan under rubriken Påverkan och effekterna av påverkan 

beskrivs. Slutligen vägs effekterna mot värdet och/eller känsligheten och en kvantifiering 

av konsekvenserna görs utifrån bedömningsmatrisen nedan. Effekter och konsekvenser 

sammanfattas under rubriken Effekter och konsekvenser av planförslaget respektive 

Effekter och konsekvenser av nollalternativet.  

Med påverkan avses fysisk förändring, det fysiska intrånget eller annan förändring som 

planen medger 

Påverkan orsakar effekter, dvs förändringar av miljön som den fysiska förändringen i sig 

ger upphov till  

Med konsekvens avses betydelsen av förändringen och är en värdering av effekten med 

hänsyn till vad den betyder för olika värden. Alltså den verkan eller betydelse som 

effekten får för miljötillståndet eller människors hälsa. 

Konsekvensen kvantifieras därefter utifrån matrisen nedan, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Matris för kvantifiering av konsekvenser. 

 Litet värde  
 

Måttligt värde  Högt värde  
 

Mycket högt 
värde 

Stora negativa 
effekter  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
effekter 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Små negativa 
effekter 

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Inga/obetydliga 
effekter 

Obetydliga konsekvenser 

Stora positiva 
effekter  

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
effekter 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

Stora konse-
kvenser 

Små positiva 
effekter 

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga 
konsekvenser 

 

Efter att respektive miljöaspekt konsekvensbedömts görs en samlad bedömning samt 

bedömning av kumulativa effekter, planens bidrag till uppfyllande av de nationella 

miljökvalitetsmålen, kommunala hållbarhetsmål samt miljökvalitetsnormer. Bedömning 

görs även av konsekvenser i byggskedet i den mån det går att förutse. 

5.1 Underlag för bedömning 

Ett flertal utredningar har tagits fram som underlag för utformning av detaljplanen. I varje 

kapitel för respektive miljöaspekt anges vilka underlag som använts för 

konsekvensbedömning samt om särskilda bedömningsgrunder använts, exempelvis 

riktvärden för buller och MKN för vatten och luft. För mer information se referenslista. 

5.2 Osäkerheter i bedömningen 

I detaljplaneskedet finns många osäkra faktorer kring omfattning, utförande med mera 

varför det är svårt att göra noggranna bedömningar av effekter och konsekvenser. 

Utformningen och placeringen av sjukhusbyggnaden är inte beslutad och inom 

sjukhusområdet behöver tillfartsvägar, servicebyggnader, parkering med mera planeras 

mer i detalj särskilt ur ett logistikperspektiv. I planbeskrivningen presenteras ett tidigt 

förslag till utformning genom en så kallad situationsplan. Plankartan fastställer dock bara 

användande av kvartersmark och annan mark i grova drag och det går inte att utläsa 

exakt var byggnader, vägar m.m. kommer att placeras. Av denna anledning är 
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utgångspunkten i miljöbedömningen att effekter och konsekvenser bedöms på ett 

konservativt sätt för att inte underskattas. 

Tidplanen för utformning av planförslag, framtagande av utredningar och framtagande av 

MKB har varit relativt kort och vissa utredningar har färdigställts tätt inpå tiden för samråd. 

Exempelvis kräver inventering av naturvärden och vissa arter att hela sommarsäsongen, 

men även höstmånader, utnyttjas. Det har inneburit att en del underlag tillkommit sent i 

processen och endast granskats översiktligt, med risk för att detaljer inte beaktats och att 

anpassningar inte inarbetas i planen i tillräcklig omfattning. Planförslagets huvudsakliga 

konsekvenser bedöms dock vara beskrivna med tillräcklig kvalitet. Arbetet med 

miljöbedömning och anpassningar fortsätter efter samrådsfasen inför granskning.  

Ett antal frågor är inte lösta eller utredda i detta skede och påverkar således möjligheten 

till en detaljerad konsekvensbedömning. Dessa är bland annat: 

• Anläggningens verksamhetsbuller (t.ex. godstrafik in och ut från sjukhuset, 

fläktar, utryckningsfordon, trafikbuller inom planområdet) 

• Möjlighet till helikopterplatta fastställs i planen och en översiktlig 

miljökonsekvensanalys har tagits fram. Påverkan på omgivningen i form av buller 

är dock ännu inte utredd varför buller från helikopter inte kan bedömas inom 

miljöaspekten buller.  

• Bullerutredningen har utgått ifrån ett förslag till utformning av bebyggelsen 

presenterad i disponeringsplanen, se Figur 8. Bebyggelseutformningen styrs 

dock inte i plankartan varför bedömning av effekt och konsekvens blir osäker.  

• Byggnadernas mer exakta placering och funktion är inte styrda i plankartan vilket 

påverkar t.ex. påverkan på kulturmiljön, vilka naturmiljöer som kommer kunna 

sparas inom kvartersmark, konsekvensen av en översvämning etc. Det gör att 

bedömningarna baseras på ett scenario där stor påverkan riskeras, för att inte 

undervärdera konsekvenserna. 

• Funktionen och utformningen av den tänkta vallen för att skydda mot 

översvämning är inte projekterad. En översiktlig analys har gjorts kring hur en 

extra avtappningsmöjlighet skulle kunna dimensioneras och utformas (DHI,2020). 

Hur översvämningsproblematiken ska hanteras är därför fortsatt något som 

behöver utredas mer i detalj och verifieras innan marken är lämplig att bebygga. 

• Bedömning av konsekvenser för skyddade arter görs översiktligt då inventeringar 

av hasselmus och fladdermus inte är färdigställda och områdets betydelse för 

arterna mer noggrant utrett.  

• Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen varför arter som 

inte varit möjliga att se vid inventeringstillfällena och som inte finns 

inrapporterade sedan tidigare inte finns med i naturvärdesinventeringsrapporten. 

Information kan tillkomma vid exempelvis samrådet med allmänheten. 
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• Inom strandskyddat område på västra delen av planområdet ges utrymme för vall 

för skydd av översvämning genom planbestämmelse m1. Det framgår dock inte 

hur denna vall ska utformas, vilket gör det svårt att bedöma påverkan på 

eventuella naturvärden och/eller syftet med strandskyddet. 

Inom området finns tre områden med övrig kulturhistorisk lämning, om dessa kan bevaras 

vid färdig anläggning och skyddas under byggskedet kan ej bedömas. 

6 Miljöaspekter 

6.1 Naturmiljö 

6.1.1 Underlag för bedömning 

Utredningar som har tagits fram som underlag för bedömning är en 

Naturvärdesinventering (NVI) genomförd enligt Svensk Standard SS 199000:2014 för 

hela planområdet (Sweco, 2020h). Som komplement till NVI har även artspecifika 

inventeringar beställts för fladdermus och hasselmus. Dessa är dock inte slutförda vid 

tiden för samrådsversionen av denna MKB.  

Utöver ovanstående har en utredning om Habitatnätverk för fladdermöss i Växjö kommun 

(Kindvall, O. 2019) studerats. 

6.1.2 Förutsättningar 

Naturvärdesinventeringen är gjort på fältnivå med detaljeringsgrad detalj. Det innebär att 

naturvärdesobjekt som är större än 10 m2 eller ett linjeformat objekt med en längd av 

minst 10 meter samt en bredd av minst 0,5 m har eftersökts och avgränsats.  

Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen generellt biotopskydd, detaljerad 

artredovisning av naturvårdsarter och invasiva arter, värdeelement (särskilt värdefulla 

träd) fördjupad artinventering alla arter, naturvärdesklass 4. Fördjupade artinventeringar 

av fladdermöss och hasselmus är ännu inte avslutade och kommer att komplettera NVI 

inför granskningsskedet. 

Beskrivning av naturvärdesklasser (SIS 199000:2014): 

Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde. Innebär störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde. Innebär stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Innebär påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. Innebär viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Planområdet i landskapet 
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Landskapet i och runt planområdet har en lång kulturhistoria och ingår i riksintresset för 

kulturmiljövård kring Bergkvara gård. Det förekommer fortfarande äldre ekhagar och 

ekskogar som historiskt brukats som lövängar och det förekommer gott om äldre träd. 

Strax öster om planområdet finns mynningen till Norra Bergundasjön och dess 

strandzoner innan Växjö stad tar vid. I Växjö stad förekommer äldre träd som har ett högt 

naturvärde, men även stadsmiljöer med få naturvärden. Väster om planområdet 

domineras landskapet av jordbruksmark, men även av verksamhetsområden med 

industrifastigheter för att längst västerut övergå i Snapperiskogen. Norr och söder om 

området finns värdefulla vattenmiljöer med tillhörande strandzoner så som Helgasjön i 

norr och Räppedammen samt Bergkvarasjön i söder. Genom planområdet rinner Helige å 

som är en del av Mörrumsån. Söderut ligger Bergkvara gård med dess jordbrukslandskap 

och i sydväst Bokhultets naturreservat som också utgör ett Natura 2000-område.  

Naturmiljöer inom planområdet  

Inom planområdet finns värdefulla trädmiljöer, bebyggd och hårdgjord mark samt 

fotbollsplaner med obetydligt naturvärde. De värdefulla naturmiljöerna inhyser gott om 

naturvårdsarter främst kopplade till vattenmiljön och historiska trädmiljöer. Det finns 

också områden som nästan helt saknar naturvärden och där invasiva arter förekommer 

tämligen allmänt, såsom vid industriområdet och parkeringsplats.  

Planer för bollsporter återfinns på östra sidan om Helige å och omges av grönytor med 

träd i olika åldrar. Andelen medelålders och äldre träd höjer naturvärdena på platsen. Det 

förekommer tämligen allmänt blommande träd som till exempel sälg och körsbär. Ån och 

dess strandzoner är ett viktigt habitat för en mängd arter och här förekommer det gott om 

fågel men också fisk och däggdjur så som utter. 

Längs vattnet och i det sydöstra hörnet av området finns äldre grova träd med höga 

naturvärden. Skogsmiljöerna består generellt av träd i varierande ålder och 

artsammansättning. Det förekommer också värdestrukturer som till exempel död ved, 

hålträd, småvatten, stenmurar/stenrösen och blommande träd och buskar. De värdefulla 

strukturerna och områdets närhet till andra naturområden gör att området kan hysa en 

god artrikedom trots att skogsområdena är små och omges av områden med få 

naturvärden. På västra sidan om ån finns en sumpskog som omger en äldre 

disponentvilla och dess trädgård. Strandzonen består av större klibbal som står i gränsen 

till den äldre trädgården. 

Söder om Stora Räppevägen finns inom en företagsfastighet igenväxande lövskog på 

fuktig mark. Där företaget har sin verksamhet är marken torrare. På området förekommer 

invasiva arter tämligen allmänt. Invasiva arter förekommer även på andra ställen inom 

planområdet.  

Mellan väg 23 och Bergnäsvägen finns ett skogsområde som avgränsas av vägarna och i 

norr av järnvägen. Området genomkorsas av igenväxta vägar och en äldre stenmur. 

Småvatten förekommer, men dessa var torrlagda vid inventeringstillfället. I norra delen är 

marken mer kuperad och blir flackare i söder.  
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Totalt har 11 naturvärdesobjekt (NO) avgränsats. Ett objekt har högt naturvärde (klass 2), 

fyra har påtagligt naturvärde (klass 3) och sex har visst naturvärde (klass 4). 

Naturvärdesobjekten redovisas närmare i karta Figur 9 och i Tabell 3 nedan. 

 

 

Figur 9. Karta över planområdet och de områden inom planområdet samt strax utanför som 
inventerats vid naturvärdesinventeringen. (Sweco, 2020h) 

Tabell 3. Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjekten, naturvårdsarter samt andra värden och 
skydd. 

Objekt 

(NO) 

Naturvärdesklass Storlek och beskrivning av värde Naturvårds-

arter, koppling 

till områdes-

skydd och 

andra värden. 

1 4 – visst naturvärde 0,1 ha. Dike på mark som håller på att 

växa igen. Öppet vatten med blommande 

buskar och träd runtomkring. 

 

2 4 – visst naturvärde 1,7 ha. I huvudsak yngre sumpskog. Död 

ved förekommer tämligen allmänt. 

Småvatten förekommer, dammen är 

Naturvårdsarter 

är ask, missne, 

rankstarr och 
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påtagligt grumlig vid inventeringstillfället. 

Fältskiktet består av i huvudsak vitsippa, 

kirskål och älggräs. Trädskiktet i 

huvudsak klibbal och sälg. Träd-

gårdsväxterna håller på att växa in i 

sumpskogen. 

svarta vinbär.  

Delar av 

objektet 

omfattas av 

strandskydd. 

3 3-påtagligt 

naturvärde 

0,2 ha. Strandzon vid en äldre trädgård. 

Här är växtligheten mer naturlig än i 

resten av trädgården och det förekommer 

tämligen allmänt med större klibbalar i 

vattenbrynet. 

Naturvårdsarter 

är ask, missne, 

svarta vinbär, 

gullviva och 

idegran.  

Objektet 

omfattas av 

strandskydd. 

4 2-högt naturvärde 4,9 ha. Å (Helige å) med svagt rinnande 

vatten, med förekomst av mindre 

vassruggar och andra ytor där fåglar kan 

häcka. 

Naturvårdsarter 

är hussvala, 

utter, gulsparv, 

gröngöling, 

spillkråka, 

kungsfågel, 

tornseglare, 

svala och kricka. 

Objektet 

omfattas av 

strandskydd. 

5 3 – påtagligt 

naturvärde 

1,9 ha. Strandskog med gott om äldre 

grova träd i varierande arter. Rikligt med 

lövsly. Tämligen allmänt med stubbar 

från nersågade träd. Vitsippa och 

blåbärsris i fältskiktet. Det förekommer 

högar av ris och växtmaterial. Blockig 

terräng med rester av äldre stenmur. 

Enstaka lågor i de fuktigare delarna. De 

norra delarna har rikligt med yngre 

hassel. En enstaka äldre hassel finns. 

Naturvårdsarter 

är skogslind, 

kärleksört, 

gökärt, 

liljekonvalj, 

hasselmus, 

vårstarr, 

rankstarr och 

missne. 

Två träd är 

klassade som 

särskilt 

skyddsvärda 

träd enligt 

länsstyrelsens 

inventering. 
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Delar av 

objektet 

omfattas av 

strandskydd. 

 

6 4 - visst naturvärde 3,8 ha. Yngre lövskog med gott om lövsly 

och kvarlämnat ris. Högstubbar/död ved 

förekommer. Blockig terräng med 

vitsippor och kirskål i fältskiktet. Rikligt 

med hallon och blommande sälg 

förekommer. En mindre damm finns i de 

norra delarna. Förekomst av den invasiva 

arten kanadensiskt gullris i den gamla 

speedwayvallen.   

Naturvårdsarter 

är vårbrodd, 

blåsuga, 

gråfibbla och 

käringtand. 

7 3 - påtagligt 

naturvärde 

2 ha. Lövskog som klipps regelbundet. 

Buskskikt saknas. Värde-element som 

stensamlingar och enstaka död ved 

förekommer. Äldre äppelträd finns. 

Naturvårdsarter 

är gökärt, 

vårbrodd och 

sotlav. 

Tre träd är 

klassade som 

särskilt 

skyddsvärda 

träd enligt 

länsstyrelsens 

inventering. 

8 4 - visst naturvärde 0,4 ha. Skogsdunge med grova alar, 

varav en al bedöms som särskilt 

skyddsvärt träd. Men med förekomst av 

den invasiva arten jättebalsamin. Gott om 

blommande träd och buskar som sälg, 

fläder och hägg. Förekomst av död ved, 

både stående och liggande, i olika stadier 

av nedbrytning.  Marken är fuktig och 

näringsrik och det förekommer 

brännässlor och blekbalsamin. Ett större 

dike går genom objektet. Ca 2 meter 

brett, med sandig botten. 

 

9 4 – visst naturvärde 0,1 ha. Igenväxningsmark mellan 

företagsfastighet och vatten. Gott om 

blommande örter som mjölke och hallon, 

med inslag av naturvårdsarter. 

Naturvårdsarter 

är liten 

blåklocka, äkta 

johannesört och 
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Förekommer klibbal och ek. Förekomst 

av den invasiva arterna kanadensiskt 

gullris och blomsterlupin. 

 

svartkämpar. 

10 3 – påtagligt 

naturvärde 

1,6 ha. Ek- och bokskog med inslag av 

björk och al och andra lövträd. Förekomst 

av äldre träd med god spridning i 

trädåldrar och trädarter. Tämligen allmänt 

med död ved, både stående och liggande 

i olika faser av nedbrytning. Förekommer 

små dammar som var torrlagda vid 

inventeringstillfället.    

Naturvårdsart är 

större hackspett. 

11 4 – visst naturvärde 2,1 ha. Blandskog med i huvudsak tall 

och björk. Medelålders till yngre 

trädåldrar. Fältskiktet i huvudsak 

ormbunkar och kruståtel, med förekomst 

av ekorrbär. Enstaka liggande död ved. 

Vägdike finns inom området. Äldre 

stenmur finns bredvid äldre väg. 

Naturvårdsarter 

är blodrot och 

vårbrodd. 

 

Skyddade arter 

Det förekommer en rad skyddade arter inom planområdet och det är även ett relativt 

fågelrikt område. Alla fåglar är skyddade, men speciellt fokus brukar i skyddsarbetet 

hållas på rödlistade fåglar, fåglar upptagna med markeringen B i artskyddsförordningens 

bilaga 1 samt de fåglar som visar en nedåtgående trend med – 50% (Naturvårdsverket, 

2009). För däggdjur fokuseras skyddsarbetet på arter markerade med N eller n i bilaga 1 

till artskyddsförordningen. I Tabell 4 nedan listas de arter som återfunnits inom eller strax 

utanför området och omfattas av ett eller flera av ovanstående kriterier. 

Tabell 4. Arter som förekommer inom eller strax utanför planområdet och som observerats vid 
fördjupad artinventering, alternativt finns registrerade i Artportalen och som tillhör en eller flera av 
kategorierna beskrivna i text ovan. 

Art Fridlyst, Rödlistekategori, 

Bilaga 1 eller 50% minskning 

(gäller fågel) 

Alla fåglar fridlysta 

Källa 

Berguv B i bilaga 1, VU Artportalen 

Björktrast NT Fördjupad artinventering 

Fiskmås NT Fördjupad artinventering 
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Fisktärna B i bilaga 1 Fördjupad artinventering 

Gransångare -50% Fördjupad artinventering 

Gråkråka NT, -50% Fördjupad artinventering 

Grönfink EN Fördjupad artinventering 

Gulsparv NT Artportalen 

Hussvala  VU, -50% Artportalen 

Kricka VU,  Fördjupad artinventering 

Mindre hackspett  NT Fördjupad artinventering 

Skrattmås  NT, -50% Fördjupad artinventering 

Spillkråka  NT, B i bilaga 1 Fördjupad artinventering 

Stare VU, -50% Fördjupad artinventering 

Strandskata NT Fördjupad artinventering 

Svartvit 

flugsnappare 

NT Fördjupad artinventering 

Sävsparv NT, -50% Fördjupad artinventering 

Tornseglare EN Fördjupad artinventering 

Ärtsångare NT Fördjupad artinventering 

Däggdjur   

Utter Fridlyst 4§, NT, N i bilaga 1 Fördjupad artinventering 

Hasselmus Fridlyst 4§, N i bilaga 1 Fördjupad artinventering 

Dvärgpipistrell Fridlyst 4§ Artportalen 

Grod- och kräldjur   

Vanlig snok Fridlyst 4§ Artportalen 

Kärlväxter   

Ask EN Fördjupad artinventering 

Gullviva Fridlyst 9§ Fördjupad artinventering 

Revlummer Fridlyst 9§ Fördjupad artinventering 

Vårstarr NT Fördjupad artinventering 
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Fladdermöss bör uppmärksammas, speciellt i södra Sverige, i samband med 

ombyggnader och rivningar eller i samband med avverkningar av grova lövträd runt 

bebyggelse (Naturvårdsverket, 2009). Växjö kommun har under 2019 tagit fram en 

habitatnätverksanalys för fladdermöss i kommunen (Kindvall, O. 2019). Analysen visar 

vilka områden som skulle kunna utgöra spridningsstråk och/eller särskilt viktiga områden 

för artens fortplantning och födosök. Delar av planområdet bedöms ligga inom ett 

potentiellt viktigt spridningsstråk och det bedöms finnas både föda och lämpliga boplatser 

inom området. Därför har en fördjupad inventering med avseende på fladdermus 

genomförts vilken visade att det finns en god artrikedom inom planområdet, främst 

kopplat till området runt Disponentvillan och Helige å. Utifrån inventeringen kan det antas 

att Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Vattenfladdermus, Mustasch-

/Tajgafladdermus och Gråskimlig fladdermus mer eller mindre regelbundet förekommer 

inom inventeringsområdet. Arterna Trollpipistrell, Sydfladdermus, Mindre brunfladdermus, 

Fransfladdermus och Sydpipistrell samt obestämd Myotis kan antas vara mer tillfälliga 

besökare. Flest arter och inspelningar noterades vid bryggan nära disponentvillan och 

Helige åns öppna vattenspegel. Bland de observerade arterna är Fransfladdermus, 

Nordfladdermus och Sydfladdermus rödlistade som nära hotad, NT samt Sydpipistrell och 

Mindre brunfladdermus som sårbar, VU enligt Artdatabanken 2020. 

Närmare analys av områdets och spridningsstråkets betydelse för fladdermöss återstår 

dock. 

Hasselmus påträffades vid den fördjupade artinventeringen inom ramen för NVI:n. Därför 

inventeras arten särskilt under hösten 2020 i syfte att bevara tillräckliga livsmiljöer inom 

området. 

Invasiva arter 

Invasiva arter är främmande arter som snabbt sprider sig i naturen eftersom de breder ut 

sig och tränger undan inhemska arter. De saknar oftast naturliga fiender och kan orsaka 

stor skada på inhemska djur, växter och ekosystem, vilket, på sikt, leder till en minskning 

av biologisk mångfald. 

De invasiva arterna kanadensiskt gullris, vresros, blomsterlupin och jättebalsamin 

förekommer i planområdet.  Av dessa arter är det jättebalsamin som räknas som invasiv 

enligt enlig EU-förordning 1143/2014 och miljöbalken (SFS 2018:1939). Övriga arter är 

klassade enligt bedömningar från Naturvårdsverket och Trafikverkets riskklassning.   

Invasiva arter sprider sig snabbt och de kan därför uppkomma på ytterligare platser från 

inventeringstillfället tills arbetet med att bygga sjukhuset startar.   

Värdefulla träd 

Totalt har 58 värdefulla träd lokaliserats vid fältinventeringen. Av dessa är fem träd 

klassade som särskilt skyddsvärda träd av Länsstyrelsen i Kronobergs län och sex träd 

har en stamdiameter på över en meter i brösthöjd och räknas därför som så kallade 

jätteträd. Se Tabell 5 och Figur 10 nedan. För närmare objektsbeskrivningar se NVI 

(Sweco, 2020h). 
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Tabell 5. Lista över särskilt skyddsvärda träd. Träden delas dels in efter ålder, (jätteträd, gamla 
träd, medelålders träd) och om de har håligheter i huvudstammen. 

Särskilt skyddsvärt träd  Antal  

Jätteträd med en stamdiameter över 100 cm i diameter 6 

Gamla träd med en stamdiameter mellan 66-100 cm i diameter 43 

Grova hålträd 11 

Utpekade av Länsstyrelsen i Kronobergs län 5 

Totalt antal värdefulla träd 58 

 
 

 
Figur 10. Karta över värdefulla träd inom planområdet exklusive ett område söder om Stora 
Räppevägen, öster om Helige å, där det också står ett jätteträd inom planområdet. 

  

Konnektivitet och spridningskorridorer  

Naturvärdet i området finns, förutom i och intill vattendraget, i huvudsak i de gamla träden 

som har funnits på platsen under en lång tid. Dessa träd är viktiga komponenter i den 

spridningskorridor som finns mellan naturområdena norr och söder om Växjö stad. Även 
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strax utanför planområdet finns ett antal jätteträd som kan vara av betydelse för 

konnektiviteten i ett större område som inkluderar planområdet.  

Skogsområdet utmed vattnet och i den sydöstra delen av planområdet samt i nordöstra 

delen av planområdet har störst andel äldre värdefulla träd och vattendraget med dess 

strandzoner utgör ytterligare en viktig spridningskorridor i nord-sydlig riktning. 

Inom planområdet utgör skogsområdena närmast idrottsplatsen och verksamhets-

fastigheten öster om Helige å viktiga miljöer för bland annat fågel och pollinerande 

insekter. Närmast järnvägen har spår av hasselmus återfunnits och de täta buskage som 

finns där och ner i strandzonen kan utgöra en viktig spridningskorridor för hasselmus 

vilket undersöks närmare i en kommande fördjupad inventering. 

En habitatnätverksanalys för fladdermöss som tagits fram för Växjö kommun (Kindvall, O. 

2019) visar att framför allt planområdets norra och nordöstra delar, sydöstra del samt 

strandzoner kan förväntas vara värdefulla som födosöks- och fortplantningsområden för 

fladdermössen i ett större område. Detta för att det bedöms finnas närhet till god tillgång 

till insekter samt finns eller har närhet till potentiella boplatser. Planområdets skogsmiljöer 

kan utgöra en viktig spridningskorridor för arten i väst-östlig riktning, vilken sedan kopplar 

till värdefulla naturmiljöer i anslutning till Norra och Södra Bergundasjön. En analys av 

genomförd fladdermusinventeringen kommer att ge mer kunskap om planområdets 

betydelse för fladdermöss, både som habitat och som spridningskorridor. 

6.1.3 Påverkan 

Planen medger kvartersmark för bebyggelse på stora delar av planområdet och NO2 

(visst naturvärde), NO6 (visst naturvärde) och NO7 (påtagligt naturvärde) riskerar att 

försvinna helt eller delvis beroende på hur byggnader slutligt placeras på kvartersmarken 

och hur stor del av naturmarken som bevaras. NO8 (visst naturvärde) och NO9 (visst 

naturvärde) planläggs som teknisk anläggning kopplat till dagvatten och översvämning. 

På motsatt sida av Helige å planläggs ett område närmast ån som gata. En ca 15 meter 

bred remsa planläggs dock som natur. Området är idag detaljplanelagt och består av 

trädbevuxen strandzon med okänt naturvärde.  

NO1 (visst naturvärde) och större delen av NO10 (påtagligt naturvärde) planläggs som 

vägtrafikområde. NO 10 kan exempelvis komma att inrymma tunnel under väg 23 in på 

blivande sjukhusområdet. En bård av natur sparas upp mot järnvägen och ett jätteträd 

beläggs med planbestämmelse n1. Inom NO11 (visst naturvärde) planläggs för gång- och 

cykelbana inklusive tunnel under väg 23, men en stor del av området ligger utanför 

detaljplanens gränser. NO4 (högt naturvärde), NO5 (påtagligt naturvärde) och NO3 

(påtagligt naturvärde) bevaras i stort sett i sin helhet. Dock innebär planbestämmelsen 

natur att det är möjligt att anlägga mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar eller 

andra komplement som kan tänkas behövas för friluftslivets användning av naturområdet. 

Exempel på detta kan vara en mindre parkering samt gång- och cykelväg. I förslaget på 

utformning av sjukhusområdet som visas i situationsplanen föreslås gång- och cykelvägar 

anläggas i områdena markerade som natur, som innefattar strandzonerna på båda sidor 

om Helige å.  
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En cirka 20 m bred bård av vegetation sparas som natur i norra delen av NO6 i direkt 

anslutning till järnvägen. Den sparade bården fortsätter i den norra delen av NO10 på 

andra sidan väg 23.  

Mellan Stora Räppevägen och Östra Räppevägen planläggs för bullervall i ett område där 

det på ortofoto syns en bård av träd längs med vägsträckningen på grönområdet mellan 

vägarna. Området är inte inventerat så dess naturvärde är okänt.  

Skyddade arter 

För majoriteten av förekommande fågelarter samt hasselmus och fladdermöss utgör 

områdena med äldre träd och hålträd samt täta buskage de mest värdefulla områdena. 

Denna typ av område finns i naturvärdesobjekten med högst naturvärden, NO3, NO4 och 

NO5 vilka sparas intakta i hög utsträckning. Även de norra delarna av NO6 sparas vilket 

minskar påverkan på ett eventuellt hasselmus-habitat. Dessa delar blir i plan markerade 

med natur och det är oklart hur ett eventuellt gång- och cykelstråk påverkar naturvärden 

såsom enskilda träd. På östra sidan sparas delar av NO2 som utgörs av sumpskog som 

natur vilket minskar påverkan på viktigt fågelhabitat och eventuell fladdermuslokal om 

sumpskogen behålls intakt. Om gång- och cykelstråk anläggs kan naturvärdena 

förändras beroende på hur det anläggs. För fladdermus kan ökad belysning i området 

påverka artens habitat negativt. Berguv bedöms inte påverkas då inga häckningsmiljöer 

finns inom planområdet och födosöksområden bland annat finns i odlingslandskapet runt 

om planområdet. Utter antas använda Helige å genom planområdet som spridningsstråk. 

Då den inte har bohålor längs sträckan görs initialt bedömningen att ökad verksamhet i 

området inte kommer att påverka den negativt.  

Invasiva arter 

Jättebalsamin är en invasiv art som är förbjuden enligt EU-förordning 1143/2014 och 

både att inneha och att sprida arten är straffbart. Arten måste därför bekämpas även om 

växtplatsen inte kommer att påverkas. Växten är identifierad inom NO8, där planen är 

lagd med bestämmelsen E1 vilket innebär Teknisk anläggning koppat till dagvatten och 

översvämning. Det är inte känt hur denna anläggning ska utformas i detalj, men det kan 

antas att någon form av markberedning är aktuell åtminstone för delar av området. 

Oavsett så ska arten, enligt ovan, bekämpas även om växtplatsen inte kommer att 

påverkas.  

De invasiva arterna kanadensiskt gullris, vresros och blomsterlupin förekommer inte i EU-

förordningen utan räknas som invasiva enligt Naturvårdsverkets och/eller Trafikverkets 

bedömningar. Då dessa finns spridda i området kommer växtplatser att påverkas i 

byggskedet och riskerar att hamna i schaktmassor.  

Värdefulla träd 

10 värdefulla träd, varav 6 är så kallade jätteträd, skyddas med n1 i plan, vilket innebär 

att de inte får tas ned eller skadas. Befintlig mark runt träd får inte höjas eller hårdgöras. 

Av träden som sparas finns tre träd inom NO5, sex träd inom NO7 och ett träd står strax 

utanför NO 2 vid järnvägsspåret inom verksamhetsområdet i planens nordvästra del. Av 
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övriga värdefulla träd riskerar ett flertal att tas ner inom NO10 och generellt riskerar 

många träd att avverkas inom NO6 och NO7.  

Ytterligare ett jätteträd finns nära östra stranden på ån, söder om Södra Räppevägen. 

Delområdet är planlagt som vägtrafikområde och trädet riskerar att avverkas. 

Konnektivitet och spridningskorridorer 

Den viktiga spridningskorridoren som utgörs av Helige å och dess strandzoner påverkas i 

liten grad norr om Stora Räppevägen. Dock kan viss luckighet uppstå vid uppförande av 

ny gång- och cykelbro över ån i norra delen av planen och ett eventuellt gång- och 

cykelstråk. Söder om Stora Räppevägen planläggs strandzonerna på båda sidor om ån, 

dock sparas en 15 meter bred remsa som natur intill vattnet på den östra sidan. Då 

området inte är inventerat saknas kunskap om värden, dock finns ett jätteträd inom 

området som därmed riskerar att tas ner. Det är oklart vilken påverkan som sker på 

västra sidan där teknisk anläggning kopplat till dagvatten och översvämning mm får 

anläggas. Mellan östra och västra stranden finns en mindre ö som eventuellt kan ha ett 

värde för spridningskorridorens funktion.  

I och med att en bård av träd- och buskvegetation sparas längs med järnvägen i norr 

hålls grönstrukturen samman österut främst för småfågel och hasselmus. Bården är en 

del av den spridningskorridor som enligt habitatnätverksanalysen för fladdermus 

(Kindvall, O. 2019) går från Helige å över planområdets östra del till Norra Bergundasjön 

och dess strandzoner ner söderut till bland annat Bokhultets naturreservat. 

Spridningsstråket över planområdet riskerar dock att minska i omfattning främst på grund 

av att NO 10 tas i anspråk för vägtrafikområde, men också för att större delen av NO6 

riskerar att tas ner och ersättas med hög bebyggelse. 

6.1.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget  

Effekterna av planen på det högst klassade naturvärdesområdet Helige å norr om Stora 

Räppevägen bedöms som obetydliga då det utifrån nuvarande kunskap inte påverkas av 

planens genomförande genom fysiskt intrång.  

Effekterna för områdena kring ån som klassats som påtagliga bedöms bli små till måttligt 

negativa då de riskerar att naggas i kanten eller att träd riskeras att behöva tas ner då 

planbestämmelsen natur tillåter vissa anläggningar. Bedömningen är osäker då 

plankartan inte säkerställer att byggnader placeras med ett visst avstånd till 

objektsgränsen. Strandskyddet hävs och kvartersmark är möjlig ända fram till 

naturvärdena vilket kan ge större negativa effekter genom exempelvis barriäreffekter, 

ljusföroreningar, skuggeffekter eller liknande.  

För de påtagliga naturvärdena på västra sidan om ån, vid disponentvillan, bedöms 

effekterna bli obetydliga till små om utformning och skötsel av natur- och parkmark sker 

med stor hänsyn till naturvärdena. Dock finns osäkerhet kring hur vall mot översvämning 

och en eventuell gång- och cykelväg utformas. Söder om Stora Räppevägen kan både 

positiva och negativa effekter på naturvärden uppstå beroende på hur området för teknisk 

anläggning kopplat till dagvatten och översvämning utformas. Omhändertagande och 
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destruktion av den invasiva arten jättebalsamin i området bedöms ge positiva effekter för 

biologisk mångfald. 

Effekterna för området på motsatt sida söder om Stora Räppevägen bedöms kunna bli 

måttliga negativa då ett naturområde i strandzonen riskerar att påverkas, men en 15 

meters remsa närmast vattnet har dock fått bestämmelsen natur. Strandzonen bedöms 

kunna utgöra en viktig del i spridningsstråket för utter.  

Det är viktigt att ett genomförande av planen inte skär av spridningsmöjligheterna mellan 

planområdets värden och andra områden med värdefulla naturmiljöer som finns i 

närheten. Planområdet är litet och de värdefulla naturmiljöerna i området är ännu mindre, 

men i dagsläget är det många arter som rör sig i och genom området på grund av att det 

innehåller så många olika miljöer och värdestrukturer. Det bedöms ge positiva effekter att 

de mest värdefulla träden skyddas med planbestämmelse. Generellt för de påtagliga 

naturvärdena i sydöstra delen av planen bedöms dock effekterna bli måttligt negativa då 

endast ett fåtal träd skyddas och resterande träd riskerar att försvinna. Då planen medger 

att flertalet träd i området med visst naturvärde i planens östra del försvinner försvagas 

de ekologiska sambanden norrut och i öst-västlig riktning, vilket bedöms ge måttligt 

negativa effekter för konnektiviteten. Sammantaget bedöms konsekvenserna för de 

högsta naturvärdena i området bli små till måttligt negativa norr om Stora Räppevägen. 

Söder om vägen riskeras små negativa konsekvenser kopplat till att ett jätteträd samt 

bevuxna strandzoner riskerar att försvinna, 15 meter närmast vattnet är dock planlagt 

som natur. Konsekvenserna för konnektivitet bedöms bli små negativa. 

Effekterna av att spridningskorridoren i öst – västlig riktning i norra delen av planen 

påverkas genom att delar av den planeras som kvartersmark och vägtrafikområde är 

svåra att bedöma då de skyddade arter som antas vara beroende av den, främst 

hasselmusen och fladdermöss, inte är slutligt inventerade med efterföljande analys. 

Konsekvenserna bedöms kunna bli allt ifrån små till stora negativa.  

För skyddade arter generellt bedöms effekterna bli små då viktiga områden för 

majoriteten av arterna skyddas som natur i planen. Äldre träd och hålträd kan därmed bli 

kvar i stor utsträckning. Liknande områden och strukturer finns också utanför 

planområdet i flera väderstreck, även om konnektiviteten riskera att försvagas. Effekterna 

för främst fågel och fladdermus kan dock bli större och mer negativa om anläggande av 

gång och cykelväg i strandzonerna innebär att träd och buskvegetation försvinner. 

Konsekvenserna för skyddade arter, förutom hasselmus och fladdermöss, bedöms bli 

små till måttligt negativa. Utifrån nuvarande kunskap bedöms inte arters bevarandestatus 

eller krav på ekologisk funktionalitet påverkas. 

6.1.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

I nollalternativet bedöms exploateringsgraden bli mindre och bostadsbyggande bör kunna 

ta mer hänsyn till befintlig grönstruktur i de centrala och södra delarna av östra 

planområdet. Spridningsstråket i planens norra delar bedöms kunna hållas mer intakt då 

vägområdet som planläggs för i planförslaget inte ingår i nollalternativet. Beroende på 

vilken verksamhet som etableras på den västra delen och vid disponentvillan bedöms 
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effekterna bli likartade eller mindre i nollalternativet. Konsekvenserna bedöms 

sammantaget bli små negativa i nollalternativet. 

6.1.6 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen nedan är föreslagna för att kunna avhjälpa respektive minska den 

negativa påverkan från planen. Ett antal av åtgärdsförslagen kan tillämpas genom 

planjusteringar, t.ex. i form av justerade gränser eller planbestämmelser. Ett antal av 

åtgärderna syftar till att utgöra underlag inför kommande avtal, inför framtagande av 

skötselföreskrifter eller som kunskapshöjande medskick i fortsatt arbetsprocess. 

• Utvidga strandzonen med planbestämmelsen natur på planens östra sida i syfte 

att ge större möjlighet att anlägga en gång-och cykelväg utan att påverka antalet 

träd, samt att det blir ett större avstånd mellan potentiell bebyggelse på 

kvartersmark (utifrån ett värsta scenario). 

• Beroende på utfallet av pågående inventeringar av hasselmus och fladdermöss 

kan ett utvidgande av bården av natur mot järnvägen i norr säkerställa av 

spridningskorridorens funktionalitet bevaras. 

• Vid utformning och placering av byggnader samt vägar och andra anläggningar 

inom kvartersmark sparas ytor av befintlig naturmark med exempelvis uppvuxna 

träd och buskar i så hög utsträckning som möjligt. 

Vid gestaltning av promenadstråk, rekreationsytor, uteplatser, entreér och dylikt tillförs 

träd, buskar, blommande rabatter och annan grönstruktur i syfte att stärka 

spridningssamband inom området och miljöer för pollinerande insekter. Viktigt att i första 

hand välja arter som är naturligt förekommande i regionen. 

6.2 Kulturmiljö 

6.2.1 Underlag för bedömning 

Utredningar som har tagits fram som underlag för bedömning är Arkeologisk inventering 

steg 1 (Sweco, 2020a) och Arkeologisk utredning steg 2 (Sweco, 2020b) och 

Konsekvensbedömning Kulturmiljö (Sweco, 2020c). Sedan tidigare finns också en 

sammanställning över den kumulativa påverkan på riksintresset (Sweco, 2020d).  

6.2.2 Förutsättningar 

Planområdet ligger i ytterkant av riksintresset Bergkvara (G26) som är riksintresse för 

kulturmiljövården. Riksintresset utgör ett av två riksintressanta herrgårdslandskap i 

kommunen. Trolle på Bergkvara var på 1400-talet en av landets största jordägare och 

godslandskapet som finns kvar utgör en viktig tidsmarkör. Miljön omfattar såväl den 

godspräglade miljön runt huvudgården som torplandskap, underliggande gårdar, kyrkbyn 

Bergunda och industrimiljöer längs med Helige å. I såväl Länsstyrelsens beskrivning av 

riksintresset Bergkvara (rapport från 2016) samt de många dokument och rapporter som 

hanterar riksintresset finns dess zoner, karaktärsdrag och historik väl beskriven och 
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MKB:n gör därför inte en mer djuplodande beskrivning av detta material utan hänvisar till 

övriga sammanställningar och utredningar. För att göra en analys av påverkan på 

riksintresset har en särskild konsekvensbedömning gjorts (Konsekvensbedömning 

Kulturmiljö (Sweco, 2020)). Riksantikvarieämbetet metod för analys av påverkan på 

riksintressen har använts i konsekvensbedömningen kulturmiljö. Metoden identifierar hur 

en förändring påverkar riksintresset där ett antal frågeställningar ligger till grund för 

bedömningen.  

Planområdet ligger inom tre olika karaktärsområden, benämnda zoner. Zonindelningen är 

ett sätt att tydliggöra och förklara riksintressets olika karaktärsområden. Zonerna 

tillsammans utgör riksintresset och har ingen inbördes rangordning. Planområdets västra 

del angränsar till centrumzonen och ligger i den norra industrizonen. Den östra delen 

ingår i torpzonen. De olika zonerna är var för sig känsliga eller tåliga för olika typer av 

förändringar och åtgärder.  

Den östra sidan av planområdet, som ingår i den så kallade torpzonen, är idag 

exploaterad med byggnader som saknar koppling till Bergkvara gods. De spår som finns 

kvar från den historiska användningen är i huvudsak naturvärden. Kvarvarande uttryck för 

torpzonen är få. 

Den västra sidan som ingår i industrizonen förlorade i och med de senaste årens 

rivningar av byggnader stora kulturhistoriska värden. Disponentvillan med tillhörande 

byggnader och naturmiljö utgör därför en kulturhistoriskt viktig beståndsdel (se Figur 3).  

Området har under lång tid genomgått många förändringar och stora ytor har därmed 

påverkats. För att ändå fastställa eventuell förekomst av forn- och kulturlämningar i 

planområdet genomfördes en arkeologisk inventering av hela planområdet och en 

fördjupad utredning av fastigheten Räppe stärkelsefabrik 2:1 (Sweco, 2020a och Sweco, 

2020b). Vid inventeringen påträffades två färdvägar varav den ena möjligen kan kopplas 

till disponentvillan, se Figur 11. Den registrerades i fornreg som övrig kulturhistorisk 

lämning. Även två stenmurar identifierades och har getts den antikvariska bedömningen 

övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar bedömda som övrig kulturhistoriska lämningar 

har inget formellt skydd enligt kulturmiljölagen men bör ändå visas hänsyn. Vid den 

arkeologiska utredningen hittades inga fornlämningar och området hyser inte någon 

vetenskaplig potential utifrån arkeologiskt perspektiv.   
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Figur 11. Färdväg (L2020:1784 i fornregistret) sett med Räppevallen i ryggen med utblick mot 
disponentvillan. Färdvägen registrerades som övrig kulturhistorisk lämning (Sweco, 2020a) 

6.2.3 Påverkan 

Området har idag få eller inga kvarvarande spår av den historiska torpbebyggelsen. 

Planen tillåter på östra sidan byggnader med höjder på mellan 204 till 208 meter 

(totalhöjd över nollplanet). Omräknat till antal våningsplan är det ett sjukhus med upp till 

åtta våningar där varje våning är cirka 4,5-5 meter. Ovanpå sjukhuset tillkommer en 

helikopterplatta. Byggrätten anger att inget byggnadstekniskt såsom till exempel 

skorstenar eller antenner får sticka upp över den tillåtna högsta nivån.  

Planen tillåter att marken på västra sidan exploateras med kvartersmark och 

trafikområden. Höjdsättningen tillåter bebyggelse på cirka tre våningar. Planen möjliggör 

en vall eller liknande konstruktion för att förhindra översvämning. Vallens placering är 

tänkt i naturområdet närmast Helige å och längs småbåtshamnen. Ett cirka 25 meter brett 

område säkerställs som naturområde. I naturområdet får gång- och cykelvägar anläggas.  

Disponentvillans byggnader med tillhörande trädgård skyddas i plankartan genom 

planbestämmelserna q, k och n2. En bred markanvändning genom centrum- och 

kontorsverksamhet inom området tillåts. En utbyggnad av disponentvilla åt väster och 

norr och uppförandet av ytterligare komplementbyggnader bedöms möjliga i området 

under förutsättningen att hänsyn tas till de kulturmiljövärden som finns på platsen. 
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Vid korsningen mellan järnvägen och Stora Räppevägen kommer en planskild korsning 

att anläggas.  

6.2.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget 

Den i detaljplanen tillåtna totalhöjden på den östra delen av planområdet innebär en stor 

visuell påverkan med en skala som är avsevärt mycket större än vad som finns i området 

idag. Riktlinjerna för industrizonen är att tillkommande verksamheter inte ska utmana 

gårdens dominans och de öppna siktlinjerna, se exempel i Figur 12. Förslaget följer 

således inte riktlinjerna avseende öppna siktlinjer vilket bedöms innebära en risk för 

påtaglig skada på riksintressets centrumzon enligt bedömning gjord i 

kulturmiljöutredningen efter Riksantikvarieämbetets modell (Sweco, 2020).  

Risk för påtaglig skada kan också bedömas utifrån miljöbalkens 3 kap 6 §.  

Miljöbalken 3 kap 6 § Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 

eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön.  

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om hur påtaglig skada ska bedömas (NFS 

2005:17) kan påtaglig skada uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt skada något 

eller några av de kulturvärden som utgör grunden för riksintresset. En negativ inverkan 

som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden för riksintresset bör 

som regel anses utgöra påtaglig skada på kulturmiljön.  

En byggnad som bryter en siktlinje är en bestående visuell påverkan på ett av de 

kulturvärden som utgör grunden för riksintresset och risk för påtaglig skada på 

riksintresset föreligger.   
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Figur 12. Exempel på en obruten siktlinje över riksintressets öppna landskap. Foto från 
kulturmiljöutredning.  

På den västra sidan har flera av de historiskt värdefulla industribyggnaderna så som 

Stärkelsefabriken redan rivits och med dem har stora kulturhistoriska värden försvunnit. 

Platsen bedöms enligt riktlinjerna för centrumzonen vara tålig för exploatering. Enligt 

riktlinjerna bör områdets brokiga skala och utformning följas. Med den höjdsättning som 

planen medger bedöms inte siktlinjerna brytas.  

Runt disponentvillan skapas möjligheter till att byggnaderna och den kulturhistoriska 

miljön både ska kunna bevaras (q), användas och tillgängliggöras. Disponentvillan 

skyddas med (k) och ges ett brett användningsområde för centrum- och 

kontorsverksamhet (CK) vilket bedöms som positivt för att möjliggöra att byggnaderna 

faktiskt används och inte förfaller och då mister sina kulturhistoriska värden. 

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till befintlig kulturmiljö (k).  

Den planskilda korsningen kan riskera att försvåra läsbarheten av riksintresset då den 

äldre vägsträckningen samt siktlinjerna mellan stationsområdet och Storegård och 

godsallén kan riskera att brytas (Sweco, 2020c). 
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6.2.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet  

Påverkan i form av brutna siktlinjer blir i nollalternativet mindre eller ingen, då 

nollalternativet antar att en lägre byggnadshöjd kommer tillåtas på platsen. Behovet av 

större parkeringshus och andra komplementbyggnader blir också avsevärt mindre. 

Påverkan på riksintresset bedöms därmed som liten avseende brutna siktlinjer. Den 

planskilda korsningen kommer inte att påverka riksintresset då den i ett nollalternativ inte 

kommer att byggas.  

Disponentvillans öde i nollalternativet är svårt att förutse. Att byggnaderna fortsätter vara 

oanvända och otillgängliga kan leda till att de så småningom förfaller. Det är troligt att 

huvudalternativet skapar bättre förutsättningar för disponentvillans fortlevnad jämfört med 

nollalternativet.  

6.2.6 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen nedan är föreslagna för att kunna avhjälpa respektive minska den 

negativa påverkan från planen. Ett antal av åtgärdsförslagen kan tillämpas genom 

planjusteringar, t.ex. i form av justerade gränser eller planbestämmelser. Ett antal av 

åtgärderna syftar till att utgöra underlag inför kommande avtal eller som kunskapshöjande 

medskick i fortsatt arbetsprocess. 

• Studera vidare hur olika höjder, utformning och lokalisering av den centrala 

sjukhusbyggnaden samt den planskilda korsningen påverkar siktlinjerna från 

Bergkvara gård och påverkan på riksintresset. Analysera vilka områden där 

visuell påverkan sker. Identifiera möjliga åtgärder för att minska påverkan.  

• Studera hur siktlinjerna från t.ex. Södra Räppevägen kan bibehållas genom 

utformningen och lokalisering av det tänkta parkeringsgaraget längs med vägen. 

• Planförslaget tillåter komplementbyggnader i trädgården runt disponentvillan, 

planbestämmelserna bör kompletteras med utformningsbestämmelser som 

tydliggör att utformning och placering ska anpassas till kulturmiljön. 

• Säkerställ genom planbestämmelse eller annat verktyg att utformningen av 

bebyggelsen på planens västra sidan följer riktlinjerna i industrizonen avseende 

brokighet. 

• Bevara så långt som möjligt befintliga träd och naturmiljöer. 
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6.3 Buller – trafikbuller och buller från inflygningszon Småland airport 

6.3.1 Underlag för bedömning 

Trafikbuller  

En bullerutredning som bedömer omgivningspåverkan av planen med fokus på ökade 

trafikmängder på planområdets närliggande vägar och järnväg har tagits fram under 2020 

(Sweco, 2020i). Bullernivåer från utryckningsfordon är inte utrett inom ramen för 

bullerutredningen. 

För bedömning av flygbuller från Smalands airport har Trafikverkets 

riksintresseprecisering använts (Trafikverket, 2014). 

6.3.2 Förutsättningar 

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Förutom att buller kan 

uppfattas som störande kan det påverka prestationsförmåga, inlärning och sömn negativt. 

Forskning pekar på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar. (Folkhälsomyndigheten, 2020) 

Trafikbuller 

Prognoser visar att trafikmängderna kommer att öka vid lokalisering av ett akutsjukhus 

inom planområdet. Även utan en etablering av sjukhuset bedöms trafikmängderna öka på 

vägarna runt planområdet, dock inte i samma omfattning. Därför utreds tre scenarier; 

nuläge (2019), nollalternativ (trafikprognosen för 2040 utan utbyggnad) samt 

utbyggnadsalternativ (trafikprognosen för 2040 med utbyggnad av sjukhusområdet). I 

modelleringen av utbyggnadsalternativet inkluderas trafikens bullerpåverkan på de 

planerade sjukhusbyggnaderna.  

Det finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus vid ett sjukhus, endast inomhusnivåer. 

Utredningen föreslår därför att ljudnivåer vid en eventuell uteplats vid sjukhuset bör 

jämföras mot riktvärden för uteplats vid nybyggda bostäder. Riktvärden för uteplats vid 

nybyggda bostäder är 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

För befintliga bostäder och skolgård har Naturvårdsverkets riktvärden jämförts med 

Trafikverkets riktvärden för väg- och spårtrafik som gäller vid väsentlig ombyggnad av 

infrastruktur, något som kommer att bli aktuellt vid trafikplatsen mellan väg 23 och Stora 

Räppevägen samt vid Stora Räppevägens korsande av järnvägen. Runt omkring 

planområdet på motsatta sidor om järnväg och vägar finns områden med bostäder, 

verksamheter och skola, se områden inklusive numrering i Figur 13. Dessa områden och 

fastigheter är uppförda vid olika årtal och omfattas av befintliga detaljplaner vilka har 

planspecifika riktvärden. Värdena varierar med anledning av att de olika detaljplanerna 

klassificeras som antingen äldre befintlig miljö eller nyare befintlig miljö. 

Söder om planområdet finns ett befintligt bullerplank i området mellan väg 23 och Pär 

Lagerkvists skola (område 3). Planket ansluter på båda sidorna till en bullervall. 
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För detaljerad information om metod, trafikprognoser, riktvärden, andra antaganden samt 

referenser till dessa, se bullerutredningen. 

Planområdet är, enligt bullerberäkningarna, i nuläget generellt bullerutsatt. Hela området 

exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över 50 dBA och stora delar av området exponeras 

för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Ljudet läcker in från järnvägen, väg 23 samt Stora 

Räppevägen. Vattnet bidrar till att förstärka ljudnivåer från framförallt bron. Bullernivåerna 

ökar uppemot 60-65 dBA närmare järnväg och vägar. Den maximala ljudnivån överstiger 

70 dBA, men i delar som ligger långt från spår och väg eller skyms av befintlig 

bebyggelse är ljudnivåerna lägre. 

Naturmark och grönstruktur bidrar till att reducera buller i planområdet. Växtlighet 

skärmar av området från järnväg och vägar och ger i första hand en upplevelsemässig 

avskärmning från en bullerkälla, men kan i någon mån också reducera ljudnivåerna. 

Utifrån gällande riktvärden för respektive område i Figur 13, på motsatt sida om järnväg 

och väg, visar bullerutredningen att riktvärden i nuläget överskrids för ett antal fastigheter 

i områdena 2, 4 och 7.  

Område 2, nyare befintlig miljö 

I nuläget påverkas området främst av vägbuller från väg 23 och korsningen mot Stora 

Räppevägen och riktvärdet om 55 dBA vid fasad överskrids vid 6 av områdets 

bostadsbyggnader.  

Område 4, nyare befintlig miljö 

Området är i nuläget bullerutsatt vid 10 bostadsbyggnader där ekvivalent ljudnivå 

överskrider 55 dBA. 6 av 10 utsätts för ljudnivåer över 60 dBA. 

Område 7, äldre befintlig miljö 

Inga byggnader i området beräknas i nuläget ha ljudnivåer vid fasad mot vägtrafik som 

överskrider riktvärdet 65 dBA ekvivalent ljudnivå. För maximal ljudnivå inomhus från 

spårtrafik riskerar 4 byggnader närmast järnvägen att överskrida riktvärdet 55 dBA om en 

fasaddämpning på 30 dBA antas. 
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Figur 13. Befintlig bebyggelse i planområdet och närliggande områden med numrering. 

Flygbuller 

Planområdet är beläget i närheten av inflygningszonen till Smaland Airport, flygplatsen i 

Växjö, se Figur 13. Flygplatsen är ett riksintresse och en precisering av riksintresset har 

gjorts av Trafikverket (Trafikverket, 2014). Preciseringen behandlar bland annat 

riksintresset i kommunal planering och tillståndsprövning. Trafikverket framhåller att det 

är av största vikt att flygplatsens intressen tillgodoses då den kommunala planeringen 

annars kan innebära restriktioner för flygplatsen, vilka i sin tur kan leda till att utnyttjandet 

av riksintresset påtagligt försvåras. 



   

 
 

 

42(71) 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ 

KOMMUN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Preciseringen beskriver ett influensområde för flygbuller som baseras på maximalnivån 

70 dBA. Influensområdet för flygbuller från Smaland Airport visas nedan i Figur 14. 

Planområdet ligger inte inom influensområdet för flygbuller.  

 

Figur 14. Växjö flygplats (Smaland Airport): Influensområdet för flygbuller maximal ljudnivå 70 dBA 
(blå linje) och flygbullernivå FBN 55 dBA (röd linje). (Trafikverket, 2014) Planområdets läge 

markerat med röd triangel. 

Planen ger möjlighet att anlägga en helikopterplatta på del av den östra sidan i 

planområdet. Det saknas information om vilken flygtrafik som bedöms uppstå till och från 

sjukhusbyggnaden och ingen bullerutredning har genomförts vid tidpunkten för denna 

version av MKB varför en vidare bedömning av effekter och konsekvenser inte är möjlig. 
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6.3.3 Påverkan 

Trafikbuller 

Påverkan från ett genomförande av planen är att trafikmängderna ökar på främst väg 23 

och Stora Räppevägen. Bullerutredningen utgår från generella trafikprognoser då alla 

trafiklösningar för sjukhuset inte var fastställda vid tidpunkten för utredningen. Vägtrafiken 

är uppräknad utan specifik trafiklösning samt ombyggnation av trafikplats mot väg 23 eller 

vid järnvägen, dvs trafiksiffrorna räknas upp på befintlig vägstruktur. Vidare inkluderas 

inte färdmedelsfördelning eller eventuella förändringar i verksamheter som ligger i 

närheten av planområdet och som kan påverka trafikflödet, då dessa är okända i 

dagsläget.  

Ett bullerskydd mellan Östra och Stora Räppevägen fastställs i plan. 

För bullerpåverkan från järnvägen tar använda prognoser inte hänsyn till utbyggnad av 

station i Räppe. Enligt bullerutredningens kommunikation med olika aktörer är banans 

kapacitet begränsad av hur många tåg som den kan trafikeras av mellan Växjö och 

Alvesta. Därmed bör ett extra tågstopp inte innebära ökad trafik, snarare tvärtom och 

prognosen kan ses som en konservativ uppskattning. Ljudnivåer från spårtrafik beräknas 

inte öka i samband med en etablering av akutsjukhus. 

Stora ytor i planen planläggs som kvartersmark och bulleravskärmande vegetation tas 

bort, en bård av vegetation mot järnvägen planläggs dock som natur i planområdets 

nordöstra del. Ytor med uppvuxen vegetation mot väg 23 i planområdets östra del och 

mot Stora Räppevägen i planområdets västra del utgör kvartersmark eller gata i planen 

och vegetationen riskerar där att tas bort. På stora delar av planområdet hårdgörs ytor av 

naturmark, som annars kan verka bullerdämpande.  

Flygbuller 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra risk för begränsningar på Växjö 

flygplats då det ligger utanför influensområdet för buller. Det finns riktvärden för 

helikopterbuller, men påverkan är i detta skede inte utrett för planområdet. 

6.3.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget  

Trafikbuller 

De fastigheter utanför planområdet som i nuläget riskerar överskridande av riktvärde på 

grund av buller från spårtrafik är desamma som i ett utbyggnadsscenario enligt 

planförslaget. Effekterna bedöms därmed bli obetydliga och konsekvenserna likaså. 

I huvudalternativet beräknas den ekvivalenta ljudnivån bli över 55 dBA på i stort sett hela 

planområdet. Den maximala ljudnivån beräknas hamna under 70 dBA generellt på delar 

längre ifrån järnvägen och vägen. Sjukhuset antas utgöra ett område som har stor 

känslighet för störning utifrån de bedömningsgrunder som används i denna MKB. 

Riktvärdena om 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå innehålls inom 

planområdet endast på ytor som blir väl skymda av den planerade bebyggelsen, 
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exempelvis mellan eventuella flygelbyggnader med huvudbyggnaden placerad som 

bullerskydd ut mot väg 23. Planen anger dock inga lägen för byggnader varför effekterna, 

om inga hänsyn tas till att byggnader eventuellt placeras så att de får en avskärmande 

funktion, riskerar att bli stora vid uteplats. Detta för att riktvärden överskrids både för 

ekvivalent och maximal ljudnivå i områden med stor känslighet. Konsekvenserna av 

huvudalternativet bedöms bli stora och negativa inom planområdet men kan mildras 

beroende på hur byggnaderna placeras. 

I huvudalternativet riskerar flera områden i att påverkas av bullernivåer över riktvärdena 

jämfört med nuläget. 

Område 2, nyare befintlig miljö 

Inom område 2 riskerar ytterligare 11 bostadshus få ljudnivåer över 55 dBA vilket innebär 

i stort sett alla fasaddelar mot Stora Räppevägen och väg 23. Det är dock relaterat till hur 

trafiken skall ledas till in till sjukhuset, vilket ännu inte är fastställt. Ett bullerskydd mellan 

Östra och Stora Räppevägen fastställs i plan. 

Område 4, nyare befintlig miljö 

För bostäder i område 4 beräknas ytterligare 7 byggnader få överskridna riktvärden. Av 

alla påverkade byggnader får 17 ljudnivåer över 55 dBA varav 8 byggnader över 60 dBA. 

Område 6, äldre befintlig miljö 

I område 6 visar beräkningarna att 2 byggnader riskerar att få ökad bullerstörning i 

huvudalternativet så att riktvärden överskrids, jämfört med 0 byggnader i nuläget. 

Bostäder, skola och verksamheter utanför planområdet antas utgöra stadsdelar med stor 

känslighet för buller. Riktvärden överskrids, med anledning av ökade trafikmängder, vid 

sammanlagt 36 fastigheter fördelat på 3 av 8 undersökta områden. 20 av dessa 

fastigheter får tillkommande bullerstörning jämfört med nuläget. Effekterna bedöms som 

stora negativa då stadsdelar påverkas av permanenta störningar i form av buller över 

riktvärden.  

Påverkan från planens genomförande riskerar inom planområdet bli att vegetation som i 

nuläget upplevs avskärmande från järnväg och väg tas bort samt att naturmark hårdgörs 

och dess bullerabsorberande egenskaper försämras. Effekterna bedöms dock som små 

negativa då de inte är avgörande för minskad bullerpåverkan inom planområdet. 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms bli stora och negativa för berörda 

bostadsområden utanför planområdet och små till måttliga inom planområdet. Inom 

planområdet är dock konsekvenserna kopplade till hur byggnaderna placeras, vilket inte 

framgår av planförslaget. 

6.3.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet  

I nollalternativet bedöms 11 ytterligare fastigheter fördelat på 3 av områdena utsättas för 

bullerpåverkan över riktvärden jämfört med nuläget. Effekterna bedöms som stora då 

stadsdelar utsätts för permanenta störningar i form av buller över riktvärden. 



  

   

 
 

45(71) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Konsekvenserna bedöms bli måttliga till stora negativa, då färre antal fastigheter en 

försämring jämfört med huvudalternativet. 

6.3.6 Åtgärdsförslag 

• För att åstadkomma större ytor med god ljudmiljö för utomhusvistelse inom 

sjukhusområdet måste åtgärder göras mot närliggande infrastruktur, bland annat 

väg 23. Alternativt kan byggnadskropparna formas och placeras med syfte att ha 

en större skärmande effekt. Dessa åtgärder kan även kombineras. 

• Vattnet på området har en förstärkande effekt på främst bullret från järnvägen. I 

första hand bör en bullerskyddsåtgärd mot denna källa undersökas, speciellt på 

järnvägsbron. 

• Det bör utredas hur fasadreflexer påverkar bullerspridningen i området. 

• En eventuell åtgärd mot väg 23 för områdena 2 och 4 bör undersökas i samband 

med att trafikplatsen vid sjukhuset skall byggas om, beroende på hur trafiken 

kommer att ledas in på sjukhusområdet.  

• En åtgärd bör också undersökas mot både väg och järnväg nordöst om 

planområdet för område 6, särskilt om planerat vägområde riskerar att ge ökat 

buller i området.  

Att anlägga planteringar samt bevara och utveckla avskärmande träd- och buskridåer vid 
väg dämpar upplevelsen av buller. 

6.4 Farligt gods 

6.4.1 Underlag för bedömning 

Utredningar som har tagits fram som underlag för bedömning är Riskutredning angående 

nytt akutsjukhus i Växjö (Sweco, 2020g).  

6.4.2 Förutsättningar 

Farligt gods utgörs av ett flertal olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper 

varierar. Gemensamt för ämnen som klassas som farligt gods är att de i sig själv eller i 

kontakt med andra ämnen, exempelvis luft och vatten, kan orsaka skada på människor, 

djur och miljö. Vid transport av farligt gods utgörs de huvudsakliga riskkällorna en eller 

flera av följande konsekvenser: brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande 

kemikalier (i vätske- eller gasform). Det dimensionerade avstånd som en olycka kan 

påverka omgivningen beror på vilket ämne som är involverat. 

Vid planområdet finns två huvudsakliga riskkällor: transportled för farligt gods på väg 23 

och transportled för farligt gods på Kust-till-kustbanan. Vid Räppe betong (Alwex) finns en 

mindre dieselcistern och en större cistern för fordonsbränslet RME, de bedöms inte 

utgöra någon risk för planerad bebyggelse (Sweco, 2020g).   
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6.4.3 Påverkan 

En sjukhusbyggnad ökar markant persontätheten i området, vilket är av stor betydelse för 

att bedöma samhällsrisken. På sjukhuset kommer det att finnas en helikopterflygplats 

som är avsedd för ambulanshelikoptrar. 

6.4.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget  

Längs med leder för farligt gods ska ett generellt skyddsavstånd på 45 meter finnas. 

Detta har planen fastställd genom planbestämmelse.  

Väg 23 ligger höjdmässigt ovanför marknivån där sjukhusbyggnaden ska uppföras. Det 

innebär att vid ett läckage på vägen kan farliga ämnen rinna ner i slänterna mot 

sjukhusområdet. Detta kan i händelse av olycka på vägen innebära att farliga ämnen 

hamnar för nära sjukhusområdet. Riskutredningen föreslår därför ett separationsskydd 

mellan vägen och sjukhusområdet. Ett sådant skydd finns idag inte i planförslaget. 

Risker med införandet av en helikopterflygplats har inte utretts i denna MKB. 

6.4.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet  

Effekterna bedöms vara oförändrade med dagens risknivåer. 

6.4.6 Åtgärdsförslag 

• Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort från både väg 23 och 

Kust-till-kustbanan alternativt på tak på så långt avstånd från farligt godslederna 

som möjligt. Detta kan säkerställas i planen. 

• Entréer och/eller utrymningsvägar får vara riktade mot riskkällan men det ska 

finnas utrymningsvägar i motsatt riktning bort från väg 23 och kust-till-kustbanan.  

• Separationsskydd mellan väg 23 och sjukhusområdet.  

6.5 Förorenad mark 

6.5.1 Underlag för bedömning 

Information om föroreningar på fastigheten Räppe 12:1, Rimfrosten 1 och Räppe 

stärkelsefabrik har inhämtats miljö- och hälsoskydd på Länsstyrelsen Kronoberg.   

6.5.2 Förutsättningar 

Bedömningen av risken för miljöpåverkan till följd av förorenad mark baseras på 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) 

Riktvärdena är indelade i två klasser beroende på markanvändningen:  

Känslig markanvändning (KM) – där markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 



  

   

 
 

47(71) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 

skyddas.  

Mindre känslig markanvändning (MKM) – där markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning till bland annat kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 

antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 

äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner 

som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, exempelvis kan vegetation 

etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 

meter samt ytvatten skyddas. 

 

 

Figur 15. A, B, C och D visar på möjliga områden med förorenad mark. 

I planens nordvästra område på fastigheten Räppe 12:1 fanns på 40-talet en 

impregneringsanläggning för trä (illustrerat med A i Figur 15 ovan). Fabriken är riven men 

marken ej sanerad och klassad som MIFO1 riskklass 1. Marken har som en tillfällig åtgärd 

täckts med ett par decimeter jord. Föroreningarna som förekommer är arsenik, krom och 

 
1 MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden och är en standardiserad 
metodik. Riskklass 1 betyder ”mycket stor risk”.  
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zink. Delar av ytan används idag som båtuppställningsplats. Trafikverket ansvarar för 

fortsatta utredningar och sanering.  

Befintlig betongfabrik (B) på fastighet Bergkvara 6:14 utgör en utpekad plats för 

föroreningar. Här har ingen markprovtagning skett.  

Inom fastigheten Räppe Stärkelsefabrik 2:1 (C) låg tidigare Räppe stärkelsefabrik, som 

revs 2019. Området har efterbehandlats avseende omhändertagande av förorenad jord. 

Målet var att kvarlämnad jord ska uppnå generella riktvärden för MKM. Ett område mot 

vattnet har trots saneringen halter av PAH-M och PAH-H som överskrider de generella 

riktvärdena för MKM.  

På fastighet Rimfrosten 1 (D) fanns en bensinstation som revs 1986. I samband med 

rivningen togs samtliga cisterner upp. Bensinstationen var i bruk fram till 1969. Området 

är idag parkeringsyta. En miljöteknisk markundersökning genomfördes hösten 2011 och 

den visade inte på någon petroleumförorening på platsen.   

Utöver dessa platser kan det i befintligt handelsområde på Rimfrosten 1 finnas PCB i 

byggmateriel (PCB återfinns vanligen i fogar och golv). 

6.5.3 Påverkan 

På platsen för den tidigare impregneringsfabriken planeras för spårtrafiksområde (T2) 

med station och tillhörande verksamheter. Området måste undersökas och saneras innan 

marken kan tas i anspråk. Inom området finns också ett 10 meter brett område utpekat 

som område med möjlighet att uppföra en vall mot översvämning.   

Vid Räppe Stärkelsefabrik återfinns förhöjda halter av PAH-M och PAH-H ner mot Helige 

å. Detta område kommer troligen hamna inom utpekat naturområde med utrymme för 

översvämningsvall.  

6.5.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget  

Planförslaget innebär exploatering inom delar av områden som är förorenade eller har 

varit förorenade men nu har sanerats. Planens bestämmelse (a) anger att förorenade 

områden måste saneras (efterbehandlas) innan de kan bebyggas. Den som vidtar en 

åtgärd inom ett förorenat område blir sannolikt därmed ansvarig enligt 10 kap. 

miljöbalken. 

Fastigheten med störst föroreningsproblematik är platsen där det nya stationsområdet 

planeras (T2). Marken ägs av Trafikverket som också kommer att ansvara för fortsatt 

utredning och sanering.  

Vid den tidigare stärkelsefabriken kan markarbeten vid ett bygge av vall riskera att frigöra 

föroreningar nära Helige å. Risken för detta behöver utredas tillsammans med föreslagen 

vallanläggning och annan planerad bebyggelse i området.  

Omgivningens känslighet för föroreningar är måttlig. Planförslaget bedöms ha en måttlig 

positiv påverkan med avseende på markföroreningar eftersom nybyggnationen innebär 



  

   

 
 

49(71) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

att områden med föroreningar kommer att saneras, vilket sammantaget medför små-

måttligt positiva konsekvenser 

6.5.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet  

Trafikverket har för avsikt att fortsätta utreda och sanera marken vid spårområdet även i 

ett nollalternativ. Det är särskilt angeläget att den saneringen blir av eftersom det vid 

småbåtshamnen vistas människor i ett område med höga föroreningshalter. 

Omgivningens känslighet för föroreningar bedöms som måttlig och nollalternativet 

bedöms medföra små-måttligt positiva konsekvenser.  

6.5.6 Åtgärdsförslag 

• Dagvatten bör inte infiltrera marken om det föreligger risk för spridning av 

föroreningar genom urlakning av förorenade områden.  

• På nuvarande Räppevallen låg tidigare en motorbana. Det kan inte uteslutas att 

platsen är förorenad av den tidigare verksamheten och provtagning skulle visa på 

om platsen har föroreningar eller ej. 

6.6 Dagvatten och översvämningsrisker 

6.6.1 Underlag för bedömning 

Utredningar som har tagits fram som underlag för bedömning är Dagvattenutredning 

(Sweco, 2020f) och Översvämningsutredning (Sweco, 2020e) samt PM Utredning av 

extra avbördningskapacitet vid Räppe damm (DHI, 2020).  

6.6.2 Förutsättningar 

Översvämningar kan förekomma i anslutning till små eller större vattendrag, vid sjöar och 

kustområden men också lokalt till följd av intensiv nederbörd. Utöver att vattnet i sig kan 

medföra olägenheter och skador på den bebyggda miljön kan det också påverka andra 

hälso- och säkerhetsfaktorer. Det kan vara ökad föroreningsspridning från förorenade 

områden eller smittspridning från överflödande avlopp. Vatten som blir stående på vägar 

kan också förhindra utryckning och därigenom också tillgängligheten för exempelvis 

räddningstjänsten.  

Planområdet avvattnas mot Helige å som är en del av Mörrumsån som är en utpekad 

vattenförekomst. Mörrumsån ekologiska status är klassad som måttlig. Helige å delar 

planen i en östlig och västlig del, norr om planområdet ligger Helgasjön och söder om 

Bergkvarasjön.  

Helige å är reglerad av en dammanläggning, Räppedammen. Enligt vattendomen för 

Räppedammen ska vattennivån uppströms Räppedammen (dämningsgräns) ligga på 

+161,72 i RH2000. Dammen leder vattnet under Stora Räppevägen vidare till 

Räppegölen. Dammen har en krönnivå på cirka +163 m. På västra sidan om Helige å 

ligger marknivån på +160 till +163 meter och i östra området på mellan +162 till +166 m. 
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Området på den östra sidan sluttar ner mot ån. Planens västra sida är i huvudsak är flack 

med några lågpunkter.  

För planområdet finns det flera riktlinjer och styrande dokument att förhålla sig till 

avseende dagvatten och översvämning. De ovan nämnda utredningarna gör var för sig 

en genomgång av såväl lokala som nationella riktlinjer och policyer. Kommunens riktlinjer 

för samhällsviktiga verksamheter, där sjukhus och akutsjukvård ingår, är att dessa ska 

säkras för ett 300-årsregn/flöden. Dessa verksamheter ska vidare byggas där det inte 

finns risk för översvämningar och/eller på ett sådant sätt att översvämningar helt undviks 

(Dagvattenhandboken, 2018).  

Avvattningen av planområdet sker idag via mindre öppna diken och konventionella 

dagvattenbrunnar och ledningar. Ledningarna är anslutna till recipienten. 

6.6.3 Påverkan 

Planen möjliggör en stor byggrätt inom ett område som idag i huvudsak består av industri 

och natur- och parkmark i den västra delen, och handel, parkering, idrottsplats och 

skogsmark i den östra. Östra området kommer efter exploatering bestå av betydligt mer 

hårdgjorda ytor som byggnader, parkeringar, vägar och lastzoner än före exploatering. 

För det västra området är fördelningen mellan grönyta och hårdgjorda ytor i stort 

oförändrad efter exploatering. En ökad mängd hårdgjorda ytor innebär att en större volym 

av dagvatten kommer behöva hanteras inom området. De ytor som är mest förorenade är 

vägar, parkeringar och lastzoner. Krav på rening av dagvatten styrs främst av de 

miljökvalitetsnormer för vatten som råder för recipienten. En detaljplan får inte äventyra 

miljökvalitetsnormerna för vatten.  

För att få en klar bild av områdets översvämningsrisker har simuleringar och beräkningar 

genomförts. Metod och resultat redovisas ingående i utredningarna. Beräkningar visar att 

stora delar av den västra sidan av planen kan översvämmas vid ett beräknat högsta flöde 

och eller vid nedisning (igensättning) av Räppedammen (Sweco, 2020e). Ett beräknat 

högsta flöde (Klass 1-flöde) är ett scenario med maximalt ofördelaktiga förutsättningar, 

och är att betrakta som ett mycket extremt scenario. En situation där Räppedammen blir 

nedisad är inte att betrakta som ett extremt scenario då det enligt kommunen har inträffat 

ett flertal gånger. Även vid relativt normala flöden kan en igensättning av Räppedammen 

generera översvämningar.  

Det är således inte högflödet i sig som är problematiskt utan det faktum att marknivåerna 

på västra tomten är så pass låga i förhållande till Räppedammens krönnivå att en 

igensättning av Räppedammens luckor leder till att vatten istället strömmar över 

planområdet. Delar av planområdet utgör en så kallad sekundär flödesväg. Även Stora 

Räppevägen riskerar att översvämmas. Planområdets östra sida är enligt simuleringarna 

inte påverkat av översvämning, bortsett från området med natur. 
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Figur 16. Beräknat vattendjup vid planområdet i en situation då Räppedammen är nedisad och vid 
100-årsflöde. På planens västra sida bildas två områden (röda) där vatten ansamlas med ett 

vattendjup på över 1 meter. (Översvämningsutredning, Sweco, 2020e) 

Vid en situation av ett beräknat högsta flöde är Räppedammen inte tillräcklig för att 
avbörda det stora flödet och en alternativ flödesväg uppstår över planområdets västra 
tomt. Vid ett sådant flöde kommer vatten att rinna från småbåtshamnen vid Räppe kanal 
ner över spårområdet.  
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Figur 17. Översvämningsutbredning i området vid beräknat högsta flöde. Blått område visar 
översvämning med vall vid småbåtshamnen vid Räppe kanal, orange område visar tillkommande 
översvämningsutbredning utan vall. (Sweco, 2020e).  

 

Planen medger genom m1 områden för uppförande av skyddsvall. Skyddsvallen är tänkt 

kring småbåtshamnen och längs med östra sidan i natur- och parkmark, se Figur 18. 
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Figur 18. m1 visar områden uppe vid småbåtshamnen och längs med stranden på västra sidan 
inom vilket vall mot översvämning ska uppföras. m3 i planens södra del anger möjligt område för en 
förbiledningskanal för att öka avbördningskapaciteten från Räppedammen. Urklipp ur plankarta 
samrådshandling. 
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6.6.4 Effekter och konsekvenser av planförslaget  

Hela planområdets kvartersmark föreslås för vårdverksamhet (utmärkt med D). Det 

innebär att även om sjukhusbyggnaden planeras att lokaliseras på planens östra sida kan 

verksamheter som är tätt sammankopplade med sjukhuset lokaliseras på såväl östra som 

västra sidan. Det innebär att vårdverksamhet kan placeras i ett område med stor 

översvämningsrisk. Något som strider mot såväl kommunens egna riktlinjer som 

Länsstyrelsens rekommendationer om placering av samhällsviktig verksamhet.  

Ny bebyggelse behöver lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med 

hänsyn till risken för översvämning i såväl befintligt som i framtida klimat. Målet med den 

fysiska planeringen ska vara att eftersträva att varken tillkommande 

byggnadskonstruktioner eller den verksamhet som avses bedrivas i byggnaden ska 

påverkas negativt i händelse av en eventuell översvämning. Hur 

översvämningssituationen ser ut med åtgärder vidtagna är med nuvarande kunskapsnivå 

svårt att bedöma. I en utredning genomförd av DHI (DHI, 2020) har möjligheten att 

anlägga en ny förbiledningskanal väster om dammen översiktligt utretts. Slutsatsen är att 

det är möjligt att öka flödeskapaciteten vid dammen genom att anlägga en 

förbiledningskanal med en bottenbredd på 15 meter.  

Oavsett bebyggelsens funktion och utformning kvarstår översvämningsproblematiken på 

Stora Räppevägen vilken behöver lösas för att säkerställa en god tillgång till sjukhuset.  

Då värdet i och med sjukhuset bedöms som högt, samt risken för översvämning av 

byggnader i anslutning till sjukhuset, tillfartsvägar och järnväg och effekterna som stora 

blir bedömningen att det är risk för stora negativa konsekvenser avseende översvämning 

i huvudalternativet.  

Den planerade exploateringen innebär en förändring av markanvändningen inom 

planområdet. En ökad hårdgörningsgrad kommer att innebära en ökad 

föroreningsbelastning. Höjdsättningen av planområdet är viktig för att möjliggöra en 

öppen dagvattenhantering. Gator rekommenderas läggas lägre än omkringliggande 

byggnader så att dagvatten kan avledas ytligt vid extrema regn. Då området ligger nära 

recipienten bedöms någon fördröjning av dagvattnet inte vara nödvändig. Om de 

åtgärdsförslag som föreslås i dagvattenutredningen genomförs bedöms konsekvenserna 

som obetydliga. 

6.6.5 Effekter och konsekvenser av nollalternativet  

Översvämningsrisken i nollalternativet kvarstår som i nuläget. Om bebyggelse planeras 

på västra sidan behöver den säkras mot översvämning. Om västra sidan istället 

planläggs för natur- och parkmark behöver en översvämning inte medföra negativa 

konsekvenser på platsen. Vid ett nollalternativ kommer troligtvis inte dammens funktion 

att förbättras, till exempel genom åtgärder för att förhindra nedisning. Inte heller kommer 

den översvämningsproblematik som finns kring Stora Räppevägen, eller vid spårområdet 

i händelse av beräknat högsta flöde. Konsekvenserna bedöms som små negativa jämfört 

med nuläget då fler människor bedöms vistas på området. 
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6.6.6 Åtgärdsförslag 

• Översvämningsutredningen redogör en rad möjliga strategier för hantering av 

översvämningsrisken. Åtgärderna innefattar anpassad bebyggelse, höjdsättning 

av mark, byggnation av översvämningsskydd genom till exempel en vall, 

alternativa flödesvägar, minskade risker för nedisning genom luckvärme. 

Åtgärderna bör kombineras och dess effekt i kombination bör utredas 

tillsammans med tänkt utformning på bebyggelse, trafiklösningar och ny 

järnvägsstation.   

• Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet och för en säker 

skyfallshantering kräver en noggrann höjdsättning. Befintliga flödesvägar som tas 

bort behöver ersättas med nya. 
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7 Påverkan på områdesskydd, riksintressen och miljökvalitetsnormer 

7.1 Strandskydd 

7.1.1 Förutsättningar 

Strandskydd gäller vid havet och vid havet vid insjöar och vid vattendrag. Det syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap 13§ MB). 

Länsstyrelsen kan häva strandskyddet till exempel om området enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och om det finns ett särskilt 

skäl, vilka anges i 7 kap 18 c § MB. Strandskyddat område finns då runt Helige å, Norra 

Bergundasjön samt Räppe kanal där samtliga vatten har ett generellt strandskydd på 100 

meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.   

Delar av planområdet omfattas av strandskydd, medan andra delar omfattas av 

detaljplaner där strandskyddet är hävt. Dock återinträder strandskyddet om en detaljplan 

ersätts med en ny detaljplan (7 kap 18 g §), varför kommunen avser upphävande av 

strandskydd även för dessa delar av planområdet. Kommunen bedömer att det finns olika 

särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i olika delar av planområdet, se Figur 19. 

 

Figur 19. Delar där strandskydd avses att upphävas samt de skäl som kommunen anger. 
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7.1.2 Påverkan 

Strandskydd ligger kvar för naturområdena i strandzonen på båda sidorna om Helige å 

norr om Stora Räppevägen. Det omfattar där ca 20-25 meter med något bredare partier 

på östra sidan. För östra sidan om Helige å innebär det att i princip hela strandzonen i 

område NO 5 (påtagligt naturvärde) fortsatt hamnar inom strandskyddat område med 

planbestämmelsen natur som medger vissa anläggningar såsom gång- och cykelbana 

och anläggningar för friluftslivet. Anläggningar som således kan förläggas i strandzonen.  

Strandskyddet upphävs inom en mindre del av NO6 (visst naturvärde) samt på ytor som 

inte bedöms hysa några naturvärden på grund av att de redan är hårdgjorda, bebyggda 

eller består av anlagd gräsmatta.  

Ett mindre område söder om Stora Räppevägen (på motsatt sida NO9) planläggs som 

gata, men ett naturområde om 15 meter planläggs som natur och behåller sitt 

strandskydd. Området omfattas inte av naturvärdesinventeringen så naturvärdena är 

okända, dock står ett jätteträd i området. I en liten del av NO10 (påtagligt naturvärde) i 

planens nordöstra del upphävs strandskyddet kopplat till Norra Bergundasjön. Det är en 

relativt liten yta, men har påtagligt naturvärde och ingår i spridningsstråket kopplat till 

norra delen av planområdet som nämnts tidigare. 

På västra sidan om Helige å upphävs strandskyddet för i stort sett hela NO2 (visst 

naturvärde) inklusive merparten av disponentvillans tomt och planläggs som park. Inom 

strandskyddat område på västra sidan Helige å ges möjlighet till uppförande av vall till 

skydd mot översvämning genom planbestämmelse m1. Strandskyddet upphävs helt söder 

om Stora Räppevägen vid NO9 och del av NO8. 

7.1.3 Effekter och konsekvenser av ett upphävande av strandskydd  

Ett upphävande av strandskyddet på östra sidan om Helige å, norr om Stora 

Räppevägen, bedöms ge små negativa effekter för växt och djurlivet på den östra sidan 

med anledning av att det är låga naturvärden i området som upphävs. Tillgängligheten 

minskar dock när området övergår från idrottsanläggning till sjukhusområde. Den delen 

av strandskyddat område närmast Helige å som har påtagligt naturvärde, och består i en 

strandzon med träd och annan vegetation, planläggs som natur och behåller sitt 

strandskydd. Möjligheterna att bebygga kvartersmarken ända fram till ny 

strandskyddsgräns i kombination med att planbestämmelsen natur medger anläggande 

av exempelvis gång- och cykelväg gör dock att måttligt till stora negativa effekter ändå 

kan uppstå. Detta främst för främst växt- och djurlivet om bebyggelsen läggs för tätt in på 

strandzonens vegetation och om gång- och cykelvägen förläggs så att träd och 

vegetation tas ner. Konsekvenserna bedöms kunna bli måttliga negativa. Det går en 

relativt tydlig gräns mellan strandzonens träd- och buskvegetation och den plana 

gräsbevuxna ytan. Genom att säkerställa att en gång- och cykelbana går att anlägga utan 

att påverka strandzonens vegetation bedöms konsekvenserna kunna minska till små.  

Ett upphävande av strandskyddet i planens nordöstra del, mot Norra Bergundasjön, 

bedöms eventuellt kunna ge negativa effekter för arter såsom fladdermus om 

spridningskorridoren utifrån inventeringen visar sig vara viktig för arten. Naturvärdena har 
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bedömts som påtagliga och området är tillgängligt genom att en cykelväg går parallellt 

med Bergsnäsvägen. Det saknas dock information avseende om området används för 

rekreation och friluftsliv i dagsläget varför konsekvenserna är svårbedömda. 

Norr om järnvägen, i planförslagets nordvästra del, bedöms obetydliga till små negativa 

effekter uppstå då naturvärdena är antas vara låga. Beroende på hur området på båda 

sidor om järnvägen utformas när tågstationen byggs kan tillgängligheten både öka och 

minska. Vilka effekter en vall för skydd mot översvämning får för strandskyddets syften på 

den östra sidan är svårt att bedöma, men tillgängligheten kan öka om exempelvis en 

gång- och cykelväg anläggs på vallen.  

Planbestämmelsen park som gäller runt disponentvillan och upp mot järnvägen medger 

högre grad av anläggningar mm jämfört med planbestämmelsen natur, så hur 

strandskyddets syften säkerställs beror på hur parkmarken planeras i detalj. Områdena 

bedöms fortsatt kunna vara tillgängliga, men för att anlägga gång- och cykelstråk och 

eventuella byggnader i en parkmiljö riskeras negativa effekter i NO2, en yngre sumpskog. 

Området hyser visst naturvärde och konsekvenserna bedöms bli små negativa.  

Söder om Stora Räppevägen bedöms ett upphävande av strandskyddet få små till 

måttliga negativa effekter beroende på hur områdena utformas. Områdena bedöms vara 

tillgängliga idag och på västra sidan är naturvärdena satta till visst naturvärde. På östra 

sidan indikerar ett jätteträd att området har naturvärden, men en inventering skulle 

klargöra detta närmare. Områdena är dock små till ytan, men kan vara viktiga för 

funktionen i utterns spridningsstråk då den redan behöver ta sig över en mindre väg för 

att passera dammluckorna.  

Sammantaget bedöms ett upphävande av strandskydd i planområdet kunna ge små till 

måttliga negativa konsekvenser för strandskyddets syften. 

7.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Den planerade exploateringen innebär en förändring av markanvändningen inom 

planområdet. Enligt dagvattenutredningen (Sweco, 2020) innebär en ökad 

hårdgörningsgrad en ökad föroreningsbelastning och beräkningar i utredningen tyder på 

att reningsåtgärder innan dagvattnet når recipient är nödvändiga. Det bedöms att 

föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en god 

föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas bedöms 

påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen vara 

försumbar. (Sweco, 2020).  

Motivet till att vattendraget inte når god ekologisk status anges för flera parametrar bero 

på att vattendraget saknar naturliga livsmiljöer för växter och djur genom att människan 

har påverkat vattendraget. I VISS finns redovisat förslag på åtgärder som är möjliga att 

genomföra eller skulle behöva genomföras för att nå god status i vattenförekomsten. 

Närområdet, det vill säga det område som är inom 30 m från strandkanten, har stor 

påverkan på livsbetingelserna i vattendraget och längs vattendraget. Det är inte närmare 

utrett hur ekologiskt funktionella planområdets strandzoner är i dagsläget och därmed inte 

heller utrett om någon strandzon skulle kunna bidra till att uppnå god status i vattendraget 
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genom ökad ekologisk funktionalitet. Däremot kan antas att ju mer av strandzonen som 

kan lämnas orörd alternativt kan öka i funktionalitet desto mer bidrar planområdet till att 

kunna nå god status. 

7.3 Riksintressen 

Anläggningar för totalförsvaret, Kvälleberg:  

Bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 

  

Anläggningar för kommunikation, Kust-till-kustbanan:  

Kust-till-kustbanan är en viktig förutsättning i planförslaget och bedöms inte påverkas 

negativt. 

 

Anläggningar för kommunikation, Riksväg 23:  
Riksväg 23 är en viktig förutsättning i planförslaget och trafikmängderna på vägen 
bedöms öka vid ett genomförande av planen. Trafiklösningar för att öka säkerhet och 
effektivitet kommer att genomföras i och med utbyggnad i planområdet. Riksintresset 
bedöms inte påverkas negativt.  
 

Anläggningar för kommunikation, Smaland Airport (Växjö flygplats): Planområdet ligger i 

närheten av inflygningszonen till Smaland Airport, men bedöms inte påverkas av 

flygbuller i den utsträckning att riksintresset riskerar begränsningar.  

 
Kulturmiljövård, Bergkvara gård (G26):  

Den i detaljplanen tillåtna totalhöjden på den östra delen av planområdet innebär en stor 

visuell påverkan med en skala som är avsevärt mycket större än vad som finns i området 

idag. Riktlinjerna för industrizonen är att tillkommande verksamheter inte ska utmana 

gårdens dominans och de öppna siktlinjerna, se exempel i Figur 12. Förslaget följer 

således inte riktlinjerna avseende öppna siktlinjer vilket bedöms innebära en risk för 

påtaglig skada på riksintressets centrumzon enligt bedömning gjord i 

kulturmiljöutredningen efter Riksantikvarieämbetets modell (Sweco, 2020c). 

 

Skyddade vattendrag:  

Planförslaget innebär inte att något vattenkraftverk anläggs eller att vattenreglering eller 

vattenöverledning för kraftändamål utförs. Natur- och kulturvärden i och kring Helige å 

påverkas i olika grad, men bedöms inte påverkas i den grad att påtaglig skada på 

riksintresset sker. 
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8 Kumulativa effekter 

8.1 Klimatförändringar 

Ett förändrat klimat kommer att skapa nya förutsättningar. I Kronobergs län beräknas 

temperaturen öka med cirka 3-5 grader till slutet av seklet. Även nederbörden ökar, 

framförallt vintertid. Detta behöver finnas med i beaktande vid planeringen, men också i 

bedömningen av till exempel arters känslighet för påverkan. Antal dagar med värmebölja 

kommer att öka och behovet av att anpassa sjukhusets byggnader och verksamheter för 

höga temperaturer kommer således öka. I takt med fler värmeböljor ökar också behovet 

av en utomhusmiljö som kan verka svalkande och temperatursänkande. Här är gröna och 

blå ytor särskilt bra på att reglera temperaturen, medan hårdgjorda ytor skapar en ökad 

värme. Gröna och blå ytor är också naturligt reglerande vid häftiga skyfall och kan till 

skillnad mot till exempel en parkeringsplats naturligt infiltrera och fördröja vattnet. 

Tillrinningen med återkomsttid på 10 år respektive 100 år ökar i storlek i större delen av 

länet. (SMHI, 2015)  

8.2 Riksintresset Bergkvara gård 

Den kumulativa effekten har analyserats i utredningen ”Riksintresset Bergkvara [G26] – 
Kumulativa effekter på kulturmiljön” (Sweco, 2020d) och sammanfattningen för området 
runt Räppe är följande:   
 
”I området runt Räppe, som innehåller delar av riksintressets industrizon, delar av 
torpzonerna och en mindre del av centrumzonen, är förändringstrycket mycket hårt och 
projekten här är överlag dåligt anpassade till kulturmiljön. Dessutom har de senaste årens 
rivningar av värdebärande bebyggelse i området, som stationsbebyggelsen, 
stärkelsefabriken och torpmiljöerna Bredvik och Johannesberg, bidragit till att utarma 
kulturmiljön i området. I denna del av riksintresset riskerar det senaste decenniets 
rivningar och byggnationer, i kombination med planerade projekt för bland annat nytt 
akutsjukhus och omkringliggande infrastruktur att medföra att riksintresset förvanskas till 
den grad att delar av uttrycket för riksintresset försvinner. Risken är särskilt hög om de 
planerade projekten utförs i samma anda som nyligen genomförda projekt, det vill säga 
att berörda områden totalsaneras från befintliga bebyggelse, vegetation och topografi, till 
förmån för ny bebyggelse utan strukturell eller gestaltningsmässig förankring i områdets 
kulturhistoriska kontext. ” 

8.3 Ny lokalisering av Räppevallen 

En ny lokalisering av Räppevallen riskerar att ge kumulativa effekter på främst 

fladdermöss. Spridningsstråk och födosökområden riskerar att bli upplysta på flera ställen 

då både sjukhusområdet och den nya Räppevallen blir upplysta av lampor, strålkastare 

och andra ljusföroreningar under den mörka tiden på dygnet då fladdermössen är aktiva. 
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9 Påverkan under byggskedet 

Att anlägga ett nytt akutsjukhus med tillhörande byggnader och rekreativ omgivning 

riskerar att ge stor påverkan i byggskedet. Byggarbete kan innebära sprängning, pålning, 

användande av tunga maskiner med mera vilket ger omgivningspåverkan genom 

exempelvis buller. Tung trafik till och från byggarbetsplatsen, samt att olika aktiviteter 

som dammar kan förekomma, riskerar att ge negativa effekter för exempelvis närboende.   

Utsläpp från arbetsfordon eller att dagvatten för med sig många föroreningar ut i recipient 

riskeras innan dagvattenlösningar är på plats. Åtgärder för att minska risken för utsläpp 

bör vidtas.  

För naturmiljön riskeras negativ påverkan på arter under främst fortplantningsperioder 

och viloperioder, om tillexempel övervintringsplatser förstörs. Byggljus kan ge negativa 

effekter på arter som trivs bäst i mörker, exempelvis fladdermöss. Träd kan påverkas 

negativt om rotzoner görs kompakta med arbetsmaskiner eller om ytorna/barken på 

träden skadas. Skyddszoner bör tillämpas på de skyddsvärda träd som bevaras i 

planförslaget. 

Det är av största vikt att de invasiva arter som påträffats inom planområdet hanteras på 

korrekt sätt för att inte riskera spridning vid masshantering och transport av växtdelar. 

Jättebalsamin är en invasiv art som är förbjuden enligt EU-förordning 1143/2014 och att 

både inneha och att sprida arten är straffbart. Jättebalsamin påträffades i en lokal i 

skogsområdet söder om Stora Räppevägen. Transport av massor innehållande invasiva 

arter enligt EU-förordningen är förbjudet med undantag för transporter till en anläggning 

för destruktion, under förutsättning att avfallstransportreglerna i övrigt följs. Förbudet 

omfattar även små jordmassor innehållande mindre växtdelar som frön och rotdelar som 

kan bidra till artens spridning. Generellt för invasiva arter är att växtdelar inte ska 

komposteras utan bör gå till förbränning. Transport bör ske i slutna kärl för att undvika att 

frön eller växtdelar faller av och orsakar nya bestånd längst transportsträckan. Jord och 

massor som riskerar att innehålla invasiva arter bör inte återanvändas på nya ytor då det 

kan bidra till oönskad spridning. (Sweco, 2020h) 

De tre lämningar som kategoriserats som övrig kulturhistorisk lämning bör märkas ut och 

skyddstängslas inför byggstart. 
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10 Samlad bedömning 

Planförslaget ger möjligheter att omvandla ett område som idag består av stora relativt 

outnyttjade ytor till ett levande område centrerat runt ett nytt akutsjukhus. Bevarade 

strandzoner och en äldre trädgårdstomt med tillhörande natur- och kulturvärden i form av 

en disponentvilla bevarar platsens rekreativa värden och utgör en viktig del av områdets 

biologiska mångfald. Det är dock viktigt att säkerställa att anläggningar inte integreras i 

strandzonerna för att behålla ekologisk funktion och de höga naturvärdena.  

Stora delar av skogsmiljöerna i planområdets östra del försvinner dock, vilket riskerar att 

försvaga spridningskorridorer för bland annat fågel och fladdermöss i ett större 

perspektiv. Området omges av nya trafiklösningar och på sjukhusets tak kommer en 

helikopterplatta att anläggas. Detta bidrar till ökat buller inom planområdet, men också 

runt befintlig bebyggelse utanför planområdet.  

Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövården runt Bergkvara gård och risk finns 

att riksintresset kan skadas påtagligt då byggnader på östra sidan av planområdet tillåts 

vara höga. Detta kommer att bryta siktlinjer och förändra upplevelsen av landskapet på 

ett sätt som inte ligger i linje med riksintressets riktlinjer. Kumulativa effekter har uppstått 

och kommer att uppstå när flera projekt påverkar riksintresset var för sig.  

Planområdet ligger delat i en västlig och östlig del av Helige å/Mörrumsån. Vattenspegeln 

är en tillgång då den skapar ett vackert öppet rum och kan bidra till områdets rekreativa 

värden. Å andra sidan utgör vattnet en översvämningsrisk då marknivåerna på västra 

sidan ligger så pass lågt att de vid funktionsfel i Räppedammen eller vid ett så kallat 

beräknat högsta flöde riskerar att översvämmas. Kvartersmarken översvämmas och 

spårområdet samt vägarna riskerar att utgöra sekundära flödesvägar. Då 

översvämningsproblematiken är känd tas förslag till lämpliga lösningar fram parallellt med 

detaljplanen. Detaljplanen säkrar ett utrymme för en vall längs västra sidans strandkant 

och vid småbåtshamnen vid Räppe kanal. Utöver vallarna föreslås flertalet lösningar som 

behöver utredas och verifieras. Översvämningsrisken behöver hanteras grundligt för att 

marken ska bli lämplig att bebygga.  

Ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter blir en ny målpunkt för en hel region 

och det kan göra det attraktivt att bo och verka nära området. Kumulativa effekter kan 

uppstå i form av ökat tryck på exploaterbar mark och ökat resande till området. 

Kumulativa effekter bedöms också kunna uppstå när Räppevallen flyttas till ny 

lokalisering vid Norra Bergundasjön. Både Räppevallen och sjukhusområdet blir upplysta 

områden mitt i de skogsmiljöer som i nuläget utgör en mörk spridningskorridor för 

fladdermus.  

Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas negativt om åtgärder som 

föreslås i dagvattenutredningen genomförs. Ekologisk status för vattendraget är 

beroende av funktionella strandzoner, vilket till viss del säkerställs i planförslaget. Genom 

att öka omfattningen av strandzonerna så att till exempel gång- och cykelväg inte anläggs 

inom strandzonen där mycket vegetation finns och där den tillåts svämma, så bedöms 

inte planförslaget påverka statusen negativt.  
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Att genomföra planförslaget och uppföra ett akutsjukhus bedöms ge ett byggskede med 

stor omgivningspåverkan i form av buller, damning och tunga transporter till och från 

området. Det är viktigt att planera så att störning minimeras vid häckningssäsong och att 

träd och vegetation som ska vara kvar skyddas mot slitage och annan påverkan. 

Masshanteringen ska ske så att invasiva arter inte sprids på ett otillåtet sätt. Även 

åtgärder för att vattendraget inte ska påverkas i byggskedet bör vidtas för att undvika 

negativa konsekvenser i byggskedet.  

För samlad bedömning med alternativjämförelse se Tabell 6 nedan. 

 
Tabell 6: Samlad bedömning med alternativjämförelse mellan planförslag och nollalternativ. 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Naturmiljö Planförslaget bedöms sammantaget ge 

måttliga negativa konsekvenser för 

naturmiljön inom planområdet. De högsta 

naturvärdena i och längs med Helige å 

undantas i hög grad från exploatering 

genom planbestämmelsen natur. 

Bestämmelsen tillåter dock vissa 

anläggningar, vilka skulle kunna öka 

konsekvenserna till stora.  

De största negativa effekterna som 

riskerar att uppstå är att 

spridningsstråken utanför strandzonerna 

bryts och kopplingarna till andra områden 

runt omkring planområdet försämras för 

bland annat fågel och fladdermus. 

Konsekvenserna bedöms med 

nuvarande kunskap bli måttliga negativa. 

I nollalternativet bedöms 

exploateringsgraden bli lägre och 

kunna ta mer hänsyn till befintlig 

grönstruktur i de centrala och 

södra delarna av östra 

planområdet. Konsekvenserna 

bedöms sammantaget bli små 

negativa i nollalternativet. 

Kulturmiljö Planförslaget tillåter en byggnadshöjd 

som riskerar att bryta de öppna 

siktlinjerna från Bergkvara gård. 

Förslaget följer således inte riktlinjerna 

avseende öppna siktlinjer. Påverkan 

bedöms som visuell och permanent och 

utgör en risk för att påtaglig skada på 

riksintresset.  

Disponentvillan kommer i planförslaget 

att bevaras, skyddas och tillgängliggöras. 

Disponentvillan är viktig att bevara då 

många byggnader i området redan gått 

förlorade. Målsättningen är att lämplig 

I nollalternativet bedöms 

påverkan på siktlinjerna inte 

utgöra någon risk för påtaglig 

skada på riksintresset då 

eventuellt tillkommande 

byggnader förväntas bli lägre än i 

planförslaget. 

Disponentvillans användning 

bedöms som mer osäker än i 

planalternativet och det finns en 

påtaglig risk att den fortsätter stå 

oanvänd och på sikt långsamt 

förfaller. Sammantaget bedöms 
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verksamhetsutövare kan använda 

lokalerna och således också säkra att de 

underhålls och kommer till användning 

av många, vilket är positivt för att bevara 

och stärka kunskapen om platsens 

kulturvärden.  

konsekvenserna som små 

negativa jämfört med nuläget, och 

det i huvudsak på grund av att 

disponentvillan riskerar bristande 

underhåll.   

Buller Trafikmängderna runt planområdet 

kommer att öka vid en etablering av ett 

nytt sjukhus.  

För bebyggelse utanför planområdet 

överskrids riktvärden, med anledning av 

ökade trafikmängder, vid sammanlagt 36 

fastigheter fördelat på 3 av 8 undersökta 

områden. 20 av dessa fastigheter får 

tillkommande bullerstörning jämfört med 

nuläget. 

Konsekvenserna av planförslaget 

bedöms bli stora negativa för berörda 

bostadsområden utanför planområdet 

och små till måttliga negativa inom 

planområdet. Inom planområdet är dock 

konsekvenserna kopplade till hur 

byggnaderna placeras, vilket inte framgår 

av planförslaget. 

För buller från spårtrafik beräknas 

nivåerna förbli likartade som i nuläget 

och konsekvenserna därmed obetydliga.  

I nollalternativet bedöms 11 

ytterligare fastigheter fördelat på 3 

av områdena utsättas för 

bullerpåverkan över riktvärden 

jämfört med nuläget. 

Konsekvenserna bedöms bli 

måttliga till stora negativa, då 

färre antal fastigheter en 

försämring jämfört med 

huvudalternativet. 

 

Farligt gods  I norra delen av planområdet går 

järnvägen Kust-till-kustbanan och i öster 

riksväg 23. Båda dessa är transportleder 

för farligt gods. I planen ligger ett skydds-

avstånd på 45 meter där byggnad för 

stadigvarande vistelse inte får uppföras. 

Då topografin mellan riksväg 23 och 

planområdet innebär att ett läckage kan 

rinna ner mot planområdet behöver 

någon form av tät konstruktion för att 

förhindra detta uppföras. Detta regleras 

inte i nuvarande plan. Den samlade 

bedömningen är att planförslaget innebär 

små negativa konsekvenser. 

Konsekvensen bedöms vara 

oförändrad jämfört med dagens 

risknivåer.  
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Förorenad mark Planförslaget innebär exploatering inom 

delar av områden som är förorenade 

eller har varit förorenade. Planen har 

bestämmelse angående att förorenade 

områden måste saneras (efterbehandlas) 

innan de kan bebyggas. Spårområdet, på 

platsen för en tidigare 

impregneringsfabrik, är idag klassat med 

den högsta riskklassen för förorenade 

områden, MIFO 1. Då marken kommer 

att prioriteras för sanering bedöms 

planförslaget innebära små-måttligt 

positiva konsekvenser.  

Små-måttligt positiva 

konsekvenser då Trafikverkets 

mark saneras.    

Dagvatten och 

översvämningsrisker 

Området ligger inom ett riskområde för 

översvämning. Marknivåerna på västra 

sidan är så pass låga i förhållande till 

Räppedammens krönnivå att en 

igensättning av Räppedammens luckor 

leder till att vatten istället strömmar över 

planområdet. Vid ett beräknad högsta 

flöde sker översvämning även från 

Räppe kanal (småbåtshamnen). Delar av 

planområdet utgör en så kallad sekundär 

flödesväg. Även Stora Räppevägen 

riskerar att översvämmas. Enligt planen 

får byggnader inte uppföras förrän 

översvämningsåtgärder finns på plats. 

Risken för översvämning av byggnader 

på planens västra sida, tillfartsvägar och 

järnväg bedöms som stor och effekterna 

av en översvämning som stora blir 

bedömningen att det är risk för stora 

negativa konsekvenser avseende 

översvämning.  

Översvämningsrisken i 

nollalternativet kvarstår som i 

nuläget. Om bebyggelse planeras 

på västra sidan behöver den 

säkras mot översvämning. Om 

västra sidan istället planläggs för 

natur- och parkmark behöver en 

översvämning inte medföra 

negativa konsekvenser på 

platsen. Vid ett nollalternativ 

kommer troligtvis inte dammens 

funktion att förbättras, till exempel 

genom åtgärder för att förhindra 

nedisning. Inte heller kommer den 

översvämningsproblematik som 

finns kring Stora Räppevägen, 

eller vid spårområdet i händelse 

av beräknat högsta flöde. 

Konsekvenserna bedöms som 

små negativa jämfört med nuläget 

då fler människor bedöms vistas 

på området och påverkas vid en 

eventuell översvämning.  

 

Strandskydd Strandskyddet upphävs i huvudsak i 

områden där naturvärdena är relativt 

låga och på vissa ytor bedömer 

kommunen att de redan är 

ianspråktagna. Undantaget är en yta för 

vägområde i planens östra del, där 

Bedöms inte då det är okänt om 

kommunen avser häva något 

strandskydd i nollalternativet. 
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påtagliga naturvärden riskerar att 

försvinna. Strandzoner om minst 15 

meter på bägge sidorna om Helige å, 

förutom strax söder om Stora 

Räppevägen i planområdets västra sida, 

är fortsatt strandskyddade. Dessa 

områden har dock planbestämmelsen 

natur vilket tillåter vissa anläggningar 

som kan påverka djur- och växtliv 

negativt beroende på hur de utformas. 

Sammantaget bedöms ett upphävande 

av strandskydd i planområdet kunna ge 

små till måttliga negativa konsekvenser 

för strandskyddets syften. 

 

10.1 Måluppfyllelse 

I nedanstående Tabell 7 bedöms om syftet med planen och dess genomförande gynnar 

relevanta nationella miljökvalitetsmål. En färgkod visar om miljömålet gynnas, påverkas 

neutralt eller missgynnas. 

  Miljömålet gynnas 

  Miljömålet påverkas neutralt alt både missgynnar och gynnar målet 

  Miljömålet missgynnas 

Tabell 7: Jämförelse mellan hur planförslaget och nollalternativet gynnar de nationella miljömålen. 

Miljömål Huvudalternativ Nollalternativ 

Begränsad 

klimatpåverkan 

Ett viktigt kriterium 

vid valet av Räppe 

som lokalisering för det nya 

akutsjukhuset är 

möjligheterna till ett hållbart 

resande med minskat CO2-

avtryck. Räppe valdes 

bland annat för 

möjligheterna att förlägga 

spårtrafik till området. 

Miljömålet bedöms av den 

anledningen gynnas. 

 

 I nollalternativet 

framgår inte var 

sjukhuset kommer att 

ligga, men om det ligger 

kvar i befintligt läge 

bedöms målet påverkas 

neutralt. 
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Frisk luft Trafikmängderna 

bedöms öka även 

om ett hållbart resande 

gynnas enligt ovan. 

Sjukhusets placering 

bedöms dock motverka 

höga halter av 

luftföroreningar lokalt. 

Målet bedöms påverkas 

neutralt. 

Då sjukhuset idag 

ligger i tätbebyggt 

område bedöms 

nollalternativet missgynna 

målet om 

trafikmängderna ökar. 

Myllrande våtmarker Planförslaget 

avsätter 

strandzoner som natur men 

bestämmelsen tillåter vissa 

anläggningar, vilket kan 

försämra möjligheterna till 

våtare strandzoner vid högt 

vattenstånd. Delar av 

sumpskogen och dess 

småvatten riskerar att 

försvinna på den västra 

sidan. Målet bedöms 

missgynnas. 

Nollalternativet 

bedöms hantera 

strandzonerna på 

liknande sätt. På västra 

sidan är någon form av 

invallning nödvändig för 

att göra tomten byggbar. 

Sumpskogen bedöms 

kunna bli påverkad även i 

nollalternativet. Målet 

missgynnas.  

God bebyggd miljö Det finns många 

inslag i 

planförslaget och 

ambitionen med ett nytt 

akutsjukhus på platsen 

som gynnar målet. 

Exempelvis att ett hållbart 

resande möjliggörs och att 

området är rekreativt i 

anslutning till natur- och 

grönområden. Dock 

riskeras påtaglig skada på 

riksintresset för 

kulturmiljövård. Målet 

bedöms både gynnas och 

missgynnas.  

 

 

 

I nollalternativet 

finns stora 

möjligheter att gynna 

målet. Bostäder i ett 

naturskönt område där 

ändå höga naturvärden 

kan sparas, samt att det 

finns utbyggda gång- och 

cykelstråk i anslutning till 

området är aspekter som 

bedöms gynna målet.  
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Levande sjöar och 

vattendrag 

I och med att 

strandzonerna 

planläggs som natur och 

att Helige å bedöms 

påverkas marginellt av 

planförslaget bedöms 

målet påverkas neutralt.  

Planläggning i 

nollalternativet 

bedöms kunna ske på 

liknande sätt kopplat till 

strandzonerna och Helige 

å. Målet bedöms 

påverkas neutralt.  

Levande skogar I planförslaget 

försvinner en större 

del av planområdets 

skogspartier och 

spridningsstråk försvagas i 

främst öst-västlig riktning. 

Målet bedöms missgynnas. 

Även om större 

ytor av 

skogspartierna bedöms 

kunna sparas i 

nollalternativet kommer 

en del träd att tas ner. 

Förutsatt att 

spridningsstråk hålls mer 

intakta bedöms målet 

påverkas neutralt.  

Ett rikt växt- och 

djurliv 

I planförslaget har 

flera anpassningar 

gjorts för att minska 

påverkan på biologisk 

mångfald i området. Till 

exempel skyddas 

värdefulla träd. 

Sammantaget minskas 

dock livsmiljöerna för 

många arter och 

spridningskorridorer 

försvagas. Målet bedöms 

missgynnas. 

Beroende på hur 

planeringen i 

nollalternativet görs kan 

målet både gynnas och 

missgynnas. Dock 

bedöms bostäder 

generellt ta stora ytor i 

anspråk och därmed 

riskerar livsmiljöer för 

arter att minska eller 

försvinna helt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

69(71) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2020-09-14 

SAMRÅDSHANDLING 

DETALJPLAN FÖR RIMFROSTEN 1 M.FL. INOM VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

11 Uppföljning och övervakning 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som 

planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen medför. Uppföljning har stor betydelse för att syftet med MKB:n 

och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling ska uppnås.   

Boverket (2006) rekommenderar att uppföljningen kopplas till befintliga tillsyns-, 

miljölednings- och övervakningssystem t.ex. kommunens ansvar vad gäller uppfyllelse av 

miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen. Ambitionen för aktuell detaljplan är att 

följa denna rekommendation.   

Uppföljning och övervakning av planen bör ske i både byggskede och driftskede (vid 

genomförd plan). Viktiga aspekter att följa upp, och övervaka om de skadebegränsande 

åtgärderna har fått avsedd verkan, är till exempel:   

• Konsekvenser för biologisk mångfald. 

• Att invasiva arter hanteras rätt vid grävning och transport samt att de inte fortsatt sprids i 

området efter byggskedet. 

• Skydds- och skötselåtgärder i naturområden.  

• Genomförande av dagvattenåtgärder.  

• Miljökvalitetsnormer i Helige å. 

Det är kommunens ambition att uppföljning av dessa aspekter ska utföras inom 

miljökontorets tillsynssystem, vid bygglov och dess tillhörande tillsyn samt under/efter 

utförande/uppförande av kommunala anläggningar (ansvar Stadsmiljökontoret, miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt tekniska förvaltningen) 

Bullersituationen i området kommer att följas upp inom ramen för Växjö kommuns 

kontinuerliga uppföljningsarbete var 5:e år, vilken tekniska förvaltningen ansvarar för. 

Klagomålshantering med åtgärdsförslag och uppföljning sker löpande inom ramen för 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningens ansvar. 

Trafikbelastningen på Stora Räppevägen kommer att följas upp årligen inom ramen för 

det uppföljningsarbete som tekniska förvaltningen ansvarar för. 

Växjö kommun har, liksom övriga svenska kommuner, ett ansvar utifrån 
vattenförvaltningen att vidta de åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna följas och återrapporterar årligen till vattenmyndigheterna om hur 
åtgärdspunkterna följs. 
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