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Scenario 3

Centralorterna Växjö och Alvesta utgör tillsammans en 
stark arbetsmarknadsregion med flera betydande företag 
och med goda väg- och järnvägskopplingar till övriga lan-
det. Orterna Växjö, Gemla, Åryd och Alvesta kompletterar 
och stärker varandra med olika funktioner. Alvesta kom-
pletteras med regionala verksamheter som undervisnings-
lokaler för universitetet. Gemla och Åryd växer till viktiga 
boendeorter med goda möjligheter till pendling och närhet 
till natur och landsbygd. Växjö och Alvesta förtätas kring 
befintliga och nya stationer. Även utvecklingen i andra 
stationsorter i regionen främjas.

Hur når vi dit?
Samordning av samhällsplanering och investeringar krävs 
mellan Växjö och Alvesta kommuner. Regionalt viktiga  
funktioner placeras på olika orter.
 
Bebyggelse

Det byggs framförallt nära stationerna. I Växjö stad och Alvesta 
tätort prioriteras service, regionala funktioner och arbetsplatser i 
de stationsnära lägena. Gemla, Åryd och Aringsås byggs ut med 
bostäder och service inom gång- och cykelavstånd från stationen. 
Stor satsning på stationsorterna med urbana miljöer kring stations-
området. Här kommer bebyggelsen att bli hög och tät även på de 
mindre orterna.

Tillkomsten av nya arbetsplatser sker i stationsnära lägen medan 
utbyggnad av ytkrävande verksamheter förläggs till järnvägslägen i 
Lammhult och Åryd. 

Viktiga funktioner placeras även utanför Växjö stad. Alvesta kom-
pletteras med exempelvis funktioner kopplade till universitetet. 
Gemla, Åryd och Aringsås kompletteras med service och barnom-
sorg.

 
Trafik

Avgörande är att minst dubbelspår på järnvägen mellan Alvesta och 
Växjö byggs ut. Järnvägssträckan behöver kunna klara en betydligt 
tätare trafikering och fungera för en mer lokal kollektivtrafik.

Gena och sammanhängande gång- och cykelvägar byggs ut inom 
orterna till viktiga målpunkter som station och service.

Byten mellan olika trafikslag ska kunna ske smidigt i stationslägena. 
Pendlarparkering tillskapas.

Nya stationer tillskapas, befintliga upprustas och attraktiviteten 
kring dessa höjs.

 
Grönstruktur

Kvaliteten höjs i Växjös och Alvestas centrala parker.

Parker och torg utvecklas i centrala lägen i Gemla, Åryd och  
Aringsås.

Tillgänglighet till de tätortsnära naturområdena förbättras genom 
bland annat bra gång- och cykelvägar.

Satsning sker på rekrationsområden med gångavstånd till stationer, 
t.ex. Bruksön i Åryd och Bokhultet.

FOKUS:

pendlingen är stark och människor pendlar med 
höghastighetståg och flyg till andra delar av landet 
och Europa. De orter och delar av regionen som 
saknar järnvägsförbindelse trafikeras av  
regionbussar som ansluter till stationerna.

Orter med tågförbindelser utvecklas med  
service, bostäder och arbetsplatser. Övriga  
orter utan järnväg kommer fortsatt vara bostads- 
orter och kompletteras med småhusbebyggelse. 
Landsbygden utvecklas vidare inom jord- och 
skogsbruk, med inriktning på produktion av livs-
medel och skogsprodukter. Genom goda järnvägs-
förbindelser kan långväga turister på ett hållbart 
sätt resa till vildmarken i Småland.

Hållbara transporter uppnås med järnvägen som stomme. 
Alvesta och Växjö knyts närmare varandra genom att en 
god spårburen kollektivtrafik upprättas mellan orterna. Detta 
förstärker Växjös koppling till stambanan. Den regionala 
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En dag i

Henrik stiger av tåget vid Universitetsstationen, köper 
med sig en frukostmacka och promenerar bort till det 
livaktiga campusområdet. Han gillar verkligen det  
senaste tillskottet, en byggnad täckt med fjällpanel i trä 
som speglar sig i sjön. På vägen hejar han på några 
studenter som är på väg in på universitetsbiblioteket, 
Henrik gillar att det är mycket folk i rörelse. En kort 
stund hinner han landa vid datorn innan han ska hålla 
förmiddagens föreläsning om marknadsföring. 

Vid lunch hugger han en sushilåda i farten och tar 
tåget till Alvesta. På tåget träffar han sin Kalmar-
kollega och på plats i Alvesta möter de upp med 
forskarkollegor som har kommit med snabbtåget från 
Stockholm. De har workshop tillsammans i det nya 
konferenscentret vid stationen och är överens om att 
fysiska möten behövs även om de oftast ses på länk. 

Henrik passar på att köpa en 
present innan han hoppar på 
tåget hem. Det har poppat upp 
flera spännande butiker och 
showrooms i Alvesta sedan 
den nya bebyggelsen kom upp. 
Från tåget spanar Henrik ut 
över den framväxande stads-
delen vid stationen.

På hemresan vid Arenastadens station 
strömmar det på besvikna Redhawks-fans 
som är på väg hem till Malmö. Henrik går 
nöjt av tåget och är snabbt hemma i  
stadsradhuset, han öppnar fönstret en 
stund på glänt och njuter av stillheten. 
Tänk att kunna röra sig mellan stadspuls 
och lugn under en helt vanlig dag!

På kvällen är det konsert i Domkyrkan inne i 
Växjö och han möter upp en kompis från Åryd 
på stationen. Det är många som rör sig ute 
på gatorna trots att det är i slutet av oktober, 
Henrik och kompisen strosar mot domkyrkan 
mellan cyklister och gående och bestämmer 
sig för att gå ut och äta efter konserten. 

Vid stationen hemma hämtar Henrik ut 
ett paket, han orkar knappt bära hem 
det, egentligen borde han ha lånat 
en poolcykel med vagn vid paket-
utlämningen men fick väl hybris efter 
morgonens framgång med träningen.

Henrik flåsar tungt och släpper 
skivstången med ett leende. Äntligen 
har knäskadan gett med sig och han 
är tillbaka på samma vikter som förr! 
Genom fönstret ser han ett tåg lämna 
Gemla station, undrar om han hinner 
med nästa eller nästnästa? Äsch det 
spelar ingen roll, det är bara 10 minuter 
mellan avgångarna.


