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STADSPARKEN
VÄXJÖS KULTUR- OCH TRÄDGÅRDSSKAFFERI

BEGRÄNSAD GENOMFARTSTRAFIK PÅ DEL AV KUNGSGATAN 
MELLAN HOVSGATAN OCH EKEBOVÄGEN



För närvarande är Kungsgatan avstängd för genomfartstrafik 
mellan Hovsgatan och Ekebovägen.  VEAB utför rörläggning vilket 
påbörjades i mars. Arbetet planeras vara avslutat i juni.

Härmed föreslås en permanent avstängning för genomfartstrafik på 
den aktuella sträckan av Kungsgatan. Utredas kan om räddningstjänst 
och kollektivtrafik behöver ges möjlighet att passera. 

Syftet med avstängningen är att skapa ett unikt sammanhållet bilfritt 
område i staden. I dagsläget avdelar Kungsgatan området. Genom 
avstängningen av Kungsgatan blir det möjligt att förbinda Solberget, 
Kristineberg, Ringsberg och Spetsamossen. Det stora grönområdet skulle 
innebära en värdefull grund för rekreation, promenad, trädgård, natur, kultur 
och fritid. Inom den sammanhängande ytan finns goda förutsättningar att 
utveckla den nya urbana stadsparken. Åtgärden är strategiskt viktig för den 
nuvarande och framtida miljöstaden Växjö.

Själva avstängningen av genomfartstrafik i södra delen kan göras i höjd 
med uppfarten till Hovsberg, och avstängningen i norr kan göras vid 
Kungsgatan 35. Ingen biltrafik sker däremellan vilket öppnar för en direkt 
förbindelse mellan Hovsbergsparken (Solberget) och Spetsamossen via 
den gröna korridoren längs med bostadsområdet vid Flintvägen. Även 
Kristineberg och Ringsberg möter här.

I södra delen av avstängningen kan ett torg tillskapas. Slänten västerut ned 
mot Ringsberg lämpar sig för en terrasserad äppelodling.
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BEGRÄNSAD GENOMFARTSTRAFIK PÅ DEL AV KUNGSGATAN 
mellan Hovsgatan och Ekebovägen

Aktuellt avsnitt av Kungsgatan 
som den ser ut för närvarande



Illustration över området med Solberget, Kristineberg, Ringsberg och Spetsamossen i färg.
Trafikstråk med hög instenistet har här färgats lila, lägre intensitet i blå, samt angörningsgator i turkos nyans.
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Trafikstråk - genomfartsleder, lokalgator och angöring. 
Det nya parkområdet utmarkerat med grön färg. 
Röd ring vid Kungsgatan där genomfarten föreslås begränsas.
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Ett tänkt promenadstråk längs omkretsen av det nya stadsparkområdet mäter ungefär 2,5 km.
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INSPIRATIONSBILDER



Skissen visar var terrraserad äppelodling och torg kan anläggas. Torget fungerar som en så kallad gårdsgata och skyltas som 
en sådan. Ljusgrönt markerat område av Kungsgatan motsvarar den helt bilfria delen. Avstängningslinjerna markerade i rött. 
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