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FÖRORD

Det här är ett examensarbete på D-nivå vid
Programmet för Fysisk planering vid Blekinge
Tekniska Högskola i Karlskrona. Det är ett arbete
i ämnesområdet stadsplanering och omfattar 20
poäng. Handledare vid institutionen har varit
Anders Törnqvist. Arbetet har gjorts med
utgångspunkt i arkitekttävlingen Europan 6. En
tävling som består av flera tävlingsområden
spridda i Europa varav tre i Sverige och ett i
Växjö.

Resultatet av arbetet kan sägas bestå av dels en
stadsanalys och dels ett stadsplaneförslag som
bygger på analysen. Förhoppningarna är att den
analyserande delen av arbetet kan användas i
olika stadsbyggnadsprojekt i Växjö och att
stadsplaneförslaget ger idéer och stimulerar till
ett helhetsgrepp utifrån öppna sinnen i den
aktuella delen av staden.

Tack till; Pehr Ånelius och Erland Ullstad från
Stadsbyggnadskontoret i Växjö kommun som har
hjälpt mig med uppgifter och material, Emma
Pihl som har opponerat på arbetet med
värdefulla synpunkter och sist men inte minst
Anders, min handledare som varit positiv till
arbetet och kommit med konstruktiv kritik.

Fredrik Söderberg
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Examensarbetet följer i stort förutsättningarna
som gäller för arkitekttävlingen ”Europan 6” i
Växjö. Tävlingen syftar till att få förslag på hur
ett bestämt område i Växjö kan bebyggas med
främst bostäder.
Viktiga problem att lösa i uppgiften är att
integrera det föreslagna området med den
befintliga staden, att mötet mellan befintlig
bebyggelse och natur sker på ett lyckat sätt i
arkitektur och struktur. Syftet med arbetet är att
hitta ett bra sätt att exploatera det aktuella
området mot bakgrund av estetiska, kulturhisto-
riska, sociala, ekonomiska och ekologiska
faktorer.

Som viktigaste planeringsunderlag används en
stadsanalys. Definitionen som används på
stadsanalys är; en systematisering av kunskap
för att förstå stadens/platsens historia, situation
och framtidsmöjligheter. Ett antal analysmetoder
gås igenom varefter Realistisk stadsanalys
(Realistisk byanalyse) väljs som det lämpligaste
alternativet i detta fall. Metoden är norsk och är
en relativt objektiv metod som ska bygga på
fakta istället för subjektiva bedömningar.
Analysen består av fyra steg där man i första
delen, ”historisk utveckling av stadens form”,
beskriver stadens historiska framväxt. I de
efterföljande stegen; ”stadens överordnade
strukturella element”, ”stadens bebyggelse-
struktur” och ”avgränsning av homogena
områden” görs själva analysen mot bakgrund av
det första steget.
Utöver detta utgör de fysiska förutsättningarna
ett planeringsunderlag. Dessa förutsättningar
undersöks genom inventering av bland annat
byggnadsvärden, stråk och barriärer, vegetation,
och i den obebyggda delen av området av en
enkel landskapsanalys.
Andra viktiga planeringsfrågor, både av generell
och områdesspecifik karaktär, som har bety-
delse för hur förslaget utformas finns också med
som underlag.

Stadsanalysen visar bland annat att karaktäris-
tiskt för stadsbyggandet i Växjö är att man i hög
grad har följt tidens ideal, både vad gäller
stadsplaner och arkitektur. Stadens utbyggnad
efter olika ideal är särskilt tydligt i det aktuella
området. Bebyggelsen följer som i många andra
städer mönstret att de tätare områdena i
centrum ryms i en rutnätsstruktur medan det

blir en mer organisk struktur utanför centrum
där det är glesare. Detta är mycket tydligt i det
aktuella området. Vad gäller bebyggelse är
framför allt småskaligheten karaktäristiskt för
Växjö.
Undersökningarna av de fysiska förutsättning-
arna visar att det finns en hel del mark i områ-
det som kan tänkas utnyttjas mer effektivt. De
visar också att det finns en del mark i det
obebyggda områdena som är värdefulla och inte
bör bebyggas.

Mot bakgrund av främst stadsanalysen föreslås
en relativt hårdare exploatering och tät struktur i
den mer centrala delen av området. Även längre
ut från centrum föreslås, främst mot bakgrund
av landskapsanalysen och stadsanalysen, en
relativt hård exploatering. Men här endast i en
del av området för att kunna lämna en annan
del orörd. Strukturen i detta område föreslås
mot bakgrund av stadsanalysen vara mer
organisk.
Vidare föreslås relativt slutna kvarter i de mer
centrala delarna medan en mer öppen struktur
anses vara lämpligare längre från centrum. I
hela området föreslås korta byggnader för att få
en varierad miljö, som i det traditionella centrala
Växjö. Vegetationen föreslås öka ju längre ut
från centrum man kommer. Alla dessa förslag
ges främst mot bakgrund av stadsanalysen.
Föreslaget ger drygt 1000 lägenheter och
45000 m2 verksamhetsyta. Fördelningen är
125 lägenheter i radhus och 39 i villor och
resten i flerbostadshus. Detta innebär 2000 -
2500 boende och 1000 - 1300 arbetande i det
nya området.

SAMMANFATTNING
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