
Värdefulla områden för rekreation och friluftsliv

Gröna stråk Värdefulla områden för rekreation
Förslag på nya rekreationsområden Delar av området särskilt värdefulla för 

rekreation där utveckling är önskvärd

³áá
Förslag till ny markering av 
passage

!( Förslag till ny planskild korsning
 Förslag till nytt övergångsställe


Övergångsställe som föreslås 
utvecklas

Befintligt grönt stråk 
Förslag till nytt grönt stråk

Delar av området särskilt värdefulla för
rekreation, utveckling är nödvändigOmråden särskilt värdefulla för rekreation 

i sin helhet där utveckling är nödvändig
Områden särskilt värdefulla för rekreation 
i sin helhet där utveckling är önskvärd

0 1,5 3 Km ´

Områden särskilt värdefulla för rekreation 
i sin helhet 

Övriga områden med rekreativt värde
Övriga områden med rekreativt värde 
(med riktad användning eller begränsad 
allmän tillgänglighet)Delar av området särskilt värdefulla för 

rekreation
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Kärnområden Spridningskorridorer

Områden i stadens ytterkant som inte 
inventerats i detalj men som bedömts 
omfatta höga naturvärden

Kärnområde för biologisk mångfald

0 1,5 3 Km ´

Värdefulla områden för biologisk mångfald

Mycket värdefullt kärnområde för 
biologisk mångfald

Inventerade områden ur ett naturvärdesperspektiv

#

#

#

#

Spridningskorridor

Spridningskorridor som utgörs av flera 
mindre områden
Spridningskorridor som utgörs av flera 
mindre områden, föreslås utvecklas

Spridningskorridor som föreslås utvecklas



Framtida dagvattenhantering Hänsyn
Befintliga dagvattenmagasin 
i gröna omården

Översvämningsrisk ledningsnätet 
enligt FÖP 2012

Möjligt lågstråk i terrängen, 
bör utredas vidare

0 1,5 3 Km ´

Värdefulla områden för klimatutjämning

Hänsyn: översvämningsrisk för sjöar 
och vattendrag enligt FÖP 2012

Inventerade områden

Möjlig placering av underjordiskt 
magasin, bör utredas vidare
Möjlig placering av öppet magasin, 
bör utredas vidare

Stor andel (>70%) hårdgjord yta inom 
fastigheten (fastigheter > 4000 kvm)

Grönstrukturprogram för Växjö stad, kartbilaga                                                  Antaget av kommunstyrelsen 2013-04-09 §123/2013



Stadens gröna kulturhistoriska miljöer inklusive fornlämningar

0 1,5 3 Km ´

Stadens kulturhistoriska miljöer

Kulturhistoriskt värdefulla platser Fornlämningar
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Odlings- och betesmark i stadens närhet

0 1,5 3 Km ´

Odlings- och betesmark i stadens närhet

Särskild hänsyn - jordbruk och odlingslandskap 
(enl. FÖP 2012) Befintlig åker- och betesmark

Grönstrukturprogram för Växjö stad, kartbilaga                                                  Antaget av kommunstyrelsen 2013-04-09 §123/2013


