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många uppskattar idag städers olikheter och 
upplevelsen av att förstå stadens identitet. 
Genom att stärka Växjös tydliga identitet 
som stiftsstad, handelsstad, skolstad och 
kommunikationsnod kan även expansiva 
Växjö gynnas. En ökad aktivitet och 
modernisering kring de historiska miljöerna 
skulle dessutom stärka dem, genom att de 
då får en chans att visa upp sig och berätta 
sin historia. Rutnätsstaden är också en 
viktig beståndsdel för stadens identitet då 
den i mångt och mycket styr upplevelsen i 
stadskärnan. Rutnätsstadens uppbyggnads- 
och utformningsprinciper borde med fördel 
föras in i dagens stadsbyggande för att ska-
pa en attraktivare stadsmiljö.

Där det har upplevts en viss intressekonflikt 
mellan den historiska och den framtida 
staden har jag genom en volymstudie testat 
denna. Det visar sig då att riksintresset 
klarar en större expansion än den som anges 
i den fördjupade översiktsplanen. Varken 
den expansiva staden eller riksintresset 
behöver vara en förlorare i förändringen och 
utvecklingen av stadskärnan.

I takt med att samhällets värderingar 
förändras ändras också synen på stadens 
historiska, nutida och framtida värden. Hur 
den rätta avvägningen görs mellan dessa 
värden är något som dagligen blir aktuellt 
för dem som jobbar med stadens förändring 
och utveckling. En avvägning måste ske på 
ett sådant sätt att stadens alla värden får 
plats och syns. Värdena måste i sin tur vävas 
samman till en helhet. Det gäller då att ha en 
god kunskap vad gäller staden historia och 
nuvarande identitet men också var staden 
kommer att befinna sig i framtiden. 

Detta examensarbete är baserat på Växjös 
stadskärna. Där upplevs idag en viss intres-
sekonflikt mellan den historiska och den 
framtida expansiva staden. Den historiska 
staden är dessutom av riksintresse för kul-
turmiljö och ska därför skyddas mot påtag-
lig skada. Riktlinjer angående stadskärnans    
utveckling anges i Fördjupad översiktsplan 
för riksintresset rutnätsstaden med Östrabo 
och Biskopsgärdet. Riktlinjerna fokuserar på 
en anpassning efter den äldre bebyggelsetra-
ditionen och är därför något som begränsar 
en större expansion. Samtidigt anges det i 

måldokumentationer att stadskärnan måste 
växa för att stärka stadens regionala roll och 
vara stadens varumärke. En expansion inom 
riksintresseområdet blir därför nödvändig. 

Växjö rutnätsstad är av riksintresse för 
kulturmiljö på grund av sin långa historia 
och Länsstyrelsens motivering lyder : ”Stifts-  
och residensstad av medeltida ursprung 
med dominerande domkyrkoområde och 
successivt framvuxen rutnätsplan som 
speglar stadsutvecklingen under 1600- och 
1800-talen. (Skolstad)”. Många historiska 
spår är fortfarande synliga i stadskärnan 
genom byggnader och hela miljöer. Detta är 
ett kulturarv som måste hållas levande och 
en stad med ett levande kulturarv är en stad 
vars historiska värden är väl sammanflätade 
med resten av stadsmiljön. Historien, nutiden 
och framtiden bildar tillsammans staden.

Min studie visar att den historiska och den 
nutida och framtida staden inte behöver stå 
i konflikt utan att de snarare kan ta hjälp av 
varandra för att stärka Växjö. Kulturmiljön 
har visat sig spela en allt större roll i arbetet 
med att förändra och utveckla städerna och 
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BAKGRUND
Växjö växte fram kring den plats 
där vägmötet mellan Värends fem 
härader strålade samman, vid nord-
spetsen av den sjö som fick namnet 
Vägsjön. Platsen sammanföll med 
det geometriska centrumet för 
dåtidens Värendsbygd. Vägmötet 
blev så småningom en handelsplats 
kring vilket ett samhälle växte 
fram. Under 1000-talet uppfördes 
också en kyrka. Stadens fortsatta 
utveckling präglades av att kyrkan 
år 1170 blev upphöjt till dom-
kyrka vilket också innebar att 
Växjö utsågs till biskopssäte. 
Växjö fick därmed en förstärkt roll 
som centralort. Institutioner så 
som skola och sjukhus knöts efter 
hand till domkyrkan och år 1342 

fick Växjö sina första stads-
privilegier. Stadens speciella 
karaktär som den småländska skol- 
och lärdomsstaden började växa 
fram. Stadsprivilegierna blev 
också utgångspunkten till ett mera 
stadsliknande samhälle. (Larsson 
1991)

Idag har Växjö stad växt i sin roll 
som regioncentrum. Ett sätt att 
manifestera denna roll är genom 
en nydanande och väl genomtänkt 
stadsgestaltning, i synnerhet i 
stadens centrala delar då denna 
plats utgör stadens hjärta. Sam-
tidigt är Växjö centrum sedan 1980-
talet definierat som riksintresse 
för kulturmiljön, något som anger 
förutsättningarna för förnyelse 
och utveckling inom stadskärnan. 
Riksintresset behandlas i Fördjupad 
översiktsplan för riksintresset 
rutnätsstaden med Östrabo och 
Biskopsgärdet som antogs 1992.

PROBLEMSTÄLLNING
Expansion inom stadskärnan blir 
ett måste med tanke på att staden 
växer. Behovet av bostäder, kontor 
och service måste fyllas och 
stadskärnan får inte stagnera när 
övriga staden växer. Expansions-
viljan tycks dock ibland vara i 
intressekonflikt med kulturmiljön 

och bevarandet av den historiska 
stadens värden. Detta gäller 
kanske främst diskussionen kring 
Växjös låga byggnadshöjd samt 
obebyggda områden i nära anslut-
ning till stadskärnan som skyddas 
av riksintresset för kulturmiljö. 
Denna upplevda konflikt har att göra 
med att i takt med att samhällets 
värderingar förändras och Växjö 
växer ställs nya och andra krav 
på stadens fysiska förändring och 
utveckling. Detta är krav som 
måste uppfyllas samtidigt som 
riksintresset för kulturmiljö ska 
tillgodoses. Stadens historiska, 
nutida och framtida värden ska 
med andra ord sammanfogas till en 
stad samtidigt som en avvägning 
dem emellan är nödvändig. Hur 
förhåller man sig till detta? 

Frågan är om den fördjupade 
översiktsplanen fortfarande kan 
anses aktuell som vägledande 
dokument för stadsförnyelse inom 
stadskärnan? Kan de värderingar som 
ansågs viktiga när den fördjupade 
översiktsplanen arbetades fram 
fortfarande anses aktuella? 
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frågeställningar
Vad utgör värdet i den expansiva 
staden? Vad utgör värdet i riks-
intresset för kulturmiljö?

Vilka förändrings- och utveck-
lingskrav ställs och kommer att 
ställas på Växjös stadskärna 
med tanke på Växjö som en stark 
regional stad? Hur förhåller sig 
riksintresset för kulturmiljö 
till dessa förändrings- och 
utvecklingskrav?

Hur kan riksintresset beskrivas  
med dagens kunskap och värderingar? 
Hur kan riksintresset förenas med 
nya anspråk på utveckling och 
vilka uttryck får detta i den 
fysiska miljön?

Vad vinner respektive förlorar  
Växjö genom att ta för lite/
för mycket hänsyn till riks-
intresset för kulturmiljö i stads-
gestaltningen?

SYFTE
Examensarbetets syfte är att 
studera hur riksintressets värden 
fungerar tillsammans med de nya 
krav som idag ställs på Växjös 
stadskärna. Syftet är också att 
se ifall värderingar har eller 
bör förändras samt se på hur 
stadskärnan kan utvecklas utifrån 
ovan nämnt resonemang.

AVGRÄNSNING
Examensarbetets geografiska av-
gränsning utgörs av området av 
riksintresse för kulturmiljön i 
centrala Växjö stad. Riksintresset 
sträcker sig, förutom över centrum, 
till Östrabo och Biskopsgärdet 
samt Ringsbergshöjden. 

Den första teoretiska delen be-
handlar hela riksintressets inne-
håll samt den expansiva stadens 
koppling till stadsbyggnadsfrå-
gor. I examensarbetets andra del 
genomförs en volymstudie vilken 

växjö

riksintresse för kulturmiljö

centrum

avgränsas till att gälla analys av 
stadsbyggnadsfrågor kopplade till 
riksintressets betoning av bygg-
nadshöjd, struktur och karaktär.

METOD
Examensarbetet är uppdelat i två 
delar. Den första delen behandlar, 
på ett teoretiskt plan, främst 
de två första frågeställningarna 
samt startar diskussionen kring 
riksintressets värden idag. Lit-
teratur gällande riksintressets 
innehåll och värde består av 
den kommunala översiktsplanen 

ringsbergshöjden

biskopsgärdet
östrabo
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(Växjö kommun 2005) samt den för-
djupade översiktsplanen (Växjö 
kommun 1992). Till grund ligger 
även Bevarandeprogram – centrala 
Växjö som Smålands Museum 1992 
utarbetat på uppdrag av Växjö 
kommun samt det bakgrundsmaterial 
som togs fram i samband med den. 
Intervjuer med experter inom 
kulturmiljö och stadens utveckling 
har också genomförts. Information 
rörande dagens expansiva stad har 
inhämtats från kommunala dokument 
så som översiktsplanen samt genom 
målrapporter från och intervju 
med person i nätverket Expansiva 
Växjö. Litteraturstudie har också 
genomförts rörande kulturmiljöns 
betydelse som attraktionskraft 
för dagens städer.

I examensarbetets andra del ge-
nomförs en volymstudie genom 3d-
modellering. Denna ligger till 
grund för framför allt den tredje 
frågeställningen.
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Riksintressena har sitt ursprung 
i den fysiska riksplaneringen på 
1970-talet och behandlas i Miljö-
balkens 3 och 4 kap. Att ett 
område är av riksintresse betyder 
att miljön är skyddsvärd framför 
allt ur ett nationellt perspek-
tiv. Miljön är däremot inte auto-
matiskt skyddad men det är en 
indikation om att det finns så 
höga värden inom området att de 
har företräde vid en avvägning med 
allmänna intressen. 

Riksintressen finns inom en rad 
ämnesområden och innebörden 
av riksintresse för natur- och 
kulturmiljö regleras i Miljöbalk-
ens 3 kap 6 §.

Mark- och vattenområden samt 
fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall 
så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Be-
hovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.
   Områden som är av riksin-
tresse för naturvården, kultur-
miljövården eller friluftslivet 

skall skyddas mot åtgärder som 
avses i första stycket. (3 kap 
6§ MB)

Riksintressen för kulturmiljön 
har som syfte att visa på den ut-
veckling som skett i Sverige från 
förhistorisk tid fram till idag. 
Tillsammans ska alla riksintressen 
för kulturmiljö åskådliggöra hur 
människan har levt genom olika 
tidsepoker med tanke på bland annat 
utnyttjande av naturresurser, bo-
sättningsmönster, byggnadsskick 
och estetiska stilideal. Miljön 
eller det enskilda objektet ska 
representera en unik eller typisk 
miljö i en region, i landet eller 
internationellt. (Riksintressen 
www)

Enligt Förordning om hushållning 
med mark- och vattenområden är 
det Länsstyrelsen som tillsammans 
med Riksantikvarieämbetet bedömer 
om ett område ska klassas som 
riksintresse för kulturmiljö. Det 
är sen i sin tur, enligt 4 kap 
Plan- och bygglagen, kommunernas 
skyldighet att behandla riks-
intressena i översiktsplanen och 
Länsstyrelsens uppgift att verka 
för att riksintressena tas tillvara 
i den kommunala planeringen. 

PÅTAGLIG SKADA
Underlaget vid bedömning av vad som 
är tillåtna respektive inte till-
låtna åtgärder i ett område som är 
klassat som riksintresse för kul-
turmiljön är dåligt dokumenterade. 
Gränsen går vid vad som påtagligt 
skadar riksintresset och enligt 
förarbetena till Naturresurslagen 
(som 1999 togs upp i Miljöbalken) 
ska en åtgärd som bedöms som 
påtagligt skada kulturmiljön 
eller kulturvärden antingen ha 
en bestående negativ inverkan 
eller en tillfälligt stor negativ 
inverkan på miljön. Kring begrepp-
et råder dock stor osäkerhet i och 
med att ingen bra definition anses 
ha formulerats.(Bergvin 2003)

RIKSINTRESSE
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.växjö centrum som riksintresse för kulturmiljö
Syftet med riksintresset för 
kulturmiljö i centrala Växjö är 
att värna om kunskapen gällande 
stadens utveckling och de faktorer 
och element som gett Växjö dess 
identitet och karaktär. Värdet 
ligger i helhetskaraktären som 
stadens historiska byggnader och 
miljöer tillsammans skapar och i 
det bevarade gatunätet som ger en 
värdefull planhistoria.

Den fördjupade översiktsplanens 
geografiska avgränsning av riks-
intresset är gjord utefter det 
rutnät som blev utbyggt enligt 
1914 år stadsplan. I och med denna 
plan infördes nya strukturella 
stadsideal i Växjös tillväxt. 
Utöver själva rutnätsplanen har 
omkringliggande områden som anses 
påverkat och influerat rutnäts-
staden (Östrabo, Ringsbergshöjden, 
Söder samt Växjösjön) tagits med i 
avgränsningen.1

På Länsstyrelsens hemsida (Riks-
intressen för Växjö kommun www) 
görs följande korta motivering 
och uttrycksbeskrivning av riks-
intresset:

"Motivering: Stifts- och resi-
densstad av medeltida ursprung 
med dominerande domkyrkoområde 
och successivt framvuxen rut-
nätsplan som speglar stads-
utvecklingen under 1600- och 
1800- talen. (Skolstad).
Uttryck för riksintresset: 
Kyrkomiljön med den medeltida 
domkyrkan, Gamla gymnasiet och 
andra skolbyggnader, biskops-
gården Östrabo i avskildhet 
från och förening med staden 
samt f.d. domprostgården. 
1600-talsstaden med gatunätets 
grunddrag, tomtstruktur och 
spår av den tidigare västra 
infarten. Senempirestadens ut-
vidgningar och låga, ofta put-
sade bebyggelse samt det sena 
1800-talets esplanadstad med 
tillväxt mot söder, väster och 
norr. Fondbyggnader som mark-
erar rutnätets avslutning vid 
olika tidpunkter, torg och öppna 
platser, utblickar, parker och 
grönstråk. Offentliga byggnader 
och annan bebyggelse som hör 
samman med förvaltningsstaden. 
Gamla infartsvägar och stadens 
direkta övergång i öppen lands-
bygd åt öster. Offentliga 
byggnader, parker och järnvägs-
området." 

växjö domkyrka

1. Järda Blix författare Smålands Museum 

1992 intervju 31 oktober 2006
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RIKSINTRESSETS HUVUDDRAG 
OCH VÄRDEN
Riksintressets huvuddrag och 
värden för staden beskrivs mer 
utförligt nedan och är hämtad 
ur Länsstyrelsens underlag till 
område av riksintresse för kul-
turminnesvården i Kronobergs län 
(Kratz & Forsström 1987-04-30). 
För lokalisering av platser och 
byggnader, utöver de som visas i 
kapitlet, se bilaga 1 s. 84-85.

stifts- o residensstaden
Kyrkan gav starten till att Växjö 
en gång började växa som stad och 
regionalt centrum. Stiftsstaden 
har därför ett betydande värde för 
stadens identitet. De historiska 
spåren är tydliga i stadsmiljön 
genom de byggnader som är direkt 
knutna till kyrkan: domkyrkan, 

domprostgården (1750) och Östrabo 
biskopsgård (1796). Även kyrkans 
historiska maktposition är på-
taglig i staden då domkyrkan är 
det byggnadsverk som fortfarande 
dominerar stadsbilden. Kyrkans en 
gång stora markinnehav markeras 
också i bevarandet av ängsmarken, 
biskopsgärdet, mellan Östrabo och 
staden (se bilaga 1. Mer om Östrabo 
under Influensområden s. 34)

Residensstaden får sitt tydligaste 
uttryck kring Stortorget där 
residensbyggnaden (1844-1848), 
gamla rådhusbyggnaden (1849-
1852, nuvarande Stadshotellet) 
och "riksbankshuset" (1909) ligg-
er samlade. Genom att stadens 
mest betydelsefulla byggnader 
ligger samlade kring torget, 
vars öppenhet bevarats, ges 
platsen en representativ karaktär 

och ett särskilt symbol- och 
identitetsvärde. Det är lätt att 
förstå att det är den viktigaste 
mötesplatsen i staden. (mer om 
Stortorget på s. 23)

Utöver ovan nämnda byggnader hör 
även fängelset, kyrkan och Östrabo, 
järnvägsstationen och skolbygg-
naderna till residensstaden. 

östrabos visuella kontakt med staden och domkyrkan ger en övervakande karaktär. Gårdens samband med staden och kyrkan är tydligt.

östrabo biskopsgård
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skolstaden
Växjö har sedan medeltiden 
haft en identitet som centrum 
för utbildning. Den historiska 
skolstaden har idag sitt starkaste 
uttryck i ”Växjös lärdomskvarter” 
norr om domkyrkan (se bilaga 1). Här 
finns några av stadens äldsta skol-
byggnader fortfarande bevarade: 
Karolinerhuset (gamla gymnasiet 
1696-1715), Norrtullskolan (1859-
1860) och Lings gymnastiksal 
(1827). Bäckaslövsskolan (1914), 
som är placerat som fondbyggnad 
i en gata på stadsdelen Söder, 
är också en byggnad av betydelse 
för skolstaden. Även domkyrkan 
och tillhörande kyrkobyggnader 
har  ett värde för skolstaden, då 
skolan historiskt sett var knuten 
till kyrkan. Denna relation kan ses 
genom Karolinerhusets placering 
strax invid domkyrkan (se bilaga 
1). 

Skolstaden handlar också om en 
karaktär och ett uttryck på staden 
som helhet. Bebyggelsens skala är 
nättare i jämförelse med exempelvis 
en industristad som ofta består av 
en tyngre bebyggelse.2

residenset

fängelset karolinerhuset

lings gymnastiksal

norrtullskolan

2. Margit Forsström Länsantikvarie Läns-

styrelsen Kronobergs län telefonintervju 17 

oktober 2006

carl gustav blom-carlsson, stockholm
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stortorget. Akvarellmålning från 1837, utförd av 

den okände konstnären A. Pettersson år 1858 efter 

ett äldre utkast. bildkälla larsson 1991 

rekonstruktion av Växjös bebyggelse före 1658 års 

brand, utförd av stadsarkitekt Nils Karlsson 1942. 

bildkälla larsson 1991

målning av Växjö på 1860-talet gjord av Stanislaus 

Leczinsky. foto owe hedman
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rutnätsstaden
Under 1600-talet förändrades 
många städers utseende radikalt, 
så också Växjös. Kungamakten 
tog då ett fast grepp om dess 
utveckling. Kungens och rikets 
makt skulle framträda tydligt 
genom representativa, välordnade 
städer med snarlik utformning. 
Städerna inordnades därför efter 
ett rutnätssystem där enhetliga 
raka gator anlades. Ståtliga 
torg skapades också kring vilka 
stadens mest förnäma byggnader 
samlades. Bebyggelsens utformning 
och placering reglerades hårt. 
(Larsson 1991)

Växjös rutnätsstad är framför 
allt unik i den bemärkelsen att 
det är den enda staden i länet 
med en rutnätsplan men även genom 
senempirstadens särprägel på dess 
karaktär. Rutnätet speglar tre 
viktiga faser i Växjös utbyggnads-
historia: 1600-talsstaden, 1850-
talsstaden och sekelskiftesstaden 
(senrenässansstaden, senempirsta-
den och nybarockstaden). 

Beskrivningen av Växjö rutnäts-
stads framväxt och karaktär är 
hämtad från, om inget annat anges, 
Bevarandeprogram – Centrala Växjö 
(Smålands Museum 1992). Jag har 
också genom egna reflektioner 
kompletterat beskrivningen av 
den modernare stadens inverkan 
på karaktären i och med att 
den är begränsad i bevarande-
programmet. Detta gäller även 
de kartillustrationer som pre-
senteras. De valda rubrikerna 
representerar och beskriver 
viktiga beståndsdelar av karak-
tären i stadskärnan. Då också i 
en typisk rutnätsstad eftersom 
Växjös stadskärna innehåller alla 
rutnätsstadens klassiska attri-
but. Information angående byggnad-
ernas arkitekter är hämtad från den 
av Smålands Museum (1976) utgivna 
Växjö centrum - Kulturhistorisk 
byggnadsinverntering och bevar-
andeförslag.
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rutnätet
Växjös första rutnätsplan lades 
över brandresterna av den medel-
tida staden år 1658. De slingriga 
medeltidsgatorna ersattes då av en 
barock geometrisk rutnätsplan och 
karaktären förändrades drastiskt, 
en karaktär som fortfarande gör 
sig gällande. Den första rutnäts-
planen utvidgades successivt fram 
till 1914 års stadsplan av Nils 
Gellerstedt. Det var en plan som, 
till skillnad från rutnätsplanen, 
byggde på stadsplaneideal om 
terränganpassning. 1914 års plan 
visar dock stor respekt för den 
befintliga rutnätsstaden genom att 
bädda in rutnätet i grönska för 
att det skulle samspela med den 
lantligare omgivningen. De gamla 
tillfartsvägarna till staden 
sparades i stadsmönstret, så även 
stadsfronten och den obebyggda, 
kyrkligt ägda, marken i öster 
kring Östrabo. Gellerstedts plan 
ledde till att rutnätsstaden blev 
en väl avgränsad och avskiljbar 
del i stadslandskapet. 

En rutnätsplan präglas av en 
överblickbarhet som gör staden 
lättorienterad. Gatorna är ut-
sträckta så långt som terrängen 
tillåtit. De har också fått bredd 
efter betydelse, något som gör att 

illustrationen visar på rutnätets utbredning idag samt den successiva utvidgning som skett genom 

århundradena. Växjös rutnätsstad består alltså fortfarande av spår från den allra tidigaste rutnätsplanen 

från 1658. illustrationen visar även på hur de tidigare tillfartsvägarna bryter mot det strikta rutnätet när 

de svänger av ut mot omgivningen.
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den hierarkiska ordningen gatorna 
emellan är tydlig. I 1843 års stads-
plan fick de mest representativa 
gatorna (Storgatan, Kungsgatan och 
Kronobergsgatan) en bredd på 18 m 
medan övriga gator gjordes 12 m. 
När sedan esplanadsystemet lades 
ut i 1877 års stadsplan gjordes 
alla nya gator 18 meter breda och 
esplanaderna 30 meter. Gatornas 
bredd och sträckning är i stort 
opåverkade. 

ruuts plan, 1658. foto kungliga biblioteket axel cedergrens stadsplan, 1877. bildkälla larsson 
1991

nils gellersteds stadsplan, 1914. bildkälla larsson 
1991
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bebyggelsereglering och struktur
Regler för hur byggnaderna skulle 
placeras, vilken höjd de avsågs 
ha och hur stora de skulle vara 
angavs förr i Byggnadsordningarna. 
Brandskyddsaspekterna hade en av-
görande betydelse vilket innebär 
att stadens struktur och byggnad-
ernas höjd i stort präglas av 
de åtgärder som vid tidpunkten 
ansågs förhindra brandspridning 
bäst. Växjö hade en extra be-
toning av de brandförebyggande 
åtgärderna, framför allt under 
senempirstadens framväxt. Det har 
gjort att vid jämförelse med andra 
samtida svenska städer är gatorna 
bredare än normalt och husen 
lägre. Dessutom putsades husens 
trästomme. (Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer 
1988-06-19) 

Under 1700-talet och tidigt 1800-
tal var tomterna smala och djupa 
av varierande storlek. Efter 
1840-talets bränder förändrades 
fastighetsstrukturen och en mer 
enhetlig kvartersbredd skapades 
där tomterna blev bredare och 
inte fullt så djupa. I 1877 års 
stadsplan förstorades tomterna 
ytterliggare och denna struktur 
behölls fram till 1950-talet 
då fastigheterna började slås 

söder

illustrationen visar på dagens bebyggelsestruktur. Strukturen består av 2/3 slutna kvarter, 1/10 öppna 

med bebyggelse längs gatulinjen och övrigt av trädgårdsstad och institutioner i park. 

lasarettet
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samman allt mer. De bredaste 
tomterna förlades utmed de mest 
representativa gatorna så att de 
största fasaderna kunde uppföras 
där. De mindre betydelsefulla 
gatorna hade smalare tomter och 
därmed också kortare fasader ut 
mot gatan. Fasadernas längd ökade 
under 1900-talets mitt och flera 
byggnadskomplex upptar nu hela 
eller stora delar av kvarteret, 
utan hänsyn till gatans betydelse. 
Kvarterets hörn markerades ofta 
genom tornliknande uttryck och 
byggnader utan hörnmarkering vän-
des mot den mest betydelsefulla 
gatan.

Enligt 1844 års Byggnadsordning 
fick trähus i Växjö endast uppför-
as i en våning och stenhus i 
två våningar. Föreskriften 
för trähus ändrades på 1860-
talet och två våningar medgavs. 
Stenhusen tilläts byggas ihop med 
grannfastigheten medan ett trä-
hus inte fick byggas närmare än 
tre meter till fastighetsgränsen. 
I 1874 års Byggnadsstadga angavs 
skärpta regler om brandmurar och 
det blev tillåtet att bygga mot 
fastighetsgränsen även för trähus.  
Denna Byggnadsstadga innebar ock-
så en högre exploatering i städerna 
då den möjliggjorde fem våningar 

för stenhus, dock begränsades 
höjden till gatans bredd. Detta var 
rekommendationer som strikt form-
ade den tidens stadsplaner. I 1914 
års stadsplan för Växjö infördes 
åter igen nya höjdregleringar. 
Maximala tre våningar och ett 
slutet byggnadssätt föreskrevs, 
undantaget de obebyggda områdena 
på Söder där ett öppet byggnads-
sätt och institutionsbyggnader 
tilläts. Denna stadsplan har präg-
lat stadens bebyggelse så som den 
ser ut idag. 

som följd av den stränga höjdbegränsningen varierar våningsantalet inom stadskärnan från en till fyra 
våningar, med en tyngd kring tre våningar. Idag finns det dessutom en oskriven regel om att inte bygga 
mer än 3½ våningar inom riksintresset. Det har i sin tur gjort att många byggnader i stadskärnan har en 
indragen våning på taket.  foto växjö kommun, publicerat med muntligt tillstånd

  

här ses en modern byggnad som anammat den 

historiska principen att markera kvarterts hörn 

genom byggnaden.
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bebyggelsekaraktär
Den begränsade byggnadshöjden 
ger Växjös stadskärna som helhet 
ett nätt uttryck och det vida 
spektrum av byggnader från olika 
tidsepoker ger en unik kunskap 
om stadens bebyggelsehistoriska 
utveckling. Det finns byggnadsverk 
representerade från sent 1600-tal 
fram till idag. En övervägande 
andel byggnader är emellertid 
uppförda efter 1950. Bebyggelsen 
är låg, undantaget domkyrkan, med 
en vilande horisontell betoning. 
Det gemensamma gestaltnings-
temat är tydligt hos den äldre 
bebyggelsen där puts- och trä-
fasader i ljusa grå, beige och 
gula nyanser är dominerande. Även 
i nyare bebyggelse dominerar puts 
men den har i flera fall fått en 
annan fasadfärg än den äldre. Den 
äldre bebyggelsen är också rik på 
detaljer, har en mindre skala och 
byggnadskroppen avslutas med ett 
tydligt tak. 

Växjö har även en stark moder-
nistisk prägel som ges bland 
annat genom konserthuset, de 
danska arkitekternas3 byggnader 
och de större modernistiska bygg-
naderna från 60- och 70-talet. 
Den modernistiska arkitekturen 
skiljer sig uttrycksmässigt  från 

den äldre  genom färre detaljer, 
annat materialval och striktare 
former. Vissa av de modernistiska 
byggnaderna, främst de som är 
byggda under 60- och 70-talet, har 
en större skala än övriga staden. 
Dessa byggnader breder ut sig 
över stora längder i gaturummet. 
Höjden är densamma som den äldre 
bebyggelsen men upplevelsen är 
vitt skild. Mötet mellan dessa 
arkitekturstilar kan ibland upp-
levas kraftigt och mindre har-
moniskt. Exempel kan  dock ges där 
ett mer harmoniskt möte sker. Den 
modernistiska byggnaden har då 
infogats i kvarteret på premisser 
som liknar det äldre traditionella 
sättet att bygga i en rutnätsstad, 
främst då med tanke på volym ut 
mot gata. 

växjö är en kontrasternas stad där modernare och 

äldre arkitektur blandas och samsas i stadsmiljön.

3.  Bent Jörgen Jörgensen kom till Växjö 

1947. Han startade ett arkitektkontor 

till vilket han lockade tre andra danska 

arkitekter: Ib Wibroe, Jörgen Egmose och 

Mogens Barsöe. Tillsammans ritade de många 

av Växjös modernistiska byggnader som 

uppfördes kring seklets mitt.
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äldre byggnad med detaljrikedom, 
borgarhus i sten från 1844

växjö konsert- & kongresshus, 1991 "olssonhuset", 1956 båtsmanstorgets byggnad, 1961

äldre nättare bebyggelse, 1800-talets första hälft. 
Byggnaden markerar dessutom den gamla 
landsvägens sträckning.

jugentbyggnad, sekelskiftet

ernst ahlgren, växjö (1905) henrik engström, 
växjö (1908)

bent jörgen jörgensen, växjöbent jörgen jörgensen, växjö

theodor ankarsvärd, växjö

wibroe, blasberg & jais-nielsen, handläggare mats 
white och henrik wibroe
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gaturum
Gatan är en viktig offentlig plats 
i rutnätsstaden. Byggnadernas 
samverkan med gatan spelar en av-
görande roll i uppbyggnaden och 
upplevelsen av gaturummet. Bygg-
naderna har enligt historiska 
uppbyggnadsprinciper placerats i 
kvarterslinjen, vilket gjort att 
gatan blivit ett tydligt avgrän-
sat rum. I viss mån sker också 
en horisontell avgränsning med 
hjälp av byggnadernas tak. Dessa 
faktorer tillsammans med att 
byggnaderna har liknande höjder 
och att det sällan finns större 
luckor mellan bebyggelsen samt 
att gaturummet lämnas fritt gör 
att dess perspektiv blir långt och 
tydligt.

Rytm och variation i gaturummet är 
också av värde för rutnätsstadens 
uppbyggnad. Det skapas genom väx-
lingar mellan begränsade synfält 
och utblickar i korsningar, över 
torg, mot fondbyggnader, parker 
och omgivande landskapsrum. Det 
skapas också med hjälp av fasader-
na och effekten är olika beroende 
på bland annat byggnadens längd 
och uttryck.

Gatornas karaktärer är mer eller 
mindre varierande och utmed de 

illustrationen visar de gaturum som anses värdefulla utifrån kriterier så som byggnad eller trädrad i gatu-

liv, småskalig byggnadsstruktur, 2-3 vån på husen, kulturhistoriskt värdefull byggnad eller karaktäristisk 

byggnad.
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mindre gatorna dominerade förr 
småskaligheten. Längsmed de 
större gatorna och kring torgen 
skapades en mer representativ 
känsla med större byggnader. 
Detta har att göra med äldre ut-
formningsprinciper som innebar 
att desto viktigare en gata var 
desto längre fasad och ståtligare 
arkitektur skulle möta gatan. Med 
hjälp av arkitekturen skapades 
alltså olika karaktärer i staden 
där byggnaderna symboliserade 
platsens betydelse. Bebyggelsen 
som uppfördes under modernismen 
och därefter har inte följt denna 
princip.

sandgärdsgatan, 1910-tal. Gatan visar exempel 

på en icke representativ gata med en småskalig 

bebyggelse. fotokälla larsson 1991

storgatan. De breda fasader ut mot gatan visar 

på den betydelse som gatan hade och fortfarande 

har.

skolgatan. Gatan är ingen representativ gata 

och därför kantas den av kortare fasadlängder.  

I fonden syns Karolinerhuset och domkyrkan. 

Rummet ramas till vänster in av en trädrad.

bäckgatan. Den långa fasaden till vänster gör 

gaturummet monotont och förstärker perpektivets 

verkan negativt.

norrgatan. Rytmen och variationen är tydlig när 

fasaderna växlar. Teatern i blickfånget och ljusets 

skiftningar gör gaturummet levande.
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torg och öppna platser
En rutnätsstad består ofta av 
ett antal torg som genom alla 
tider fungerat som marknads- 
och mötesplatser. Stortorget är 
fortfarande Växjös mest repre-
sentativa och betydelsefulla torg 
och staden har sitt ursprung kring 
denna plats, som från början var 
en utvidgning av Kronobergsgatan. 
Torget fick sitt nuvarande monu-
mentala uttryck efter 1843 års 
stadsbrand då residenset och 
rådhuset uppfördes. Även den 
gamla riksbanken uppfördes vid 
Stortorget. Idag används torget 
mest till parkering men har även 
en viktig funktion som marknads- 
och mötesplats.

Teatertorget ligger lite avsides 
placerat. Det användes förr som 
plats för kreaturshandel och idag 
till parkering. Torget utgörs 
av ett obebyggt kvarter och 
är storleksmässigt lika stort 
som Stortorget. Det uppfattas 
emellertid intimare då vegetation 
delar upp ytan i ett antal mindre 
rum. Det arkitektoniska uttrycket 
och skalan kring torget är varie-
rande med inslag av både gammalt 
och nytt, öppet och slutet.

illustrationen visar torgen och de öppna platsernas lokalisering i rutnätsstaden.
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residenset

gamla
"riksbankhuset"

gamla rådhuset

kring Stortorget finns fortfarande den representativa känslan kvar som skapades för att ge uttryck åt stadens viktigaste mötesplats. arkitekt rådhuset theodor 
ankarsvärd, växjö. arkitekt "riksbankshuset" erik lallerstedt, stockholm.

teatertorget är till ytan lika stort som Stortorget men är av en helt annan karaktär. Byggnaden till höger är ett fd bryggeri, uppfört 1896-97, och utgör ett 
industrihistoriskt minnesmärke. arkitekt alwin jacobi, stockholm
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villans park då och nu. stortorget då och nu. 

fotokälla övre larsson 1991. foto nedre mats 
samuelsson 

foto övre f.j. lindblad foto övre j. jaeger. foto nedre växjö kommun, 
publicerat med muntligt tillstånd 

stationsområdet då och nu.

parkering

bussar

resecentrum

gamla
stationen

torgdag på 1890-talet.

fotografi från tidigt 1870-tal. den äldre stations-
byggnaden uppfördes då växjö blev järnvägsstad 
år 1865. 

fotografi från 1875 som visar den gamla ut-/
infarten från väster.
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Båtsmanstorget skapades kring år 
1960 i samband med saneringarna i 
stadskärnan. En 3,5 våningar hög 
byggnad från samma tid omger det 
rektangulära torgets sidor. Plat-
sen fungerar som passage mellan 
stationsområdet och handelsgatorna 
längre in i rutnätsstaden.

I Storgatans västra del finns en 
rest från den tidigare infarts-
vägen. Denna skapar en triangulär 
platsbildning, Villans park. 
Platsen omges av småskalig be-
byggelse. 

Området kring järnvägen bildar en 
större platsbildning, stations-
området. Karaktären präglas av 
den öppenhet och det intryck av 
ostruktur som råder. Den öppna 
ytan för bussar och parkeringen 
på järnvägens södra sida gör 
platsen ödslig. Detta är en viktig 
plats för kommunikationen i 
staden. Mitt i området ligger det 
nya resecentrumet, som genom en 
gångbro kopplar ihop stadskärnan 
med rutnätsplanen i söder. Även den 
gamla stationen ligger placerad 
inom området. 

båtsmanstorget med en tydlig modernistisk känsla. 
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illustrationen visar på stadens fonder.

fonder
Gatorna i rutnätsstaden avslutas 
på de flesta ställen av en fond 
i form av en större byggnad som 
inte infogats i rutnätet, av en 
trädskärm eller av vattnet i sjön. 
Alla fonder har en visuell effekt 
och kan användas som landmärken vid 
orientering. De kan utöver detta 
också bära på kunskap om stadens 
historia. Fängelset (1848), 
teatern (1849), domkyrkan (1000-
talet), gamla stationen (1865) 
och Baumgartenska gården (1811) 
är alla fondbyggnader som visar på 
rutnätets avslut vid tidpunkten då 
byggnaden uppfördes. Sättet att 
under senempirstadens framväxt 
placera monumentala byggnader i 
gatuperspektiv är dessutom något  
karaktäristiskt för Växjö (Riks-
antikvarieämbetet och Statens 
historiska museer 1988-06-19). 

En fondbyggnad är ofta en byggnad 
av större betydelse för staden 
och innehar många gånger ett 
symbolvärde. De skiljer sig ofta 
arkitektoniskt och volymmässigt 
från sin omgivning. Traditionellt 
sett har det varit kyrkans och 
statens offentliga byggnader som 
varit de mest utmärkande bygg-
naderna i stadsbilden. Detta för 
att visa på makt.
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symboliseringen av makt är tydlig då domkyrkan 
tornar upp sig i stadsmiljön.

fängelset 

teatern

gården är ett tidigare landeri som numera ligger 
placerat mitt i rutnätet.

gamla stationen

växjösjön

baumgartenska gården

theodor ankarsvärd, växjö
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gårdar
Gårdarna har haft en stor betydelse 
för rutnätsstadens liv då gården 
står som kontrast och komplement 
till gatans offentliga rum. De 
bidrar dessutom med ljus och 
grönska i stadsmiljön. Historiska 
funktioner så som stallar, 
lager, verkstäder och lokaler 
för hantverk och handel förlades 
dit. I takt med att stadskärnan 
förtätats i den moderna staden har 
kvarterens gårdsytor emellertid 
minskat. Några äldre gårdar med 
miljömässiga värden finns bevarade 
där den äldre karaktären finns 
kvar. De flesta av stadens gårdar 
är idag stängda för allmänheten 
och används, precis som torgen, 
oftast som parkeringsplats.

illustrationen visar på stadens värdefulla gårdar värderade utifrån kulturhistoriskt värdefull gård samt 

gård med possitiva miljöförutsättningar.

41
2
6

3 5
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nummer 1-3 är exempel på kulturhistoriskt värdefulla gårdar inom rutnätsstaden. För att staden ska ha 

ett levande kulturarv bör dessa gårdars karaktär bevaras och vårdas.

gårdarna har till antalet och ytan minskat i staden och nummer 4-6 visar exempel på hur de ofta ser ut idag. De har som nummer 4 visar ofta byggts över 

och täcks numera av ett parkeringsdäck. Nummer 5 illustrerar det som ofta möter människan, en stängd grind. Den demonstrerar tydligt att besökare inte är 

välkomna. Ibland har försök gjorts att ge liv åt gården (nummer 6) men här utan att utelämna bilens platsutrymme.

1 2 3

4 5 6
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illustrationen visar på stadens vegetation.

grönska
I Växjö är vegetationen viktig 
dels för rutnätets uppbyggnad, 
dels genom att den omgivande grön-
skan bidrar till att förstärka 
rutnätets avskildhet. Inne i rut-
nätsstaden är det framför allt 
esplanaderna, med sina planterade 
trädrader, och parkerna som är 
betydelsefulla för uppbyggnaden 
och förståelsen av rutnätsstaden. 
Enligt 1874 års Byggnadsstadga 
uppmanades alla städer upprätta  
ett esplanadsystem. Det skulle 
hindra brandens spridning samt 
bidra till sundare och hälsosammare 
städer. Esplanadsystemet i Växjö 
är unikt i jämförelse med många 
andra städer i den bemärkelsen att 
det nästan till fullo förvekligats 
(Lindegård 1987). Esplanaderna är 
fortfarande väl bevarade undantaget 
Norra Esplanaden som under 60-

träden på Norra Esplanaden faller 1962 för att ge 

plats åt bilen. foto hans danielsson
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talet fick ge vika för den ökade 
bilismen. Sträckning och gatubredd 
finns kvar men karaktären försvann 
i och med trädens bortplockning. 
Parkerna och planteringarna i 
staden är också symboler för 
en stadsplanering där tankar om 
att grönska skulle föra med sig 
en renare, luftigare och bättre 
stadsmiljö styrde. Gårdarna har 
också stor betydelse för grönskans 
bidrag i staden. 

Östraboallén, som fortfarande 
finns bevarad mellan biskopsgården 
och staden, minner om det kyrkliga 
distanstagandet men samhörighet 
med staden. Den öppna ängsmar-
ken (biskopsgärdet) symboliserar 
också kyrkans stora markinnehav 
samt den historiska stadsgränsen 
mellan stad och landsbygd.

Under senare år har en trädrad 
längsmed Storgatans norra sida 
planterats, säkerligen för att 
mjuka upp gaturummet. Trädplan-
teringar används också på vissa 
platser i staden för att göra 
kvartersgränsen tydlig.

esplanad

foto växjö kommun, publicerat med muntligt 
tillstånd

kvartersgård

teaterparken

linnéparken
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topografi och landskap
Rutnätsstaden är en tydligt av-
gränsad och avskiljbar del i 
stadslandskapet, inte enbart gen-
om strukturen utan också genom 
dess placering i en dalsänka. Från 
öster är denna bild tydligast då 
den öppna marken ger tillfälle att 
blicka ut över stadskärnans hus-
tak. Den högre terrängen omsluter 
stadskärnan och bildar tydligt 
avläsbara väggar av grönska.

Topografin har även utnyttjats för 
att symbolisera kyrkans makt då 
Östrabo placerades strategiskt på 
höjden utanför staden. (mer under 
Influensområden s. 34)

illustrationen visar hur rutnätet är placerat i en dalsänka där de raka gatorna avslutas där terrängen 

förändras, undantaget Söder som byggdes ut redan enligt 1877 års stadsplan. 
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utsikten över rutnätsstaden från öster. 

terrängen reser sig kraftigt i stadsfronten i öster. 

östrabo
biskopsgård 

östraboallén 

biskopsgärdet 
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influensområden
För förståelsen av stadens historia 
är det angeläget att stadens 
successiva utbyggnad från centrum 
till stadsdelarna runt omkring 
samt platser som hör samman med 
delar inom rutnätsstaden avspeg-
las i riksintresset. För stadens 
karaktär och till rutnätsstaden 
kompletterande områden hör därför 
Östrabo, Ringsbergshöjden, Söder 
och Växjösjön. (Kratz & Forsström 
1987-04-30)

Östrabo biskopsgård uppfördes 
av biskop Wallqvist och stod 
klar 1796. Gården har en stark 
koppling till domkyrkan inne i 
rutnätsstaden och har genom sin 
placering på höjden strax utanför 
den historiska stadsgränsen en 
övervaknade maktkaraktär. Den 
symboliserar både avskildhet från 

och tillhörighet till staden.
Symboliseringen förstärks av den 
allé som sammankopplar gården med 
staden. Den lantliga karaktären 
som förr rådde utanför stadens 
gräns är väl bevarad genom att 
ängsmarken nedanför gården är 
obebyggd. Marken är i sin tur 
en sista rest av kyrkans stora 
markinnehav som bromsat stadens 
tillväxt i öster, ett formelement 
som idag är ett sällsynt inslag i 
städers stadsbild. 

Ringsbergshöjden norr om rut-
nätsstaden visar hur Växjö 
började växa norrut längsmed 
den tidigare infarten. Tomterna 
grupperades utmed den gamla 
vägen samtidigt som topografin 
begränsade en mer regelbunden 
planläggning. Flerfamiljshus  och  
bryggeriet Kristineberg, som är 

industrialismens bidrag i nära 
anslutning till stadskärnan, 
uppfördes här. 

Den södra delen av rutnätsplanen 
byggdes ut efter järnvägens till-
komst, enligt 1877 års stads-
plan. Värdet ligger, utöver 
rutnätet, i de karaktäristiskt 
monumentala flerfamiljshusen, de 
stora villorna och de olika insti-
tutionsbyggnaderna från förra 
sekelskiftet. 

Växjösjön markerar den historiska 
platsen där Växjö från början tog 
form och visar på det historiska 
sambandet mellan domkyrkan, staden 
och sjön. 

östrabo

ringsbergshöjden

söder
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DEN FÖRDJUPADE ÖVER-
SIKTSPLANENS BEHANDLING 
AV RIKSINTRESSET
Riksintresset för kulturmiljö 
behandlas i kommunens Fördjupad 
översiktsplan för riksintresset 
rutnätsstaden med Östrabo och 
Biskopsgärdet, antagen 1992 (Växjö  
kommun 1992). Dess syfte är att 
skydda riksintressets värden samt 
vara ett vägledande dokument vid 
stadsförnyelse inom rutnäts-
staden. Länsstyrelsen hade inga 
invändningar mot riksintressets 
behandling i yttrandet till den 
senaste kommunala översiktsplanen 
(Växjö kommun 2005). 

Den fördjupade översiktsplanen 
togs fram för att ge riktlinjer 
på hur riksintresset skulle tas 
tillvara vid förändring och ut-

veckling av stadskärnan. Det 
rådde en stor osäkerhet kring vad 
som var acceptabla förändringar 
inom området och tveksamma ären-
den återkom ständigt. Arbetet 
inleddes genom att en tydligare 
beskrivning av rutnätsstadens 
kulturmiljövärden gjordes i 
Bevarandeprogrammet – Centrala 
Växjö (Smålands Museum 1990) 
vilken i sin tur låg till grund för 
den fördjupade översiktsplanens 
framtagning.4

historiska stadens värden
Till rutnätsstadens speciella 
karaktär hör utöver själva rut-
nätsstaden:
 Den tydliga gräns mellan stad och 
land som finns och som fortfarande 
är synlig i öster mot Östrabo,

 De byggnader, trädridåer och 
höjdpartier utanför rutnätet 
som utgör fonder för rutnätets  
gator, 

  De gamla tillfarternas anslutning 
till rutnätet synlig framför allt 
i Kungsgatan med tillhörande 
bebyggelse. (s. 6)

Enligt den fördjupade översikts-
planen ska förnyelse inom 
stadskärnan ske på ett sådant sätt 
att de historiskt givna värdena 
förstärks och utvecklas. Rikt-
linjerna fokuseras till sådant 
som bidrar till ett bevarande 
av och anpassning efter gatu- 
och bebyggelseprinciperna i en 
rutnätsstad samt den kultur-
historiska bebyggelsens (tiden 
före 1930) skala, proportioner, 
färger, detaljer och material. 

växjösjön

4. Järda Blix författare Smålands Museum 

1990 intervju 31 oktober 2006

foto, föregående sida, växjö kommun, publicerade 

med muntligt tillstånd 
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EXPANSIVA VÄXJÖ
Växjö är ett regionalt centrum och 
fungerar som ett nav kring vilket 
hela sydostregionen växer och ut-
vecklas. Ett starkt regionalt cen-
trum måste hela tiden förbättras 
och expansiva Växjö handlar om att 
som stad utvecklas och svara mot en 
efterfrågan både vad gäller orten 
som bostads-, verksamhets- eller 
besöksstad. (Expansiva Växjö - Om 
nätverket www) 

För att en stad idag ska vara 
attraktiv och attrahera boende, 
företagare och besökare krävs en 
rad olika kvaliteter så som bra 
boendemiljöer, väl fungerande in-
frastruktur, god offentlig ser-
vice och ett rikt kulturutbud. 
Konkurrensen städerna emellan 
har hårdnat och idag väljer 
människor i större utsträckning 
än tidigare boendeort efter vilka 
”livskvaliteter” som platsen 
kan uppvisa. Platsens image och 
upplevda attraktivitet blir allt 
viktigare för att kunna hävda 
stadens position i en globaliserad 
värld där resande, flyttning och 
pendling snabbt ökar i omfattning. 
(Cars 2006) 

Växjö kommun har haft en stabil 
befolkningsökning sedan mitten av 
90-talet och under 2000-talet har 
befolkningsökningen legat när-
mare 1000 personer/år. Mellan 
perioden 2000 – 2005 växte Växjö 
med 7,4 %, vilket är mest av alla 
större tätorter i Sverige (Växjö 
växte mest! www). Av dagens 78 
400 kommuninvånare bor ca 55 500 
i Växjö stad och denna siffra 
förväntas öka till 62 000 invånare 
år 2010. (Växjö kommun 2005)
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VÄXJÖS REGIONALA ROLL
I den kommunala översiktsplanen 
(Växjö kommun 2005) beskrivs stad-
ens regionala roll och innehåll 
och det är därifrån som följande 
avsnitts information är hämtad.

kommunikation
Tack vare Växjös centrala loka-
lisering mitt i södra Sverige och 
de goda kommunikationerna har 
staden alltid varit ett regionalt 
centrum. Idag utgör stationsom-
rådet (se bilaga 1) en viktig 
plats inom Växjö stad då det är 
den plats som är starkast knuten 
till kommunikation. Platsen är 
även många människors första möte 
med staden.

arbetsmarknadsregion
Växjö är en av tre lokala arbets-
marknadsregioner inom Kronobergs 
län och består av Uppvidinge, 
Lessebo, Tingsryd Alvesta och  
Växjö kommuner. Växjös arbets-
marknadsregion är till ytan den 
största av dem tre och har omkring 
7000 små och medelstora företag 
inom diverse branscher. Under de 
senaste åren har en jämn ström 
på 400 företag per år etablerat 
sig inom Växjö kommun och tyngd-
punkten av kommunens företag 
ligger inom tjänsteproducerande 
företag. Dessa finns framför 
allt koncentrerade i stadens 
företagsbyar Företagsstaden i11, 
Vidéum Science Park och Järnvägs-
fabriken, lokaliserade utanför 
stadskärnan (se illustration s. 
35). De stora företagsbyarnas 
attraktion har lett till att det 
idag inte finns något större tryck 
på företagsetablering inom stads-
kärnan5.

.växjö centrums betydelse för stadens tillväxt

5. Ulf Agermark styrelseledamot Växjö  

Citysamverkan AB intervju 17 oktober 2006
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utbildning
Växjö har genom historien känne-
tecknats som en skolstad. Det 
började med domskolan som var 
kopplad till kyrkan redan under 
medeltiden och har lett fram till 
dagens universitet lokaliserat 
utanför stadskärnan. Växjö Uni-
versitet är Smålands största 
lärosäte och intresset för 
Växjöregionen har ökat under de 
senaste åren mycket tack vare 
orten som utbildningsplats. Det 
är en av de största drivkrafterna 
bakom Växjös näringslivsutveck-
ling och kännetecknet av Växjö som 
en modern mötesplats. Den moderna 
skolstaden har dock ingen plats 
inne i stadskärnan vilket ofta tas 
upp som ett problem med tanke på 
dess betydelse för staden.

handel
Växjö har under alla tider varit 
en naturlig mötesplats vad gäller 
handel och än idag är staden en 
nod för handeln inom regionen. 
Samlingspunkten var från början 
Stortorget, på vilket det fort-
farande bedrivs mindre marknader. 
Numera är Storgatan stadskärnans 
viktigaste handelsstråk med en 
struktur av affärer längsmed 
gatan blandat med ett par inom-
husgallerier. Handeln har det 

senaste årtiondet letat sig allt 
längre ut från centrum och idag 
finns ett flertal väl etablerade 
handelscentrum med olika avstånd 
ifrån centrum. Fler är dessutom 
på väg. Kommunen är positiv till 
denna utspridning så länge den sker 
inom stadens gränser. I Fördjupad 
översiktsplan för riksintresset 
rutnätsstaden med Östrabo och 
Biskopshagen (Växjö kommun 1992) 
anges att andra attraktiva centra 
utöver stadskärnan måste etableras 
för att rutnätsstaden inte ska 
sprängas av etableringstrycket.

Idag finns ett stort intresse 
från handlare att etablera sig 
i stadskärnan. Men, enligt Ulf 
Agermark, då Storgatan i dagsläget 
inte erbjuder några lediga 
lokaler inväntar de hellre en 
ledig lokal utmed denna gata, än 
etablerar sig på någon sido- eller 
parallellgata.

handeln är idag utspridd över staden där Sam-

arkand/Västerport och Norremarks handelsområde 

utgör de största externa handelsplatserna. Detta är 

bilbaserade handelsområden och skiljer sig därför i 

karaktär från stadskärnans gågator.

växjö universitet är lokaliserat 5 km söder om 

centrum och har idag 14 000 studenter och 1000 

anställda.

norremarks
handelsområde

samarkand
västerport

stadskärnan

växjö universitet
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MÅL FÖR VÄXJÖS STADSKÄRNA
Mål som rör stadskärnans utveck-
ling finns formulerade i kommunens 
översiktsplan (Växjö kommun 2005) 
och i nätverket Expansiva Växjös 
utvecklingsprogram (Expansiva  
Växjö - Utvecklingsprogram 2005 
– 2010 www). Följade avsnitts 
information är hämtad från ovan 
nämnda dokument.

växjö kommun översiktsplan
Få av de mål som anges i över-
siktsplanen rörande Växjös stads-
utveckling har direkt koppling 
till stadskärnan. Översiktsplanen 
anger snarare en vision för hela 
staden, som indirekt också rör 
stadskärnan. 

Översiktsplanen anger ett antal 
ledstjärnor som är viktiga att 
sträva mot i arbetet med stads-
utvecklingen och ett par av dem 
rör stadskärnan mer specifikt: 
”Regionalt centrum. För att Växjö 
ska stärkas som regionalt centrum 
krävs att staden utvecklas 
vidare. Det gäller både den 
fysiska miljön och utbudet av 
handel, service samt kultur- och 
fritidsaktiviteter. … Speciellt 
stadskärnan behöver ständigt 
för-ändras och utvecklas.” (s. 
112)

”Sammanhållen stad. Fördelarna 
med en sammanhållen struktur 
är många. Befintliga strukturer 
som gator, skolor, service och 
kommunal infrastruktur kan an-
vändas, avstånden blir kortare 
och bättre anpassade till gång- 
och cykeltrafik, … En förtätning 
av staden måste göras med hög 
kvalitet i varje projekt.” 
(s. 117)

Växjö består av fyra tydliga 
noder: stadskärnan, Samarkand/
Värendsvallen/Företagsstaden 
i11, Norremarks handelsområde och 
Vidéum/Växjö Universitet/Campus. 
För var och en av dessa anges 
specifika mål och för stadskärnan 
anges:
”Centrum är stadens varumärke 
och speglar dess puls och anda. 
Målet är att utveckla centrums 
attraktivitet med ett rikt 
utbud som lockar människor i 
alla åldrar att handla, gå 
på restaurang, fika, ta del av 
kulturutbudet eller bara strosa 
omkring.” (s. 120)
”En exploatering av bangårdsområ-
det kan stärka bilden av 
Växjö som regioncentrum. Kon-
takten mellan Norra och Södra 
Järnvägsgatan, via gångbron 
över järnvägsspåren, är viktig 

norremarks
handelsområde

samarkand
värendsvallen stadskärnan

videum
växjö universitet
campus

för att både utvidga centrum men 
även knyta den södra och den 
norra delen närmare varandra. 
På bangårdsområdet kan stadens 
rutnätsstruktur utvecklas sam-
tidigt som ett attraktivt område 
skapas med publika lokaler, 
bostäder, handel och service.” 
(s. 121)

de flesta av stadens större nya förändringsprojekt 

är lokaliserade utanför stadskärnan, i någon av 

stadens andra noder.

järnvägs-
fabriken

företags-
staden i11
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Översiktsplanen behandlar även 
stadens mål om en hållbar ut-
veckling där ett flertal berör 
stadskärnan:

Social hållbarhet. 
”Blandade upplåtelseformer och 
funktioner. Nya och befintliga 
bostäder och bostadsområden 
måste vara vackra och attraktiva, 
skapa stolthet och trygghet. 
Områdena bör ha en blandning av 
boendeformer och verksamheter.” 
(s. 27)
”Mötesplatser. Fysiska rum och 
vackra platser inbjuder till 
möten och lockar människor att 
använda staden och närmiljön.” 
(s. 27) ”Stadskärnan ska vara så 
attraktiv så att det offentliga 
rummet blir en naturlig mötes-
plats.” (s. 48) Storgatan anges 
specifikt som en av de viktigaste 
mötesplatserna i Växjö.

God bebyggd miljö. ”Levande 
miljöer bestående av blandad 
bostadsbebyggelse och företags-
verksamhet samt en blandning av 
olika sociala, kulturella och 
ekonomiska samhällsgrupper ökar 
gemenskapen och tryggheten.” 
(s. 48)

Kulturell hållbarhet. 
”Utveckla attraktiviteten och 
bevara kulturvärden. Kunskap om 
stadens utveckling och historiska 
miljöer bidrar till att skapa 
identitet och tillhörighet.” 
(s. 28) 

Ekonomisk hållbarhet. 
”Sammanhållen stad. Med en 
sammanhållen stad hålls trans-
portavstånden nere, tillgäng-
ligheten förbättras, marken 
används effektivt och tidigare 
gjorda investeringar i teknisk 
infrastruktur kan användas.” 
(s. 28)
”Utveckla attraktiviteten. En 
bättre transportinfrastruktur 
ökar möjligheterna för fler 
privatpersoner och företag 
att välja Växjö för studier, 
arbete och/eller för att bo. 
Attraktiva miljöer så som campus 
och stadskärnan är exempel på 
kreativa miljöer som är viktiga 
för konkurrenskraften.” (s. 28)

nätverket Expansiva Växjö
Expansiva Växjö är ett varumärke 
och ett nätverk där näringslivet 
tillsammans med kommunen, univer-
sitetet och organisationer arbetar 
mot en vision om att ”Växjö ska 
vara ett starkt och attraktivt 
regioncentrum i norra Europa”. 
Syftet med nätverket är ”att 
marknadsföra Växjöregionen, stärka 
dess attraktivitet, attrahera nya 
kommuninvånare och framgångsrika 
företag och därigenom öka 
tillväxten.” (Expansiva Växjö - 
Om nätverket www)

Varumärket Expansiva Växjö består 
av tre profilområdet: 
Gynnsamt företagsklimat - som 
bl.a. bygger på småländsk entre-
prenörsanda.
Universitetsstaden – en stad med 
djupa skoltraditioner.
Unik livsmiljö – stort upplev-
elseutbud när det gäller kultur, 
idrott, handel och nöjen.

bildkälla expansiva växjö - logotyper www
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Ett antal mål för Växjös utveckling 
finns uttryckta i nätverkets Ut-
vecklingsprogram 2005-2010. Tre av 
dessa berör specifikt stadskärnan:

82 000 invånare
Producerat 3 000 bostäder med 
olika upplåtelseformer, fördelade 
mellan stad och landsbygd.
Utsetts till Årets stadskärna av 
nätverket Svenska Stadskärnor. 
Målet är att öka stadskärnans 
attraktivitet och därmed också 
öka omsättningen6.

Expansiva Växjö nämner också att 
bättre kommunikationer till och 
från Växjö stärker positionen som 
regioncentrum.
 
6. Ulf Agermark styrelseledamot Växjö 

Citysamverkan AB intervju 17 oktober 2006
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DISKUSSION
Förändrings- och utvecklingskrav 
ställs på Växjö för att staden 
ska behålla sin position som 
regionalt centrum. I grunden hand-
lar kraven om att stärka stadens 
identitet. Stadskärnan har här en 
betydelsefull position då den i 
målformuleringar tilldelats rollen 
som stadens varumärke. Stads-
kärnan behöver dock inte bara 
förändras och utvecklas utifrån 
det regionala perspektivet utan 
också utifrån den expansion som 
sker inom den egna stadsgränsen. 
De nya större projekten som 
planeras runt om i staden kan för 
stadskärnans del innebära minskad 
betydelse som mötesplats om inte 
den också växer, förändras och 
utvecklas i samma takt.

Vidare förs en diskussion kring de 
förändrings- och utvecklingskrav 
som ställs på Växjös stadskärna. 
Dessa utgår från beskrivningen 
av den expansiva staden och dess 
målformuleringar. Kraven utvär-
deras utifrån riksintressets för-
hållande till dem. Som en naturlig 
del blir även diskussionen kring 
huruvida vissa värden i dagens 
riksintressebeskrivning är otyd-
liga och bör preciseras samt hur 
andra värden som kanske inte 
omnämns skulle kunna lyftas fram.

KULTURMILJÖN SOM IDENTI-
TETSGIVARE 
Symposiet Vadstena Forum 20027 
ägnades åt kulturens betydelse 
i samhällsbyggnad och regional 
utveckling och som följd public-
erades antologin Hur djup är 
kulturens brunn? (Blücher & 
Graninger 2002). Många av anto-
logins artiklar visar på att en 
stads historiska spår spelar en 
allt större roll i arbetet med att 
förändra och utveckla städerna. 
Dock poängterar författarna 
att det inte är meningen att de 
historiska spåren ska konserveras 
från all utveckling utan att det 
är viktigt att historien blir 
en del av dagens och framtidens 
stad. Forskaren Göran Cars, 
professor på institutionen för 
Samhällsplanering och miljö vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm, visar även han i sin 
forskningsrapport Kultur, turism 
och stadsaktivitet (Cars 2006) 
värdet som den lokala kulturmiljön 
har för att särskilja städer ifrån 
varandra. Han menar att kultur-

miljön är något som i allra högsta 
grad påverkar en stads eller en 
regions image och rykte.

Hur blir då stadens historia 
kulturmiljö och kulturarv?  
Birgitta Svensson, professor i 
etnologi vid Stockholms Univer-
sitet och Nordiska museet, skriver 
i sin artikel Trädgårdsutopier och 
framtidsvisioner (Svensson 2002) 
att ”Det sker genom historiska 
minnesriter och genom den magiska 
kraft som platser är fulla av. 
Riter och platser kan med det 
kollektiva minnets hjälp få 
människor delaktiga även i sådant 
som de inte själva varit med om. 
Därmed kan också den som blivit 
delaktig i ett kollektivt minne, 
minnas sådant som hon egentligen 
aldrig själva varit med om, då det 
ingår i den genensamma historien. 
Minnet sakraliseras till 
kulturarv och blir en kollektiv 
angelägenhet, som berör alla.” 
(s. 108) Min slutsats av detta 
resonemang innebär att historia 
som är viktig för stadens identitet 

”Historia utan framtid är lika utbruten ur sitt livgivande sammanhang som 
framtid utan historia.” Caster von Otter 2002 s. 18

7. Vadstena Forum är en arena för samtal 

och diskussioner i aktuella och långsiktiga 
frågor rörande samhällsbyggnad (Blücher  & 

Graninger 2002).
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.förändrings- och utvecklingskrav vs riksintresset
måste synliggöras så att den kan 
förstås och det kollektiva minnet 
kan uppstå. Kulturarvet måste i 
sin tur hållas levande och bli en 
naturlig del av stadsmiljön. Ett 
levande kulturarv innebär, enligt 
min tolkning, att det finns ett 
naturligt samband till stadens 
övriga tidsepoker. Historien är 
en efterlämning från det förflutna 
men likväl en del av nutiden och 
framtiden. 

I arbetet med att utveckla Växjö 
känns det naturligt att nutidens 
och framtidens stad ska få ut-
tryckas. Ovanstående resonemang 
samt översiktsplanens mål om kul-

turell hållbarhet tyder också 
på att det för den expansiva 
staden är viktigt att lyfta fram 
stadens historiska identitet. 
Riksintresset för kulturmiljö har 
här en viktig roll.

växjös historiska, nutida och fram-
tida identitets betydelse
Vid jämförelse mellan beskrivn-
ingen av de historiska, nutida 
och framtida viktiga identitets-
givande attraktionskrafterna för   
Växjö som regionens centrum, 
visar det sig att grundfaktorerna 
fortfarande är desamma. En 
viss värdeförskjutning kan 
dock skönjas. Min jämförelse 
visar att handeln, skolan och 
kommunikationen fortfarande är 
mycket betydelsefulla medan 
stiftsstadens roll har minskat. 
Stiftsstadens kulturmiljö är 
emellertid fortfarade viktig för 
Växjö som stad, för det kollektiva 
minnet. Växjös historiska betyd-
else som administrativt centrum 
(residensstaden) tolkar jag har en 
motsvarighet i dagens centrum för 

en större arbetsmarknadsregion. En 
faktor som därför har en betydande 
roll för staden.

Den upplevda värdeförskjutningen 
innebär att frågor kring hur en 
avvägning mellan stadens olika 
värden ska göras blir aktuell. 
Vilket eller vilka värden bör ges 
störst utrymme i stadskärnan och 
hur sker detta? Bör den stadsbild 
som finns idag förändras till fördel 
för nutida och framtida värden och 
hur definieras dessa värden? 

Min slutsats blir att satsningar 
framför allt måste ske inom de 
områden som är viktigast för 
regioncentrumet nu och i fram-
tiden, dvs. inom handeln, skolan 
och kommunikationen. Samtidigt 
måste stiftsstaden framhävas för 
att det kollektiva minnet kring 
den ska bestå. Den expansiva staden 
ställer tydliga krav på utveckling 
av stadskärnan utifrån positionen 
som handels- och kommunikations-
nod. Vilka krav som ställs på 
skolstaden och stiftsstaden är 
däremot mer oklara. Vilka krav 
som ställs på residensstaden är 
inget som jag behandlar i detta 
examensarbete då det för mig mer 
tycks handla om en styrning av 
verksamheter.

domkirkeodden i Hamar, Norge, är ett exempel på 

hur modern arkitektur omringar historiens. Detta 

samspel ökar både upplevelsen och bevarandet av 

kulturarvet. Samtidigt fortsätter historien vara en 

naturlig del av dagens miljö.
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STIFTSSTADEN
Den upplevda värdeförskutningen 
har gjort att stiftsstaden nu 
endast har en indirekt påverkan på 
stadens regionala dragningskraft. 
Detta eftersom den fortsatt har en 
betydelse för Växjös identitet. 
Frågan blir nu då om dess plats i 
stadsbilden ska minskas till för-
del för att andra delar ska kunna 
utvecklas? Som svar på denna fråga 
tycks det mig som om stiftsstadens 
framtida utveckling är beroende av 
att den ger av sig själv, för att 
stärka sig själv och sin roll för 
staden som helhet. Stiftsstaden 
måste synliggöras genom en ökad 
rörelse kring dess miljöer. Ett 
exempel där stiftsstaden skulle ge 
av sig själv och samtidigt stärka 
sin attraktion tror jag är i det 
inkomna förslaget om att bygga ett 
nytt hus i domkyrkomiljön. Kyrkan 
vill på så sätt koncentrera sin 
verksamhet till detta område och 
då också skapa ”ett levande och 
aktivt kyrk- och kulturcentrum”8. 
Att skapa förutsättningar för en 
ökad verksamhet kring kyrkomiljön 
skulle utifrån ovanstående reso-
nemang vara positivt för både 
stiftsstaden och expansiva Växjö. 
Ökar användningen av kulturarvet 
tordes även minnet och förståelsen 

av stiftsstaden öka. Detta är 
något som, med stöd av Svenssons 
resonemang kring det kollektiva 
minnet, är ett av de viktigaste 
värdena i riksintresset i sig. Att 
alla får en chans att förstår sin 
historia och de berättelser som 
ligger bakom stadens uttryck. 

Biskopsgårdens relation med kyrkan 
är också något som jag anser kan 
göras tydligare i stadsmiljön. 
Idag finns endast ett visuellt 
samband mellan de båda miljöerna. 
Genom att även fysiskt knyta dem 
samman ges förutsättningar för ett 
starkare kollektivt minne. Kanske 
kan ett sammanhängande parkområde 

vara ett alternativ. 

Stiftsstaden har också ett stort 
markinnehav vars bevarande kan 
ifrågasättas när staden behöver 
expanderas. En diskussion kring 
detta förs under Krav om ny be-
byggelse på s. 50.

KOMMUNIKATION
För utvecklingen av kommunikatio-
nen i stadskärnan är stationsom-
rådet (i översiktsplanen kallat 
bangårdsområdet, se bilaga 1) av 
avgörande betydelse, då det är 
den plats som är tydligast knuten 
till kommunikationen. Platsens 
betydelse är idag svagt märkbar på 
grund av sin otydliga struktur. Det 
är, precis som både den fördjupade 
översiktsplanen och den kommunala 
översiktsplanen anger, viktigt 
att detta område förändras och 
aktiviseras till en starkare och 
attraktivare plats. Rutnätssta-
dens uppbyggnadsprinciper bygger 
dessutom på att representativa 
platser och stråk/gator får en 
större tyngdpunkt i strukturen 
och uttrycket vid jämförelse med 
mindre betydelsefulla platser och 
stråk/gator. Förnyelsen går därmed 
även i linje med vad jag anser är 

8. Wendt och Johansson 2007  s. 18

karolinerhuset

domkyrkan

domkyrkomiljön. skulle parken kunna förtätas för 
att skapa mer liv kring stiftsstaden?

linnéparken
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riksintressets värden.

Idag finns pågående planer om 
att bebygga stationsområdet 
och omvandla det till ett tätt 
kommunikations- och bostadsomr-
åde. Kvartersstrukturen i rut-
nätsstaden ska tas tillvara för 
att området ska smälta in, vilket 
känns naturligt då området är en 
del av rutnätsstaden, en stad 
som inte bara är historisk. 
Rutnätsstrukturen har dessutom en 
enorm styrka i sin flexibilitet, 
något som fungerar även i nutidens 
och framtidens stadsmiljö. Dock 
spelar det egentligen inte någon 
stor roll för kommunikationen 
som viktig regional faktor om 
området bebyggs enligt historiska 
principer. Det som är avgörande 
är egentligen att det bebyggs så 
att platsen får en tydlig tyngd 
i staden. Nutida och framtida 
betydelsefulla byggnader kan med 
fördel skapa tyngd åt platsen.

Det är också viktigt att inte 
glömma bort den befintliga av-
gränsningen mot rutnätsstaden ut-
med Norra Järnvägsgatan. Denna 

gata, vars bebyggelse bildar 
entré och gräns in till rutnätet, 
måste vara en sammanhållen helhet. 
Idag finns större lucktomter som 
inverkar negativt på stadsbilden 
och som missgynnar stadskärnan som 
stadens varumärke. Här skulle en 
förtätning gynna både expansiva 
Växjö och riksintresset. 

Det är också viktigt att det är 
lätt att orientera sig vidare i 
staden från och mellan stadens 
representativa platser. I och 
med att det nya resecentrumet 
placerades i Klostergatans fond 
är denna gata det viktigaste strå-
ket mellan kommunikationen och 

handeln. Klostergatan måste vara 
inbjudande och attraherande utmed 
hela vägen (se Krav om attraktiva 
gaturum s. 49).

SKOLSTADEN
Dagens skolstad har skapat sig en 
egen nod söder om centrum. Något 
som gjort att Växjös karaktär 
av en utbildningsort är dåligt 
märkbar i stadskärnan. Detta är 
något som bör förändras med tanke 
på dess betydande dragningskraft. 
Universitetet kan inte praktiskt 
sett flyttas in till stadskärnan, då 
dess nuvarande lokalisering inne-
bär stora expansionsmöjligheter, 
men dess betydelse skulle på ett 
tydligare sätt kunna återspeglas 
även i stadens centrala delar. De 
äldre skolbyggnaderna kan i första 
hand fungera som återspeglande 
element. 

Den äldre skolstadens svaghet i 
att ha förlorat sin framträdande 
roll har att göra med att ”Växjö 
lärdomskvarter” numera är loka-
liserat vid ”utposten för det 
allmänna stadslivet”9. Ett uttryck 
myntat av Jane Jacobs (Jacobs 
1961) som beskriver en gränszon i 
vilken det ofta är svårt att skapa 
aktivitet. Hennes beskrivning 

norra järnvägsgatan

9.  Jacobs 1961 s. 288

norra Järnvägsgatan bildar entré in till rut-
nätsstaden från kommunikationsområdet. Kvar-
terslinjen ger ett splittrat intryck. Det är viktigt 
att det första mötet med staden är positivt och 
det gäller då också mötet av en "hel" stadsmiljö.
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tycks stämma bra in på stadskär-
nans östra gränskant. Skolstaden 
hade en mer framträdande roll då 
infarten från Kalmar löpte utmed 
Skolgatan (Miljövärdering 1987-
06). Genom den nya väg, Norr-
tullsgatan, som ska dras strax 
öster om Norrtullskolan10 kan 
den historiska skolmiljön återfå 
viss del av uppmärksamheten. Det 
är nämligen av vikt att rörelsen 
kring den ökar för att kulturarvet 
ska uppmärksammas av stadens invå-
nare. Uppmärksammas kulturarvet 
återspeglas dagens betydelse av 
skolstad i stadskärnan. Större 
rörelse kan även skapas genom att 
”Växjö lärdomskvarter” förtätas 
så att skolbyggnaderna, framför 
allt Norrtullskolan och Lings 
gymnastiksal, integreras mer 
i stadsmiljön. Ett resonemang 
kring riksintressets förhållande 
till detta påstående förs under 
rubriken Krav om ny bebyggelse på 
s. 50.

Skolstadens utveckling behöver 
dock inte vara beroende av en 
återspegling genom de historiska 
byggnaderna. Den kan också speglas 
genom den aktivitet som unga 
människor genererar genom bland 

annat nöje, kultur och shopping. 
Skolstaden drar därmed även fördel 
av en utveckling av i huvudsak 
handelsstaden. 

HANDELSSTADEN
Handeln är kanske den iden-
titetsgivande grundfaktor vars 
utveckling har störst inverkan 
på stadskärnan. Handelsstadens 
attraktion är nödvändig för att 
stadskärnan ska överleva som 
mötesplats. De äldre tradition-
ella handelsplatserna, torgen och 
gårdarna, har i dagens handelsstad 
i stort sett övergivits för handel 
längsmed ett fåtal gator. Det 
viktigaste och i stort sett enda 
fungerande stråket går längsmed 
Storgatan. En aktivisering av 
de idag kompletterande handels-
gatorna blir därför nödvändig 
för ett centrum som måste växa. 
Grundstrukturen i handelsstadens 
uppbyggnad finns men rörelsen mel-
lan gatorna måste öka för att hela 
stadskärnan ska vara attraktiv ur 
etableringsperspektiv.

handelsstaden i framtiden
Med tanke på översiktsplanens mål 
om kulturell hållbarhet (att öka 
attraktiviteten genom bevarande 
av kulturmiljön) samt att 

stadskärnan ska vara en attrak-
tiv och naturlig mötesplats 
kan handel och mötesplatser i 
kombination med synliggörande av 
kulturmiljön vara ett alternativ 
för stadskärnans utveckling. En-
ligt Cars är de mest lyckade 
kulturstrategierna präglade av 
mångfald där det handlar om att 
kombinera investeringar i fysisk 
kulturmiljön med kulturen som 
upplevelse, där kulturmiljön 
är såväl enskilda byggnader som 
sammanhållna miljöer. Jag tolkar 
denna slutsats som att invester-
ingar i fysisk kulturmiljö även går 
att kombinera med annan upplevelse 
än kulturell, så som exempelvis 
handel. Med detta som utgångs-
punkt borde ett bevarande och 
synliggörande av kulturmiljön i 
stadskärnan kunna skapa attraktiva 
handelplatser/stråk som fungerar 
som mötesplatser, samtidigt som 
stadens identitet och historiska 
platser lever vidare och berättar 
sin historia. Stadskärnans histo-
ria kan konstateras vara en resurs 
som är viktig att bygga vidare 
på i konkurrensen mot andra 
städer men framför allt gentemot 
externa handelscentrum inom den 
egna stadsgränsen. Dock behöver 
kulturmiljön kombineras med ett 
modernt handelssätt.

10. Norrtullsgatan ska ersätta Linnégatan som 

genomfartsled (se bilaga 1 för sträckning).
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Ett sätt att utveckla moderna 
handelssätt, som bygger på kul-
turmiljön som resurs, är de av 
egen erfarenhet uppskattade 
små gränder och gårdarna. Där 
upplevs, omedvetet eller med-
vetet, historia i kombination 
med exempelvis shopping, kultur 
eller restaurangbesök. I dessa 
fall kombineras, precis som Cars 
uttrycker är viktigt, fysisk 
kulturmiljön med någon form av 
upplevelse. Platsen minner också 
om ett förgånget stadsliv, något 
som ger förutsättningar för ett 
kollektivt minne. I Växjö finns 

en tänkbar gård som skulle kunna 
omskapas till ett handelsstråk, 
kv Blända mitt emellan Storgatan 
och Sandgärdsgatan. 

Genom att öppna upp kv Blända 
skulle även förutsättningar för 
en vitalisering av Sandgärdsgatan 
skapas. Det har redan gjorts 
försök att skapa mer aktivitet 
längs denna gata, men än har 
inte någon lösning funnits.11 

Detta kan ha att göra med Jacobs 
resonemang kring betydelsen av en 
mångfald av byggnader och korta 
kvartersenheter. Variationen av 
byggnadernas ålder och utseende är 
liten på Sandgärdsgatan. Dessutom 
är det största kvarteret som 
skiljer Sandgärdsgatan från den 
mer livfulla Storgatan 115 meter 
långt, vilket är ett relativt 
långt kvarter i stadskärnan. 
Kvarteret innehåller därtill en-
dast en mindre öppning. Den långa 
kvarterslängden gör att det är 
svårt att ta sig mellan de båda 
gatorna. Öppnas däremot kv Blända 
upp som handelsstråk ökar Sand-
gärdsgatans tillgänglighet och 
en ökad rörelse mellan de båda 
gatorna kan väntas. Mångfalden 
av byggnader är svårare att göra 

drottning Kristina passagen i Halmstad är ett 
exempel på en gård som öppnats upp och gjorts 
iordning som handelsstråk. foto sara edenvärn

11. Ulf Agermark, styrelseledamot Växjö 

Citysamverkan AB intervju 17 oktober 2006

kv bländas placering mellan Storgatan och 

Sandgärdsgatan. Nu sker all rörelse runt kvar-

teret. Genom att tillåta rörelse genom kvarteret 

skapas förutsättning för ökad rörelse även på 

Sandgärdsgatan. Även riksintresset drar nytta av 

denna passage då den både ökar medvetenheten 

om stadens historia och säkerställer ett bevarande 

av gården.
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något åt. Det gäller främst ge dem 
en aktivitet i gatuplan.

Klostergatan är en annan viktig 
gata för både handelsstaden och 
rutnätsstaden. Detta då den länkar 
samman kommunikationsområdet med 
handelsstaden. Camilla Anderssons 
(Andersson 2004) beskriver i sitt 
examensarbete om Space syntax att 
förändringar av stadens funk-
tioner kan ändra kärnstråken i 
en rutnätsstad relativt enkelt. 
Detta fenomen kan ses i Växjö då  
Klostergatan fick en ökad betydelse 

i och med resecentrumets placering 
i dess fond. Gatan är numera ett 
nyckelstråk in i stadskärnan.

Är då också torgen, utöver gårdarna 
och gatorna, en handelsplats som 
ska väckas till liv i handelsstaden 
eller är andra alternativ mer 
tänkbart gångbara? Både den danske 
arkitekten Jan Gehl och Jacobs  
talar om att det finns inget som 
attraherar människor så mycket 
som andra människor. Som tillägg 
till den slutsatsen har jag funnit 
att sociologen Sören Olsson 
kommit fram till att stråken är 
mer attraktiva än torgen, då det 
utmed stråken hela tiden rör sig 
människor. (Nyström 2006) Med stöd 
av ovanstående resonemang tycks 
det därför vara ett hållbarare 
alternativ att öka aktiviteten 
och rörelsen i stadskärnan genom 
att vitalisera fler gator och stråk 
istället för att försöka åter-
införa handel kring och på torgen. 
Det finns ju trots allt en anledning 
till att handeln flyttat därifrån. 
Kan man dock ge torget en för 

nutiden stadsbärande funktion12 

som kan tillföra staden något 
vad gäller det offentliga livet 
lyckas man skapa liv åt platsen 
igen. Frågan är dock vad denna 
stadsbärande funktion innebär? 
En fråga som säkert många städer 
ställer sig. Torgen har också en 
förutsättning att få liv igen om 
det ligger placerat i ett stråks 
sträckning.

RUTNÄTSSTADEN
Att bevara och tydliggöra värdena 
i stadens strukturella mönster 
och bebyggelsekaraktär är också 
viktigt i förändrings- och 
utvecklingsarbetet med att stärka 
Växjös identitet. Stadskärnan 
måste fortsätta vara en unik del 
för och i staden för att attrahera 
som mötesplats. Rutnätets samman-
hållning och uttryck är dessutom 
viktig för symboliseringen 
av den traditionella staden. 
Rutnätsstadens tydlighet och 
egenskaper har också större 
eller mindre betydelse för de 
identitetsgivande och grundlägg-
ande faktorerna för Växjö 
stad. Varken skolstaden eller 
kommunikationen är beroende av 
en utveckling som följer rut-
nätsstadens uppbyggnads- och 
utformningsprinciper. Skolstaden 

illustrationen visar de gator och platser som 

är aktuella i utvecklingen av handelsstaden. 

Genom att dra handeln ner mot stationsområdet 

knyts stadskärnans olika delar bättre samman 

och en förutsättning för en ökad rörelse skapas.

12. ”Stadsbärande funktioner är sådana där 

människor samlas för att utföra handlingar, 

för vilka staden kommit till eller som är 

viktiga för stadens fortbestånd och sociala 

liv. Stadsbärande funktioner ger upphov till 

offentligt liv.” Bergström 1996 s. 162
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däremot är beroende av handels-
stadens utveckling inom ramen för 
dessa principer.  Handelsstaden, 
som är placerad mitt bland rut-
nätet, är beroende av rutnätsstaden 
då den är en del av strukturen 
där livet kring handeln utspelar 
sig på gator, torg och gårdar. 
Även stiftsstaden har en tydlig 
förankring i rutnätsstaden då dess 
byggnader är strategiskt placera-
de för att visa på närvaro.

krav om attraktiva gaturum
Mycket forskning har gjorts 
kring upplevelsen i staden och 
Jacobs framställer gatorna som 
de viktigaste visuella scenerna. 
Även Nyström beskriver det på ett 
liknande sätt då hon skildrar 
vandringen genom staden som att 
ta del av en film. Rörelsen gör att 
stadsbilden ständigt förändras och 
nya synbilder ges samtidigt som 
minnet av det man nyss såg finns 
kvar. Det i sin tur gör att en 
stad blir orienterbar eftersom det 
ständigt finns nya element att se 
och referera till. Gordon Cullen, 
som myntat begreppet Serial vision, 
hävdar att detta är grundläg-
gande i all stadsutformning för 
att skapa intressanta städer. 
Detta resonemang tyder på vikten 
av att skapa attraktiva gaturum 

där variation och karaktär är 
nyckelord. Det tycks som att äldre 
städer med ett vitt spektrum av 
byggnader har en god grund för 
utveckling av de visuella scenerna. 
(Nyström 2006)

Utveckling av stadskärnan ställer 
krav på utformningen av gaturummet 
och dess bebyggelse för att 
staden ska uppfattas just som en 
filmvandring. Enligt min studie av 
rutnätsstaden krävs kortfattat en 
attraktiv gatumiljö som är anpass-
ad efter de gående, som är ljust och 
luftigt, tydligt samt innehåller 
rytm och variation. Rutnätsstadens 
avslöjande långa gatuperspektiv 
blir lätt enformiga och tråkiga 
om dessa faktorer är svaga. Enligt 
Inger Bergström13(Bergström 1996) 
relateras horisontella mått till 
en tidsfaktor, till hur lång tid 
förflyttningen tar och till vilket 

arbete som krävs. Min slutsats av 
detta blir att delas gatan in i 
mindre enheter kan avståndskänslan 
minskas, vilket framför allt krävs 
om det inte finns något som fångar 
intresset längre fram. Utmaningen 
är, enligt Jacobs, att minska 
motsättningen mellan intensitet 
och oändlighet. Det gäller att 
ge varje område en inramning 
och en självständighet. Jacobs 
framhåller även att gaturummen 
inte alltid behöver vara så 
linjärt uppbyggda med byggnader 
i kvarterslinjen utan att de kan 
förskjutas för att skapa variation 
och minska oändligheten. Hon 
menar också att gatorna på vissa 

karlskrona rutnätsstad har kompletterats med 

denna överbyggnad. Länsstyrelsen ansåg att den 

inverkade negativt i stadsbilden men inte att 

den påtagligt skadade riksintresset. Jag tycker 

inte att detta är ett alternativ för att skapa 

mer intensitet och inramning i gaturummet.

13. Inger Bergström är arkitekt och 

planerare och verksam som forskare vid 

Institutet för urbana studier, Stockholms 

Universitet.
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platser kan överbyggas. Detta är 
inget jag håller med henne om. 
Jag anser att gatans perspektiv 
ska bevaras fritt från störande 
element som bryter sikten. Det 
unika med rutnätsstaden är att 
variationen skapas i fasaderna 
och utblickarna och inte genom 
byggnaders förskjutning. 

Vid studier av den historiska 
stadens uppbyggnad har jag också 
uppmärksammat ett antal faktorer 
som mer eller mindre försvunnit 
i dagens stadsbyggande. Dessa 
skulle förstärka inramningen och 
självständigheten av gatan och 
handlar om gaturummets utform-
nings- och uppbyggnadsprinciper, 
främst med tanke på fasadlängd 
och byggnadens arkitektoniska ut-
tryck. För stadskärnan som helhet 
kan dessa vara fördelaktiga att 
lyfta fram och utveckla så att en 
mer varierande stadsmiljö skapas 
som i sin tur uppfyller den 
expansiva stadens mål om attrak-
tiva mötesplatser. Kulturmiljön 
kan här stärka stadskärnan. Gatorna 
bör, precis som i den historiska 
staden, karaktäristiskt gå att 

”…de små detaljerna är viktiga: det är det som är 
en stad, små detaljer som kompletterar och stödjer 
varandra.” Jacobs 1961 s. 422

särskilja ifrån varandra. Detta 
stöds också av Bergströms studier 
av idealstäder, vars gator har en 
egen identitet. Hon beskriver att 
de olika karaktärerna gör att det 
uppstår ett intressant förhållande 
gatorna emellan, vilket jag i 
min tur hävdar ökar den positiva 
upplevelsen av staden. Principerna 

ska givetvis ta 
utgångspunkt i den 
byggda staden men 
huvudidén är den-
samma som i den 

historiska, gatan ska ges en egen 
identitet. 

Jacobs beskriver hur denna 
identitet kan skapas genom att 
förenande, men diskreta, faktorer 
knyter samman gatan och ger den en 
visuell antydan till enhetlighet. 
För handelsstaden tycks detta 
extra viktigt för att gatorna 
inte ska blir tråkiga och enformig 
att vistas bland. Handelsstaden 
behöver bjuda på variation där 
varje gata erbjuder något eget 
och unikt. Genom att dessutom 

sandgärdsgatan, som tidigare föreslagen gata 

för breddning av handeln, kan anses sakna ett 

förenande element. Det kan alltså också vara en 

av andledningarna till svårigheten att skapa ett 

attraktivt sammanhängande stråk utmed gatan. 

sandgärdsgatan

inte bygga igen öppningar mellan 
byggnader kan historiska spår 
sparas samtidigt som öppning-
arnas tillförsel av ljus och 
luft, rytm och variation bidrar 
till ett attraktivare gaturum. 
Följer byggnadens fasad med ner i 
trottoaren ökar också upplevelsen 
av gaturummets avgränsande väggar.



47

krav om ny bebyggelse
Växjös tillväxtstryck gör att en 
exploatering av ny bebyggelse 
inom stadskärnan blir nödvändig 
för att skapa attraktion och 
aktivitet. Den ständiga befolk-
ningsökningen och målet om ett 
ännu större befolkningstal gör 
dessutom att det t.o.m. blir ett 
krav om ny bebyggelse. Att bygga 
inom stadskärnan stöds av kommunens 
mål om en sammanhållen stad och 
ett funktionsblandat centrum.

För att staden ska kunna möta 
expansionskravet om ny bebyggelse 
krävs att mark tas i anspråk. Vil-
ken mark som ska tas i anspråk 
avgörs av projektet men staden 
måste ha en plan för olika sorters 
projekt. I centrum finns inte mycket 
obebyggd mark kvar utöver ett 
antal luck- och gårdstomter inom 
kvarteren, stationsområdet samt 
de obebyggda ängarna och området 
kring ”Växjö lärdomskvarter” 
(stadsfronten) i öster. Ytterlig-
gare ett alternativ finns genom att 
utnyttja redan bebyggd yta genom 
3d-fastighetsbildning. 

En förtätning av lucktomter i kvar-
terslinjen innebär en förstärk-
ning av rutnätsstadens principer 
och därmed också riksintresset. 

En exploatering av ängarna, och 
möjligtvis förändring av stads-
fronten i öster, kan däremot 
innebära en intresseavvägning mel-
lan den historiska och framtida 
staden.

stiftsstaden som markresurs
Ängarna har av tradition, på 
grund av läsbarheten av stadens 
historiska utbredning och respekt 
för kyrkans historiska makt inte 
bebyggts. Den fördjupade över-
siktsplanens behandling av området 
innebär också stora begränsningar 
på förnyelse. Är detta en riktig 
hantering av området? 

Svensson (2002) menar att ”Den 
kulturarvssyn som förordar reser-
vatstänkande, ser kulturarvet 
och dess platser som något 
avslutat, som kan avgränsas och 
förutsättningslöst bevaras inför 
framtiden” (s. 112) leder till 
en segregation istället för en 
integration av kulturvärdena. 
Hon menar att ”Synen på vad 
som är kulturarv måste ständigt 
förändras och utvecklas i takt 
med att samhället förändras 
annars stagnerar det och riskerar 

att marginaliseras istället för 
att bli den resurs som det är i 
samhällsplanering och utveckling.” 
(s. 112) Detta är ett resonemang 
som jag anser kan vara relevant 
i ett avgörande av ängarnas 
framtid.

Platsens värde tycks ligga i 
kontakten mellan biskopsgården 
och staden. Utan denna visuellt  
tydliga relation är det svårt att 
förstå gårdens symbolisering av 
både avskildhet från och till-
hörighet till staden. Platsen 
behöver denna kontakt för att 
uttrycka och berätta sin historia, 
vilken är av betydelse för Växjö. 

biskopsgårdens visuella kontakt med staden. foto 

växjö kommun, publicerat med muntligt tillstånd
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Är det ändå, med stöd av Svenssons 
resonemang, möjligt att delar av 
platsen faktiskt går att bebygga 
om värdet ligger i den visuella 
relationen mellan själva gården 
och staden? Idag får jag uppfatt-
ningen av att det ligger en död 
hand över området och att staden 
utvecklas och förändras som en mur 
kring den. Kan det vara så att 
platsen, för sin egen överlevnad, 
behöver integreras bättre i staden 
så att upplevelsen av den ökar? 
Jag anser att det är så. Jag anser 
dessutom att den historiska staden 
och den expansiva staden här kan 
mötas och utnyttja varandra i en 
"vinn-vinn-situation".

Det uttryck som den öppna ängsytan 
ger av det historiska mötet mellan 
staden och den tidigare lands-
bygden anges också som motivering 
för att bevara marken öppen. 
Mötet mellan "stad och land" finns 
givetvis runt hela stadskärnan 
och är enligt mig lika tydligt 
överallt. Detta i och med att 1914 
års stadsplan innebar förändring 
av stadsplanemönstret. Mötet bör 
därför kunna visas genom bebygg-
else även i öster. Ängarnas 
lämplighet för bebyggelse kommer 
att prövas i volymstudien.

Det tycks mig även som om den öppna 
ytan kring ”Växjö lärdomskvarter” 
kan ses som lämplig markresurs 
för ny bebyggelse. Trots stadens 
naturliga utglesning till mötet 
med ängarna så menar jag att 
stadsfronten kan vara med bestämd. 
Jag anser att en förtätning 
av stadsfronten skulle gynna, 
inte bara skolstaden, utan även 
stiftsstaden. Fler boende i omr-
ådet innebär en ökad rörelse 
kring de historiska miljöerna som 
i sin tur innebär en utveckling 
av det kollektiva minne. Den 
visuella kontakten mellan bi-
skopsgården och kyrkan skulle 
möjligen minska då siktlinjen 
inne från stan eventuellt bryts. 
För synliggörandet av historien 
skulle det emellertid innebära 
mer positivt än negativt. Det 
som är viktigt är dock att låta 
hela allén möta staden så att 
symboliseringen av avskildhet och 
samhörighet består.

3d-fastighetsbildning
Den fördjupade översiktsplanen 
behandlar inte 3d-fastighetsbild-
ning då detta fenomen inte 
existerade vid tiden då planen 
togs fram. 3d-fastighetsbildning 
är ur expansiva Växjös synvinkel 
ett bra alternativ för att 

låta staden växa. Målen om en 
sammanhållen stad uppfylls och 
denna exploatering utnyttjar 
dessutom en redan befintlig struk-
tur. I sig skulle det också 
kunna innebära en förstärkning 
av riksintresset då denna form 
av förtätning inte bidrar till 
ytterligare markutnyttjelse inom 
kvarteren. Gårdar skulle kunna 
sparas eller t.o.m. tillföras. 
Gaturummets tydlighet skulle också 
kunna förstärkas framför allt på 
de ställen där låga byggnader 
kantrar gatan. Hur detta kan ske 
visar volymstudien prov på.

bildkälla tredimensionell fastighetsindelning www

påbyggnad

befintlig
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arkitektonisk utveckling inom 
modern stadsbyggnad
Att stärka Växjö som regional stad 
innebär att berätta och synliggöra 
en stads historia till lika stor 
del som dess framtidsvisioner. 
Stadens historia berättas bland 
annat genom den befintliga be-
byggelsens karaktäristiska ut-
tryck. Frågan är hur och vilken 
plats ny bebyggelse, formad av 
sin tids arkitektoniska uttryck, 
ska ges utrymme i staden? Vilka 
historiska beståndsdelar är värde-
fulla att ta med sig i utformningen 
av dagens byggnader?

bebyggelsekaraktär
Staden består av många olika delar 
som tillsammans bildar en stad. 
Identiteten är alltså inte bara 
knutet till den historiska staden 
utan också till den modernare 
stadens byggnader. I diskussionen 
kring huruvida ny arkitektur 
ska anpassas eller inte efter 
befintlig bebyggelse finns det, 
enligt Gunnar Sandin14, två läger 
av arkitekter. Ena lägret står för 
att nya byggnader ska stå ut och 
representera sin tids arkitektur. 

Andra lägret står för att nya 
byggnader ska anpassas efter 
platsens existerande bebyggelse 
genom att smälta in och förhålla sig 
till den kulturella historien. 

Den fördjupade översiktsplanen  
har tagit fasta på att ny byggnader 
ska anpassas efter platsen, med 
fokus på en bebyggelseanpassning 
efter stadens byggnader uppförda 
före 1930. Enligt min mening 
behöver större fokus emellertid 
ges de modernare byggnaderna i 
förändringsarbetet så att hela 
Växjös identitet tas tillvara. 
Det är viktigt att även dagens 
stad får plats så att kunskapen om 
stadens bebyggelsehistoria inte 
stannar vid sekelskiftet. Kommande 
generationer ska också kunna av-
läsa de lämningar som vår tid 
skapat. Ska riksintressets syfte 
att förmedla kunskap om stadens 
utveckling uppfyllas måste alltså 
dess eget perspektiv vidgas. Växjö 
har en styrka i sin mångfald av 
byggnader. 

Den modernistiska prägeln som, 
utöver den historiska, existerar i 
Växjö tycks uttrycksmässigt svara 
mer mot den expansiva stadens 
krav på arkitektonisk utformning. 
Enligt Vlade Naumovski, Plan- 

och Byggnadskonst i Lund15, 
skulle nya områden som uppförs 
genom modernistiska influenser 
kunna stärka denna identitet och 
tydliggöra även det modernistiska 
arvet i Växjö. Detta är en slut-
sats som jag delar med honom. Dock 
har Nyström en viktig poäng då 
hon skriver att ”Resultatet ska 
bli modernt, men ändå förankrat 
i arkitekturhistorien.” (s. 67) 
Detta stöds även av Bergstöm 
som menar att en variation av 
likartade former är att föredra 
”istället för ett potpurri av 
olika former där sambanden och 
helheten försvinner.” (s. 159) 
Det intressanta uttrycket tycks 
finnas i dialogen mellan det nya 
och det gamla.

Jag håller därför till viss del med 
om riktlinjerna i den fördjupade 
översiktsplanen, att nya bebygg-
else ska har en förankring i det 
redan byggda. Det viktiga att ta 
fasta på från den äldre arkitekt-
uren är framför allt skalan. Att 
också uppmärksamma gators karaktär 
samt markera kvarterets hörn genom 
byggnaden stärker upplevelsen av 
byggnadernas speciella roll.

14. Gunnar Sandin, professor vid Lunds 

Tekniska Högskola. Föreläsning Vem tillhör 

platsen? 6 december 2006 Växjö Konsthall

15. Arkitektfirma anlitad av Växjö kommun 

för förnyelseprojektet Södra station på 

stationsområdet.
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anges som en oskriven regel? Hur 
ska förändring och utveckling 
förhålla sig till viljan av en 
ökad byggnadshöjd? Den fördjupade 
översiktsplanen anger dessutom 
att blandningen av det storslagna 
och det enkla skapar karaktär åt 
Växjö och utifrån detta perspek-
tiv kanske även en modernare 
storslagen byggnad kan stärka 
karaktären?

För att en stadsmiljö ska vara 
trivsam att vistas i krävs en 
tilltalande skala i gaturummet. Det 
talas många gånger om en mänsklig 
skala som måttstock (Boverket 
1995), men vad är en mänsklig skala 
och är det den rätta beskrivningen 
av den ultimata skalan? Många 
svenska städer anses ha denna skala 
i sina historiska stadskärnor men 
också Manhattan i New York faller 
enligt mig inom ramen för den 
mänskliga skalan, om än en större 
sådan, då den tilltalar många. 
Upplevelsen är vitt skild men i de 
båda städerna kan ses gemensamma 
uppbyggnadsfaktorer så som att 
stadsmiljön är tydligt greppbar, 
avgränsad och variationsrik. Båda 
städerna faller också inom ramen 
för det som Nyström (2006) menar 
är en småskalig skala, dvs. att det 
är nära mellan människorna och att 

höjden som karaktärsskapare
Genom historien har makthavare med 
hjälp av arkitekturen manifest-
erat sin roll. Jag tänker här 
då främst på de dominerande 
fondbyggnaderna. Att dagens starka 
politiska och privata aktörer, 
vilka idag ofta styr städernas 
utveckling, också vill ge uttryck 
åt sina intressen är därför inget 
nytt. Nytt är heller inte att 
högre dominerande byggnader ska 
ge tillfredsställelse åt denna 
önskan. Även inom Växjö kommun 
finns, främst från politiskt håll, 
en vilja och vision om att utnyttja 
arkitekturen för att tydliggöra 
stadens roll som regionalt centrum, 
dvs. bygga högre byggnader även 
inom stadskärnan.16 Dagens teknik 
gör ju nu dessutom att byggnadshöj-
den inte längre behöver begränsas 
med tanke på brandens spridning så 
varför inte tillåta högre höjder? 
En ökad byggnadshöjd är dock en 
infekterad debatt i Växjö där den 
låga höjden är karaktärsskapande 
både genom vistelse i gaturummet 
och som sammanhållande faktor i den 
övergripande bebyggelsestruktur-
en. Men går karaktärsgränsen 
verkligen vid 3½ våningar som 

bebyggelsen är variationsrik. Men 
Manhattan är väl inte småskalig 
fast ändå tilltalande? Med dessa 
två ytterligheter som utgångs-
punkter verkar det för mig som 
att en god skala handlar om 
proportionerna elementen emellan. 
I New York, likväl som i Växjö, finns 
en proportionell helhet som skapar 
en trivsam stadsmiljö. Bergström 
refererar till Camillo Sitte 
som menar ”att i rumsbildandets 

manhattan
new york

16. Kristina Thorvaldsson, bitr. planer-

ingschef Växjö kommun
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konst ankommer allting på det 
ömsesidiga förhållandet, mycket 
lite på den absoluta storleken.” 
(s. 119) Kanske handlar det då 
inte egentligen så mycket om den 
konkreta höjden utan snarare om 
att stadens skala bör vara densamma 
för att miljön inte ska bli 
rörig och sargad utan sammanhang 
byggnaderna emellan? Kanske är 
det därför ett rätt beslut att 
behålla maximala 3½ våningar för 

växjö

fotona visar typiska gaturum på Manhattan i  New  

York och i Växjö. Skillanden i upplevelse mellan  

de olika miljöerna är tydlig men proportionerna 

byggnaderna emellan gör att båda städerna har en 

trivsam stadsmiljö. 

att stadsmiljön ska kännas som 
en  helhet? Dessa frågor gäller 
såväl gaturummets uppbyggnad som 
påverkan på den övergripande be-
byggelsestrukturen.

Det tycks också svårt för en stad 
att byta skala. Ett resultat vi 
faktiskt kan se i de flesta sven-
ska stadskärnor där modernismens 
skala bryter sönder helheten 
i stadsrummet. Förändring av 
skalan innebär att en mixad skala 
uppstår som ofta ger ett skadat 
gaturum. Vid förändring av just 
höjdskalan kan gaturummet vara i 
behov av förändring för att ljus 
ska nå ner i gatuplan. Enskilda 
byggnader kan behöva flyttas från 
den traditionella kvarterslinjen 
vilket ger en otydlig kvarters-
gräns, något som enligt min 
studie strider mot rutnätsstadens 
traditionella uppbyggnadsprincip. 
Det kan också finnas en svårighet 
i att finna ett lagom proportion-
erligt gaturum när byggnadshöjden 
varierar kraftigt. Detta då högre 
byggnader kräver ett bredare 

gaturum som bär upp dess höjd.17 Det 
tycks alltså utöver byggnadernas 
relation även handla om byggnadens 
och platsens inbördes relation. 
Men om högre byggnader uppförs inne 
i kvarterets mitt, utan inverkan 
på upplevelsen av gaturummet och 
med större utrymme kring sig, kan 
högre höjder då tillåtas? Vilken 
effekt får en ökad byggnadshöjd på 
den övergripande strukturen och 
hur värdefull är dagens struktur?

Jag anser inte att expansiva Växjö 
behöver bygga extremt höga hus för 
att växa i sin roll som regionalt 
centrum. Jag tror inte heller att 
en förstärkning av kontrasten 
mellan det storslagna och det enkla 
genom punktvis högre byggnader 
gynnar stadskärnans karaktär. 
Dock är det motiverat att genom 
volymstudien pröva den fördjupade 
översiktsplanens riktlinjer om 
en maxhöjd på ny bebyggelse till 
omgivande bebyggelses taklist, 
dvs. den oskrivna regeln på 3½ 
våningar. Vilken höjd klarar 
stadskärnan av innan karaktären 
försvinner?

17. Erland Ullstad fd stadsarkitekt Växjö 

kommun intervju 20 december 2006
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byggnadsdominans som makt-
symbol
Diskussionen kring en ökad bygg-
nadshöjd tycks för mig inte 
bara handla om hur karaktären 
i gaturummet som helhet och den 
övergripande strukturen skulle 
påverkas. Den handlar också om  
huruvida  nuvarande och eventuellt 
framtida dominerande byggnad-
ers symbolisering av makt skulle 
påverkas respektive påverka karak-
tären. Idag dominerar i stort 
sett endast historiska byggnader 
i stadsmiljön och dess dominans 
upplevs både genom vistelse i 
rutnätsstaden och genom betrak-
telse av stadssiluetten. Ska det 
fortsatt vara så eller ska nyare 
modernare arkitektur också ges 
denna möjlighet? 

Den fördjupade översiktsplanen 
anger riktlinjen att fondbyggnad-
erna fortsatt ska ha en särställ-
ning i stadsmiljön. Jag tolkar det 
som att de utöver värdet i sin unika 
placering fortfarande ska behålla 
den volym- och uttrycksmässiga 
dominansen. Detta är något jag 
anser vara en korrekt riktlinje 
med tanke på dess betydelse för 
stadens identitet och historia. 
Jag tycker däremot att det är av 

vikt att dagens och framtidens 
betydelsefulla byggnader också 
får en framträdande placering i 
stadsmiljön och förespråkar därför 
att de med fördel kan placeras i 
en gatufond. Det nya resecentrumet 
är ett bra exempel på detta. 
Den fördjupade översiktsplanen 
anger däremot inga riktlinjer 
kring byggnaders dominans i 
stadssiluetten, något som jag 
anser vara en diskussion av lika 
värde då också siluetten ger en 
bild av stadens berättelse. Starka 
argument för att behålla dagens 
stadssiluett och fondbyggnadernas 
dominans i stadsmiljön ger också 
en ökad tyngd i beslutet att 
behålla den låga byggnadshöjden.

Hur fondbyggnadernas särställning 
påverkas av konkurrensen från 
nya utmärkande byggnader i nära 
anslutning samt hur stadssiluetten 
förändras prövas i volymstudien.  

.slutsatser   

diskussion
Förståelsen av riksintresset är 
betydelsfullt för Växjös iden-
titet. Förstås inte riksintresset 
är det svårt att anse att det 
är något viktigt att ta hän-
syn till i förändrings- och 
utvecklingsarbetet. Historien 
måste ges en naturlig plats i 
staden så att dess värde stärks 
genom kunskap och det kollektiva 
minnet. 

Kulturmiljön har visat sig vara 
tillväxtfrämjande i förändrings- 
och utvecklingsarbetet med staden. 
Hänsynstagande till och lärande av 
kulturmiljön gör att den expansiva 
och den historiska staden inte 
behöver stå i konflikt. Expansiva 
Växjö kan snarare utnyttja den 
historiska staden för att nå än 
större framgång som regionalt 
centrum. Vävs historien, nutiden 
och framtiden samman skapas en 
stark stadskärna med en tydlig 
identitet.

Konkurrensen som stadskärnan möter 
från andra noder måste besvaras med 
stadens förflutna som triumfkort. 
Stadskärnan fortsätter vara en 
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unik mötesplats genom att dess 
historia, tillsammans med nutiden 
och framtiden, lyfts fram som ett 
konkurrensmedel. Så länge som 
stadskärnan stärks och utvecklas 
i samma takt som övriga staden 
ser jag inte att det ligger någon 
större fara i att andra noder 
tillkommer staden. Jag ser det 
snarare som ett sätt att skapa en 
mer variationsrik stad, där olika 
noder bidrar med sin karaktär. 

Samma grundfaktorer bygger fort-
farande upp Växjö som regionalt 
centrum. En värdeförskjutning har 
dock skett och idag är det handeln 
som är den största dragnings-
kraften för staden. Handelsstaden 
har goda grundförutsättningar för 
att utvecklas vidare inom rutnäts-
staden. De övriga faktorerna har 
fortfarande betydelse för stadens 
identitet och övergripande handlar 
det om att öka aktiviteten kring 
dess miljöer och byggnader. Detta 
för att det kollektiva minnet ska 
stärka Växjö som stad.

Uppbyggnads- och utformningsprin-
ciperna i rutnätsstaden "glömdes 
bort" under modernismen. Det har 
lett till att det idag är svårt 
att uppleva symbolisering och 
karaktärsförändringar i stadskär-

nan. För handelsstadens framtida 
styrka är det av särskild vikt att 
lyfta fram principerna igen så att 
den inte blir tråkig och enformig 
att vistas i. Även stiftsstaden 
är beroende av att principerna 
efterföljs så att dess miljöer 
och byggnader inte förlorar sin 
framtoning i stadsbilden.

SLUTSATSER SOM UNDERSÖKS 
I VOLYMSTUDIEN
Expansionen i staden kan komma 
att kräva ett anspråkstagande av 
tidigare outnyttjade markytor. 
Dessa är få och vissa av dem har 
visat sig vara starkt knutna till 
riksintresset. Trots detta kan 
exploateringskravet innebära att 
de måste ge vika till fördel för 
stadens fortsatta utveckling. Det 
verkar emellertid inte behöva 
betyda att riksintressets värden 
minskar. En exploatering som sker 
på ett sådant sätt att identiteten 
inte går förlorad ser jag inte 
som en omöjlig uppgift att lösa. 
Den största upplevda konflikten 
vad gäller markutnyttjelse finns 
i diksussionen kring ängarnas  
framtid. De obebyggda ängarnas 
framtid prövas i volymstudien.

Höjddiskussionen tycks inte bara 
handla om den konkreta byggnads-
höjden, eftersom jag i jämför-
elsen mellan Växjö och New York 
fann liknande uppbyggnadsfaktor-
er. I diskussionen kring höjden i 
gaturummet tyder det därför på att 
Camillo Sittes konstaterande om 
betydelsen av föremåls inbördes 
relation blir avgörande. Byggnad-
ers konkreta höjd blir däremot 
aktuell utifrån de nuvarande domi-
nerande fondbyggnadernas pers-
pektiv, dvs. deras tålighet mot 
konkurrens. Dess  särställning har 
konstaterats viktig då det visat 
sig att de är en betydelsfull 
pusselbit i minnet av Växjö. Sär-
ställningen ska bevaras men vad 
den innebär, både utifrån dominans 
i stadssiluetten och i stadsmiljön 
är en fråga som jag tar med mig 
vidare i arbetet. Vilka höjder 
stadskärnans karaktär klarar av 
samt vilka höjder som kan anses 
stå i proportion till varandra är 
också något som jag undersöker i 
volymstudien.
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VOLYMSTUDIE
Under diskussionen kom det bland 
annat fram att en exploatering av 
ängarna i öster samt en föränd-
ring av byggnadshöjden kan vara 
konfliktfyllt. Detta kapitel 
kommer genom en volymstudie att 
presentera ett vidare resonemang 
kring dessa frågor. 
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fotot visar tydligt hur platsen är en egen 

rumsbildning i stadslandskapet.  Här ses biskops-

gårdens placering i rummets kant och hur Fagra-

bäcksvägen delar platsen i två delar. Här ses även 

den trädskärm (och stenmur) som avgränsar 

rummet norrut samt den bebyggelse som 

avgränsar rummets övriga sidor. Bakom gården 

bildar vegetationen vägg. foto växjö kommun, 

publicerat med muntligt tillstånd

Kravet om exploatering inom 
stadskärnan och bristen på ex-
ploaterbar mark gör att ängarna 
i öster måste ses som ett tänk-
bart alternativ att pröva för 
bebyggelse. Detta trots att den 
gällande beskrivningen av riks-
intresset värnar denna miljö. 
Min slutsats att värdet ligger i 
biskopsgårdens kontakt med staden 
borde innebära att bebyggelse kan 
tillåtas inom delar av området 
utan att värdet går förlorat. Hur 
mycket kan området bebyggas och 
vilken bebyggelse är lämplig innan 
riksintresset påtagligt skadas? 
Med påtaglig skada menar jag när 
den historiska stadsgränsen blir 
svårläst, när rumsupplevelsen 
på platsen kraftigt försvagas 
samt när det visuella sambandet 
blir otydligt mellan gården och 
staden. Det är utifrån dessa 

kriterier som volymstudiens olika 
förslag är utvärderade. Hänsyn 
har alltså exempelvis inte tagits 
till förslagets möjliga angöring. 
I studien utvärderas tre olika 
strukturer: spridd bebyggelse, 
rutnätsstruktur samt en solid 
byggnad. 

Avgränsningen av rummet kring 
Östrabo är inget som behandlas 
särskilt i riksintressebeskriv-
ningen. Den är dock viktig för 
upplevelsen av gården och gårdens 
förmåga att berätta sin historia. 
Idag går avgränsningen vid den 
stenmur och trädskärm som avslutar 
ängen i norr. Den norra delen av 
området är skilt från gården genom 
Fagrabäcksvägen. Visuellt upplevs 
dock rummet mestadels som en 
helhet. Är rummets värde beroende 
av dagens avgränsning?

fotot åskådliggör ankomsten från väster. Rummets avgränsning är tydlig och Östrabo fångar direkt uppmärksamhet genom sin enskilda placering. Här ses även 

hur Fagrabäcksvägen skär igenom rummet och just vid denna plats upplevs inte rummets visuella helhet.

.bebyggelse på ängarna i öster

fagrabäcksvägen
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SPRIDD BEBYGGELSE
En radhusliknande bebyggelse 
placeras på ängens norra del. Rad-
husen är två till tre våningar höga 
och placeras fritt liggande, likt 
det befintliga bebyggelsemönstret 
på Östrabos motstående sida.

Övergången mellan ”stad och land” 
är i detta fall fortfarande väl 
synlig. Strukturen skiljer sig 
från rutnätsstadens kvarter och 

domkyrkan
stortorget

östrabo biskopsgård

ny radhusbebyggelse,
2-3 våningar
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tar istället upp det mönster samt 
den luftighet och skala som finns 
kring Östrabo. Det öppna rummets 
nordliga gräns flyttas till hus-
raden längsmed Fagrabäcksvägen. 
Detta påverkar inte rumsupplevel-
sen och karaktären negativt då 
den sparade marken kring gården 
känns välproportionerlig. Gården 
får en tydligare inramning vilket 

kan innebära att värdet ökar då 
kärnområdet preciseras. Bebygg-
elsen konkurrerar inte heller 
med gården om platsens fokus. 
Biskopsgärdet förblir dessutom 
en sammanhållen del som möter 
rutnätsstaden som en helhet. Den 
nya bebyggelsen påverkar inte 
heller gårdens visuella samband 
med staden och platsens historia 
kan fortsätta berättas. 

domkyrkan

östrabo biskopsgård

norrtullskolan

stortorget
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SPRIDD BEBYGGELSE PÅ DEN 
NORRA O. SÖDRA DELEN
När en spridd radhusbebyggelse 
placeras även söder om Fagra-
bäcksvägen börjar gårdens förmåga 
att förmedla sin historia att 
minska. Känslan av kyrkans 
historiska makt infinner sig inte 
längre lika tydligt. Detta då den 
förändrade rumsstorleken innebär 
att en för liten platsbildning 

domkyrkan
stortorget

östrabo biskopsgård

ny radhusbebyggelse,
2-3 våningar
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skapats kring biskopsgården, som 
dessutom har ojämna proportioner. 
Östrabo är inte längre platsens 
klara mittpunkt. Jag får känslan 
av att bebyggelsens närmande 
ifrågasätter platsens värden och 
påtagligt skadar riksintresset. 
Trots att det visuella sambandet 
finns kvar i den viktigaste gatan, 
Nygatan, räcker detta alltså inte. 
Jag kan därmed konstatera att det 
också krävs ett större rum kring 
själva gården.

Det blir dessutom en krock när den 
nya bebyggelsen, som vill skilja 
sig från rutnätsstadens struktur, 
ändå följer gatudragningen så 
precist. Denna dragning är gjord 
för att se maximal bebyggelse  
innan siktlinjen från Nygatan 
bryts. 

stortorget

domkyrkannorrtullskolan

östrabo biskopsgård

siktlinjen i Nygatan

nygatan
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RUTNÄTSSTRUKTUR
En rutnätsstruktur, vars bebygg-
else får ett våningsantal likt 
det längre in i stadskärnan, 
placeras på ängens norra del. 
Detta alternativs struktur och 
bebyggelse tar upp det uttryck som 
finns i den äldre rutnätsstaden. 

ny rutnätsbebyggelse
2-3 våningar

domkyrkan
stortorget

östrabo biskopsgård
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Det finns fortfarande en gräns 
mellan den befintliga och den nya 
delen då terrängen skiljer dem åt. 
På plan är detta dock svårt att 
urskilja. Den nya bebyggelsens 
skala står i motsats till den som 
idag finns kring Östrabo och vänder 
sig istället in mot stadskärnans 
kompakthet. Rutnätsstaden förlängs 

på så sätt upp över ängen och slår 
sönder det tidigare rummet genom 
sin grövre och tyngre struktur.  
Den nya rutnätsbebyggelsen är 
svår att identifiera med gårds-
miljöns och karaktären är negativt 
påverkad.

stortorget

domkyrkannorrtullskolan

östrabo biskopsgård



62

SOLID BYGGNAD
En solid byggnad placeras på ängens 
norra del, på ett sådant sätt att 
den följer topografin och vänder 
sig ut mot ängen och stadskärnan. 
Precis som tidigare består tydlig-
heten i gränsen mellan "stad och 
land" då strukturen skiljer sig åt 
från rutnätet. Påverkan av platsens 
karaktär är helt beroende av hur 
upplevelsen av byggnaden blir, 
dvs. byggnadens arkitektoniska ut-
tryck. Byggnadskroppen kan bli en 
stor konstrast till gårdsmiljön om 

ny solid byggnad
2 våningar

domkyrkan
stortorget

östrabo biskopsgård

teknikum
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den inte utformas på ett liknande 
sätt. En trädskärm likt den som 
idag minskar inverkan av Teknikums 
storskaliga byggnadskropp är inget 
alternativ eftersom den skulle 
förta utsikten.
 
På grund av att den nya byggnaden, 
precis som Östrabo, ligger fritt 
placerad på höjden verkar den 
konkurrera med gården om vilken 
som är platsens huvudbyggnad. 
Platsens rumsupplevelse påverkas 

också på så sätt att rummet känns 
svårdefinierad. Det är svårt att 
avläsa vem platsen nedanför den 
nya byggnaden tillhör. Vänder den 
sig upp mot den nya byggnaden 
eller är den en del av rummet 
som fortsätter på andra sidan 
Fagrabäcksvägen? Jag tycker em-
ellertid inte att det är frågan 
om en påtaglig skada då platsens 
berättelse fortfarande är tydlig.

stortorget

domkyrkannorrtullskolan

östrabo biskopsgård

teknikum
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Följande volymstudie har som 
syfte att se på vilka effekter 
en ökad byggnadshöjd får för 
riksintresset. Studien visar hur 
högre byggnadshöjder påverkar 
stadens karaktär och uttryck, 
allt från den större skalan i 
stadssiluetten ner till den mindre 
i upplevelsen av gaturummet.

STADSSILUETTEN
Jacobs beskriver hur byggnader 
som skiljer sig volymmässigt från 
övrig bebyggelse kan användas som 
orienteringsmärken och intres-
santa blickfång på avstånd. De 
intressanta blickfången i Växjös 
stadssiluett är få eftersom det 
endast är domkyrkan och det gamla 
vattentornet som fångar upp-
märksamheten. Resterande del är 
mindre intressant då ögat inte 
erbjuds någon form av variation. 

Sett ur detta perspektiv blir 
min slutsats att ett fåtal högre 
byggnader bjuder på en större 
spänning i stadssiluetten. Kyrkans 
maktsymbolisering förändras inte 
av höjdmässigt konkurrerande 
byggnader. Dess symbolisering 
är fortsatt stark genom att 
byggnaden skiljer sig starkt 
från det modernare arkitektoniska 
uttrycket. Staden som enklav på-
verkas inte heller negativt av de 
högre byggnaderna. Snarare blir 
man mer uppmärksam på att det är 
”en stad” som ligger framför en.

dagens stadssiluett sedd från öster.

.bebyggelsehöjd
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två stycken 14 våningar höga byggnader har i 

denna illustration placerats mitt i stadskärnan 

(se nummer 1 s. 71). Stadssiluetten får en ökad 

spänning och kyrkans dominans känns inte 

hotad.

här har två stycken 18 våningar höga byggnader 

uppförts på stationsområdet. Även här klarar 

kyrkan konkurrensen från de nya dominerande 

byggnaderna då den skiljer sig arkitektoniskt 

från de andra och genom att ett större avstånd 

lämnats. Stadssiluettens spänning ökar än mer i 

detta alternativ.
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ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSE-
STRUKTUR
Bebyggelsens sammanhållna över-
gripande struktur är idag tydlig 
i och med att höjdskalan håller 
sig på ett våningsantal mellan tre  
till fyra våningar. En sammanhållen 
struktur är av värde för stadens 
karaktär samt för en greppbar och 
god stadsmiljö. Denna slutsats 
drar jag med stöd av Camillo 
Sittes påstående om byggnaders 
ömsesidiga förhållande.

fyra våningar höga byggnader har placerats på tomter som är tänkbara för förtätning.

gamla
stationen

tegnérkyrkogården

ringsberg

resecentrum

stationsområdet

4 våningar

4 våningar
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Börjar spridda höga byggnader 
uppföras i stadskärnan bryts 
den befintliga strukturen sönder 
och helheten faller samman. En 
mixad skala uppstår där byggnader 
står utan sammanhang. De nya 
byggnaderna har i detta fall inte 
samma proportioner som den äldre 
bebyggelsen. Växjös gator tycks 
dessutom för smala för att klara 
bära upp dessa nio våningar höga 
byggnader. nio våningar höga byggnader utspridda över stadskärnan bryter den nuvarande strukturen. De nya 

byggnadernas proportioner passar inte in i den karaktär som idag råder.

gamla 
stationen

tegnérkyrkogården

ringsberg

resecentrum

stationsområdet

9 våningar

9 våningar
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Uppförs däremot ett fåtal högre 
byggnader i nära anslutning till 
varandra påverkas inte strukturen 
negativt i samma utsträckning. 
En samlad högre bebyggelsegrupp 
innebär inte att en mixad skala 

uppstår utan att det istället 
skapas två olika sorters skalor, 
där dagens mindre skala fortfar-
ande dominerar. Båda skalorna har 
sitt eget sammanhang. 

Byggnader som placeras tillsammans 
inne på kvarterets gård kan ha en 
högre höjd än de som placeras i 
kvarterslinjen. Detta därför att 
de inte direkt inverkar på upp-
levelsen i gaturummet. Place-
ringen ger också möjlighet till 
ett större platsutrymme kring 
byggnaden, något som minskar 
kontrasten mellan de olika 
skalorna. 

gamla
stationen

tegnérkyrkogården

ringsberg

resecentrum

stationsområdet

9 våningar

byggnaderna i gaturummet har sänkts till sex våningar medan de inne på gården, som står mer fritt 

placerade, fortfarande är nio våningar. Denna situation klarar strukturen av utan att helheten faller 

samman.

6 våningar
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gamla
stationen

tegnérkyrkogården

ringsberg

resecentrum

stationsområdet

strukturen faller inte samman av de 14 våningar höga byggnaderna. Däremot anser jag att avståndet 

mellan den befintliga bebyggelsens skala och de nya byggnaderna har blivit för stort. De nya höjderna 

känns främmande för stadskärnan och kräver stort platsutrymme, något som inte ges inom det befintliga 

rutnätet.  

14 våningar

Jag tycker emellertid att de 
14 våningar höga byggnaderna 
känns allt för främmande för att 
placeras mitt inne i den befintliga 
rutnätsstaden. Byggnaderna har 
inga andra element att relatera 
till. Rummet inne på gården tycks 

dessutom inte räcka till för 
att bära upp de höga byggnads-
volymerna.

4 våningar

Högre byggnader bör av respekt för 
stiftsstaden lämna ett tydligt 
avstånd till domkyrkan, så att den 
behåller sin makt i luftrummet. 
Kyrkan är för stadens identitet 
en viktig symboliskt dominerande 
byggnad och bör så förbli. Ett 
tillräckligt avstånd har här 
emellertid getts.
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GATURUMMET
Illustrationerna på kommande två 
uppslag är gjorda för att belysa 
gaturummets påverkan vid en ökad 
byggnadshöjd. Den första tomten 
(s. 72-73) som valts för studien 
är idag obebyggd och därför tänk-
bar för förtätning. På de ställen 
där kvarteren är ofullständiga 
skulle en byggnad förtydliga 
gaturummet och på så sätt också 
stärka riksintresset. Den andra 
tomten (s. 74-75) har valts då jag 
anser att platsens byggnad, en låg 
platt envåningsbyggnad, inverkar 
negativt på gaturummet. Dess 
relation med omgivningen känns 
otydlig och jag ville därför testa 
vad en ökad höjd får för inverkan. 
Här byggs alltså den befintliga 
byggnaden på. Vilken höjd klarar 
Växjös gator av innan byggnader 
påverkar gaturummet, och därmed 
också riksintresset, negativt?

Gaturummen utvärderas utifrån 
de faktorer, som i studien av 
rutnätsstaden, visat sig vara 
grundläggande uppbyggnads- och 
utformningsprinciper för en gata 
i en rutnätsstad.

Gaturummen analyseras också uti-
från upplevelsen som den nya 
byggnaden ger. Det är då viktigt att 

ha med sig att vid uppfattning 
av vertikala mått fungerar den 
egna kroppen som variabel. Måttet 
relateras till kroppen på ett 
hierarkiskt sätt, till föremålets 
makt över den. En byggnad omges 
också av ett markrevir som är olika 
stort beroende på byggnadens höjd 
och uttryck. För att markreviret 
ska tillgodoses menar Camillo Sitte 
att måttet på en plats skall vara 
1–2 x höjden på huvudbyggnaden upp 
till taklisten (på vackra platser, 
men det måste väl också gälla 
icke uttalat vackra platser!). 
(Bergström 1996) Detta är en 
proportion som även användes i 
de historiska uppbyggnadsprincip-
erna där maximala byggnadshöjd 
sattes till gatans bredd.

Växjös låga byggnader inger inga 
större hierarkiska maktkänslor då 
deras revir oftast är ganska litet. 
Byggnadshöjden överstiger sällan 
Camillo Sittes rekommendation. 
Den enhetliga skalan gör också att 
det sällan sker några plötsliga 
förändringar i upplevelsen av 
gaturummet. 



71

vä
st

er
g
at

an

sandgärdsgatan

de röda markeringarna visar de nya byggnaderna som presenteras i följade 

volymstudie. Nummer 1 avser den som på motstående sida benämns som "den 

första tomten". Nummer 2 avser "den andra tomten".  

1

2
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uppbyggnad, västergatan
Jag anser att gaturummet nedan 
klarar av ett våningsantal på sex 
våningar. Perspektivets rytm är 
då fortfarande konstant och väl 
sammanhängande till gatans slut, 
även om rytmen minskar något 
vid den nya byggnaden. Rytmens 
förändring inverkar inte negativt 
på gaturummet då gatan saknar 
tydligt blickfång längre fram. 
Istället förstärks inramningen och 
tidsperspektivet minskar. Skalan 
på den sex våningar höga byggnad-
en känns också fortfarande igen då 

den omges av relativt dominerande 
byggnader. 

Vid nio våningar däremot är skalan 
förändrad. Byggnadens otydliga 
relation till kringliggande be-
byggelse har lett till att en mixad 
skala har uppstått, där den nya 
byggnaden står utan sammanhang med 
omgivningen. Den högre byggnaden 
tar nu också ett stort enskilt 
fokus i perspektivet vilket gör 
att rytmen avstannar helt. En 
karaktärsförändring av gaturummet 
har uppstått.

gaturummet så som det ser ut idag.

4 våningar
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upplevelse, västergatan
Den fyra våningar höga byggnaden 
väcker inga känslor som förändrar 
upplevelsen i rummet. Kroppens 
relation till den nya byggnaden 
förblir densamma som till om-
givande byggnader. Vid sex våningar 
fångar den däremot intresset 
genom sin något högre höjd. I 
detta gaturum är platsen framför 
den sex våningar höga byggnaden ca 
1 x höjden. Byggnaden ges då ett 
proportionerligt utrymme som gör 
att upplevelsen av den inte känns 
främmande. 

6 våningar

9 våningar

När byggnaden uppnår nio våningar 
har den skalförändring skett som 
innebär en väsentligt förändrad 
upplevelse. Det hierarkiska för-
hållandet till kroppen ändras, 
i jämförelse med kringliggande 
bebyggelse, då den höga byggnaden 
omges av ett större markrevir. 
Bergström beskriver att denna 
upplevelse inte behöver vara 

negativ om byggnaden har något 
tilltalande över sig. Känslan i 
gaturummet är dock negativt för-
ändrad och byggnaden tar i detta 
rum, precis som i gatuperspektivet, 
stor enskild uppmärksamhet. 
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uppbyggnad, sandgärdsgatan
Detta gaturum får en annan på-
verkan av den sex våningar höga 
byggnaden än föregående. Detta då 
domkyrkan utgör en viktig fond. Vad 
som händer är att domkyrkan sätts 
ur sitt konstanta fokus, något jag 
anser negativt. En fondbyggnad 
skapar spänning genom att den 
är gatans höjdpunkt. Med fördel 
kan därför gaturummets variation 
vara mindre så att dess effekt 
förstärks. Jag anser därför att 
den sex våningar höga byggnaden 
är för hög i sitt sammanhang. Även 
här är nio våningar ett allt för 
främmande inslag i stadsmiljön.

upplevelse, sandgärdsgatan
Den sex våningar höga byggnaden      
är i detta gatuperspektiv något 
högre än gatans bredd. Vid 
jämförelse med gaturummet på 
föregående uppslag skapas här 
en upplevelse av ett smalare 
rum. Jag tycker dock inte att 
upplevelsen inverkar påtagligt 
negativt. Fastslås kan emellertid 
göras att byggnaden inte bara bör 
stå i proportion till omgivande 
bebyggelse, som jag tidigare 
visat, utan också till sin plats. 
Åter igen kan då de historiska upp-
byggnadsprinciperna anses vara av 
värde för dagens stadsbyggnad. 

gaturummet som det ser ut idag. Domkyrkan i fonden.

4 våningar
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6 våningar

9 våningar

Precis som i föregående gatutyp är 
upplevelsen även i denna gata dras-
tiskt förändrad vid uppförande av 
en nio våningar hög byggnad. Denna 
gatas bredd klarar än mindre av 
att bära upp den höga byggnaden.
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FONDBYGGNADER
Fondbyggnaderna är viktiga för 
rutnätsstaden med tanke på att de 
daterar rutnätets utbredning. Den 
relativt unika företeelsen med 
så utmärkande fondbyggnader som 
Växjö har innebär också att de är 
viktiga för stadens identitet. De 
berättar en tydlig historia. Dess 
värde måste därför bevaras och 
vårdas i stadsmiljön. 

Jacobs beskriver att ett landmärke 
är ett landmärke bland annat på 
grund av att det utmärker sig i 
sin omgivning (som tidigare nämnts 
är en fond ofta ett landmärke). 
Fondbyggnaden utmärker sig starkt 
genom sin placering men studien 
visar på att det inte är enbart 
fondbyggnadens placering som ger 
den en särställning utan det i 
kombination med en volymmässig 
dominans.

gaturummet som det ser ut idag. Teatern i fonden.
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gaturummet som det ser ut idag. Teatern i fonden.

Läsbarheten av rutnätets framväxt 
som fondbyggnaden ger består vid 
uppförande av en konkurrerande 
högre byggnad i bakgrunden. Dess 
visuella effekt minskar dock. 
Fortsatt har den en särställning 
genom sin placering men denna är 
inte stark nog att klara utmaningar 
från andra dominerande byggnader, 
som skiljer sig från omgivningen 
än mer. Fokus flyttas från den äldre 
fonden till den nya, betydligt 
högre, byggnaden i bakgrunden. Den 
nya lite lägre byggnaden (ca nio 
våningar) är däremot inte i lika 

stor utsträckning en konkurrent, 
då den i detta perspektiv smälter 
samman med omgivande bebyggelsen. 
Jag tycker dock att byggnader som 
uppförs i nära anslutning till 
dagens fondbyggnader ska under-
ordnas deras dominans. Det visar 
inget av dessa exempel prov på. 
Nya utmärkande byggnader bör 
istället placeras så att det 
inte uppstår rivalitet med andra 
äldre betydelsefulla byggnader. 
En särställning innebär alltså 
en visuellt fri placering utan 
konkurrens.

9 våningar14 våningar
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Östrabo behöver inte den norra 
ängen för att berätta sin historia, 
vilket innebär att den sett ur 
detta perspektiv kan bebyggas. Så 
länge som den visuella kontakten 
mellan staden och biskopsgården är 
bevarad går dess relation tydligt 
att avläsa och berättelsen är 
säkrad. Förståelsen av markens 
öppenhet kan kanske dessutom öka 
om platsen minskas och knyts mer 
mot gården. Studien visar också på 
vikten av rätt bebyggelsekaraktär 
på platsen. Den visar även att 
för Östrabos symbolisering av 
makt är det av vikt att ett större 
proportionerligt rum lämnas fritt 
från bebyggelse kring gården. Detta 
då den måste upplevas som fritt 
liggande i stadslandskapet. Kommer 

bebyggelsen för nära, som i fallet 
med bebyggelse på den södra delen 
av ängen, ifrågasätts riksintres-
set och gårdens symboliseringen 
blir svårläst. Den norra delen 
av ängen går även att bebygga med 
tanke på betydelsen av att bevara 
stadens historiska stadsgräns. 
Förändringen i topografin har en 
stor betydelse för att särskilja 
den nya delen från den äldre.

fotot visar det rum som måste lämnas fritt från bebyggelse kring Östrabo för att gårdens historia och symbolisering ska kunna berättas. De kolonilotter som idag 

upptar ängsytan är ett bra inslag för en ökad användning av stiftsstadens platser och miljöer. 

.slutsatser volymstudie
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Proportioner och föremåls ömse-
sidiga förhållande är grundläggande 
vilket blir tydligt i studien av 
byggnadshöjden. Höjdskalan bör 
emellertid på vissa platser kunna 
ökas utan att stadens karaktär 
försvagas. Ett våningsantal på sex 
våningar bör större gaturum klara 
av, vid uppförande av byggnad 
direkt i kvarterslinjen. I mindre 
gaturum, som dessutom innehåller 
en fond, bör byggnader anpassas 
efter kringliggande bebyggelses 
taklist. Mer fritt placerade 
byggnader, dock omgivna av äldre 
bebyggelse, kan nå upp till nio 
våningar.

Fondbyggnaderna är unika be-
ståndsdelar i rutnätsstaden och 
ska utelämnas konkurrens. Detta 
gäller såväl konkurrens från 
direkt omkringliggande byggnader 
som byggnader längsmed dess gata. 
Symbolisering är ett nyckelord 
i rutnätsstaden och något som 
fortfarande ska användas. Får 
platsen fel karaktär eller sänder 
ut fel signaler minskar rutnäts-
stadens styrka. Konkurrens mot de 
historiska fondbyggnaderna är ett 
exempel på detta.
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till vänster ses hotell Scandic Plaza i Umeå   (foto-

källa Scandic Plaza www) vars 15 våningar höga 

byggnad placerades direkt i kvartersgränsen. Bygg-

naden är uppförd inom ett område av riksintresse 

för kulturmiljö med liknande förutsättningar 

som Växjös rutnätsstad. Länsstyrelsen tyckte 

dock att byggnaden innebar en påtaglig skada 

men regeringen avslog deras beslut. Bo Sundin, 

Länsantikvarie på Länsstryrelsen i Västerbottens 

län, menar dock att man numera har en större res-

pekt för riksintressen och att det inte är säkert att 

byggnaden skulle varit möjlig att uppföra idag.19

Anders Berg20, anställd på Umeå kommun vid 

tidpunkten för hotellets uppförande, menar att 

människans möte med den höga byggnaden blir 

för kraftigt. Det finns ingen tid att förbereda sig 

på inför den nya upplevelsen som väntar. Får man 

tid att samla sig inför en ny upplevelse blir mötet 

givetvis inte lika kraftigt. Det sker genom att man 

hinner ta in den högre byggnaden från håll, via en 

successiv höjdökning.  

För att riksintresset för kultur-
miljö i Växjös stadskärna ska få 
den rätta användingen gäller det 
att hitta en bra avvägning mellan 
vad som är för lite respektive för 
mycket hänsynstagande.

.för lite
Växjö löper risk att förlora sin 
historiska identitet, vilket i sin 
tur kan leda till ett försvagat 
regionalt centrum. Detta gäller 
framför allt de icke fysiska 
karaktärsgivande faktorerna så 
som stiftsstaden, skolstaden och 
handelsstaden. Dessa är svårare 
att hantera då de utöver sina 
byggnader bygger på en känsla 
och upplevelse. Rutnätsstrukturen 
däremot är en struktur som är så 
flexibel och lätthanterlig att 
dess existens inte löper någon 
större risk att gå under. Vad 
som däremot bör uppmärksammas 
i arbetet med rutnätsstaden är 
de historiska uppbyggnads- och 
utformningsprinciperna som i stort 
övergavs vid tiden för modern-
ismens intåg. 

Stadskärnan får inte blir som 
vilken mötesplats som helst.  Bjuds 
inte kulturhistorisk upplevelse 
skiljer inget längre stadskärnan 
från stadens övriga handelsnoder. 
Det gäller därför att ta tillvara 
på den stadskultur som råder där. 
Börjar byggnaderna se likadana ut 
i stadskärnan som i övriga staden 
är det dessutom svårt att skapa 
skillnad i karaktär mellan stad-
ens olika noder, något som behövs 
för en varierad stadsmiljö. En 
variation av bebyggelsens karaktär 
känns dock inte främmande då 
stadskärnan redan idag har ett 
vitt spektrum av byggnadsuttryck.

HÄNSYNSTAGANDE TILL RIKSINTRESSET

18. telefonintervju 26 september 2006

19. telefonintervju 16 oktober 2006

scandic plaza

En mixad skala försvagar samman-
hållningen och helhetskaraktären 
i stadskärnan. En situation som 
den som uppstod i Umeå när en 15 
våningar hög byggnad uppfördes 
mitt i stadskärnans rutnät bör 
undvikas (se foto och kommentar 
nedan).
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Rutnätsstaden har tagit lång tid 
att bygga upp. För rutnätsstadens 
fortsatta utveckling är det därför 
viktigt att förändringarnas has-
tighet kontrolleras så att nytt 
och gammalt får en chans att 
smälta ihop. Vid för lite hänsyn 
till den befintliga staden görs 
samma misstaget som gjordes under 
seklets mitt.

PÅTAGLIG SKADA
Den nätta karaktären i stadskärnan 
måste bevaras för att riksintresset 
inte ska skadas påtagligt. En 
skalförändring bryter sönder den 
sammanhållna strukturen och för-
svagar gaturummets harmoniska 
helhet. Jag anser dock inte att 
riksintresset får en påtaglig 
skada ifall högre byggnader sam-
las i grupp där de genom en större 
platsbildning bärs upp. Vad gäller 
bebyggelsens uttryck är den idag 
så vitt spridd att en anpassning 
efter den kulturhistoriska bebygg-
elsen inte känns nödvändig, så 
länge som höjd- och breddskalan 
följer omgivningen. 

Stadens historia och identitet 
måste också tydligt framgå och 
berättas genom byggnaderna och dess 
placeringar. Fondbyggnaderna har 
visat sig känsliga för konkurrens 

från andra byggnader. Vid en effekt 
att de tvingas underordna sig en 
annan byggnad anser jag att en  
påtaglig skada på riksintresset 
har skett. Detta sker även om den 
visuella siktlinjen bryts helt och 
hållet till byggnaden, exempelvis 
till Östrabo. Fondbyggnaderna 
måste lämnas fria i stadsmiljön 
för att dess symbolisering ska 
vara klar. Det gör däremot inget 
om nya viktiga byggnader uppförs i 
andra gatufonder. Vid den effekten 
att en byggnad tar fokus från 
fondbyggnaden i ett gatuperspek-
tiv anser jag dock inte att en 
påtaglig skada skett. Fondverkan 
är däremot negativt påverkad.

Symboliseringen av Östrabos av-
skildhet från men tillhörighet till 
staden är av vikt för identiteten 
som stiftsstad. Bryts den visuella 
siktlinjen kan biskopsgården inte 
längre berätta sin historia och 
riksintresset skadas påtagligt. 

.för mycket
Syftet med riksintresset, att 
vara en resurs i stadsbyggandet, 
försvinner om man tar för mycket 
hänsyn till det. Respekten min-
skar och värdet går förlorat när 
kulturarvet börjar ses som ett 
hinder. Det tycks som att historien 
i detta fall inte följer med stad-
ens utveckling utan istället lämnas 
utanför staden. Den segregation 
som Svensson talar om uppstår.

Styrkan i Växjös riksintresse för 
kulturmiljö är blandningen och 
det vida spektrum av byggnader 
och miljöer från olika tidsepoker 
som det innehåller. Detta är något 
som ska värnas. Det innebär allt-
så att även dagens stad kommer 
att tillföra något unikt från sin 
tidsepok till denna blandning. 
Vid en kommande tillbakablick ska 
inte stadskärnans historia sluta 
vid modernismen.  
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a baumgartenska gården

b båtsmanstorgets byggnad

c bäckaslövskolan

d domkyrkan

e  domprostgården

f fängelset

g karolinerhuset (gamla gymnasiet)

h gamla “riksbankshuset”

i jugentbyggnad

j gamla stationen

k konserthuset

l norrtullskolan

bilaga 1

m lings gymnastiksal

n “olssonhuset”

o resecentrum

p residenset

q gamla rådhuset

r teatern

s teknikum

t äldre byggnad med 
 detaljrikedom

u äldre nättare byggnad

v östrabo biskopsgård

1 “växjö lärdomskvarter”

2 stationsområdet

 sträckning norrtullsgatan



86


