
Nedan redovisas idéer och ställningstaganden
vad gäller övergripande principer och
gestaltningsprinciper. Detta görs mot bakgrund
av formella förutsättningar, stadsanalysen,
inventeringen/landskapsanalysen och
planeringsfrågorna.
Det ska ses som en förklaring till det konkreta
planförslaget.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER -
KONCEPT

VAR OCH HUR SKA MAN BYGGA?
Om man ska arbeta mot den fördjupade
översiktsplanens lovvärda mål att Växjö ska
utvecklas som en sammanhållen stad blir det
viktigt att området längs järnvägen, Kilen, måste
utnyttjas mer effektivt. Det skulle dessutom göra
det möjligt att på ett bra sätt skapa kontakt
mellan Bäckaslövsgärdet och centrum, som är
ett av dom viktigaste målen i mitt arbete.
Det kan emellertid ske enligt olika principer.

KILEN

GLEST
Området ges ett lågt exploateringstal.
(+) Ger möjlighet att skapa en bra grönstruktur
om når in i stadens centrum.
(-) Dåligt utnyttjande av värdefull mark.
(-) Ger en mer utspridd stad.
(-) Gör att även Bäckaslövsgärdet måste ha låg
exploateringsgrad för att det inte ska kännas
onaturligt, stadsanalysen visar att bebyggelsen
blir glesare ju längre från centrum man kom-
mer.

TÄTT
Området exploateras hårt.
(+) Värdefull mark med centralt läge utnyttjas
väl.
(+) Bäckaslövsgärdet kan exploateras högre
utan att det känns onaturligt.
(+) Bäckaslövsgärdet kommer att kännas
närmare staden och en bättre kontakt till
centrum skapas.
(-) Sämre grönstruktur i staden.

Det finns alltså goda motiv till att exploatera
kilen relativt hårt. Man bör dock inte bygga bort
möjligheterna till en bra grönstruktur

ORGANISK STRUKTUR
Innebär här en struktur som liknar den omgi-
vande, men bryter mot centrums rutnät.
(-) Det blir ett försök att ansluta till och ”repa-
rera” den del av Gellerstedts plan som har
förvanskats.
(-)I framtiden kommer man knappast kunna
upptäcka att det i själva verket är en ny plan
inpassad i den gamla, den historiska kontinuite-
ten bryts.
(+) Det kan vara lättare att hitta en struktur
som upplevs passa in i området.

STRIKT STRUKTUR
Innebär en struktur som bryter mot den omgi-
vande, men ansluter till centrums rutnäts-
struktur.
(+)Det blir tydligt att det är en ny plan – ett
ingrepp i den gamla stadsplanen. Det är
ärligare att visa det på ett tydligt sätt än att
försöka smyga in en pastisch.
(+)Det ger en historisk kontinuitet, att struktu-
ren i området en gång är förstörd hör till den
historiska utvecklingen och tydliggörs på detta
sätt.

PRINCIPER

 

 

 

Fig. 55 Glest - lågt exploaterat

Fig. 56 Tätt - relativt hårt exploaterat
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(+)En vinkel enligt bilden ansluter till den gamla
vägen in till staden från Bäckaslöv och gör att
strukturen bryter på ett mjukt sätt mot
centrums rutnät. Detta främjar kopplingen
mellan områdena.

Att använda kombinationen strikt struktur/
större, tätare bebyggelse följer Växjös befintliga
uppbyggnad och känns därför naturlig.
Att strukturen bryter betyder dock inte att det
nya området ska bryta alltför hårt, ställningsta-
ganden om mer detaljerad utformning tas längre
fram i Gestaltningsprinciper.

BÄCKASLÖVSGÄRDET

TÄTT
Hela området exploateras relativt hårt.
(+) Marken utnyttjas väl.
(-) Landskapskaraktären förändras helt.
(-) Påverkar Bokhultets landskapsbild starkt.
(-) Ekologiskt värdefulla områden tas i anspråk.

GLEST
Hela området bebyggs glest.
(+/-) Landskapskaraktären kan bevaras till viss
del påverkar Bokhultets landskapsbild.
(-) Ekologiskt värdefulla områden tas i anspråk.

TÄTT/GLEST
Den minst känsliga delen av området exploate-
ras relativt hårt och den känsligaste lämnas
obebyggd.
(+) Landskapskaraktären bevaras i den mest
värdefulla delen.
(+) Påverkar Bokhultets landskapsbild margi-
nellt.
(+) Utrymme för högre exploatering längre fram
i tiden.
(+/-) Tar vissa ekologiskt värdefulla områden i
anspråk och lämnar vissa.
(-) Landskapskaraktären försvinner i den minst
värdefulla delen.

Att exploatera Bäckaslövsgärdet hårt är omotive-
rat med tanke på Kilens potential och den
påverkan det skulle ge Bokhultets naturreservat.
Med de förutsättningar området har - två sidor
som är okänsliga (norr och öster) och egentligen
bara en sida som är känslig (söder), är enligt
min mening det bästa alternativet ”Tätt/Glest”.

 

 

 

 

 

Fig. 57 Organisk struktur

Fig. 58 Strikt struktur

Fig. 59 Tätt - relativt hårt exploaterat

Fig. 60 Glest - lågt exploaterat

Fig. 61 Tätt/glest
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STRIKT STRUKTUR
En strikt struktur som bryter mot det organiska
landskapet.
(+) Det blir en naturlig fortsättning på den
strikta strukturen i Kilen.
(-) Stor påverkan på landskapskaraktären.

ORGANISK STRUKTUR
En organisk struktur som följer landskaps-
formerna.
(+) Större chans att bebyggelsen verkar ”höra
hemma” i området.
(+) Mindre påverkan på landskapskaraktären.
(-) Svårare att få en bra övergång till den strikta
strukturen i Kilen.

Bedönmingen är att det bästa för Bäckaslövs-
gärdet och Bokhultet är en bebyggelse anpas-
sad till landskapet.
Målet blir därför att försöka koppla ihop en strikt
struktur i Kilen med en mer organisk struktur på
Bäckaslövsgärdet. Kombinationen glest/orga-
niskt är också naturlig för Växjö, precis som
kombinationen tätt/strikt.

GESTALTNINGSPRINCIPER
Principerna nedan grundar sig på relativt
subjektiva ställningstaganden mot bakgrund av
främst stadsanalysen. Grundinställningen är att
den nya bebyggelsen bör anpassas genom att
ha samma principiella uppbyggnad som det
traditionella Växjö.
Det måste ändå ges utrymme för nya uttrycks-
sätt för att inte nybyggnaden ska bli en pastisch,
men det utrymmet får man i den mer detalje-
rade utformningen.
Det som byggs nu ska också se nytt ut, det är
helt naturligt. Undantag kanske finns, men min
åsikt är att de är mycket få. Frågan är emellertid
inte så enkel och svaret får inte begränsas till
ett ja eller nej. Att man bygger i tidens anda
betyder inte att man kan strunta i den befintliga
strukturen och bebyggelsen.
Enligt många med mig är ett samspel mellan
anpassning/bevarande och nyskapande i tidens
anda att eftersträva.

VILKEN BEBYGGELSESTRUKTUR?
Målet är att få en känsla av att centrum fortsät-
ter västerut. Centrala lägenheter i flerbostads-
hus är eftertraktade och det skapas en väldigt
bra koppling ut till Bäckaslöv. Dessutom är
marken mycket värdefull på grund av dess
centrala läge och bör därför exploateras ganska
hårt.

UTFORMNING MOT BAKGRUND AV STADENS
BEBYGGELSESTRUKTUR - KILEN
I analysen kan man se att centrum består av
rutnätsstruktur med slutna kvarter i de mest
centrala lägena och rutnätsstruktur med öppna
kvarter norr och söder om det.

En naturlig fortsättning på centrum blir alltså
en rutnätsstruktur med slutna kvarter och
längre ut öppna kvarter och glesare.

 

 

Fig. 62 Strikt struktur

Fig. 63 Organisk struktur

Fig. 64 Bebyggelsestruktur i Kilen

Slutna kvarter 

Öppna kvarter 

65



UTFORMNING MOT BAKGRUND AV STADENS
BEBYGGELSESTRUKTUR –BÄCKASLÖV
I analysen kan man se att området västerut,
utanför centrum, består av linjär struktur, det
vill säga i huvudsak friliggande bebyggelse
strukturerad längs i huvudsak slingrande gator.
Bebyggelsen vänder sig mot gatan och skapar
ett ganska öppet gaturum.

En naturlig fortsättning utanför ett rutnäts-
bebyggt kilenområde blir alltså en linjär struk-
tur, mindre strikt och med en bebyggelse som
skapar ett öppnare gaturum.

VILKET BEBYGGELSEMÖNSTER?

UTFORMNING MOT BAKGRUND AV HOMOGENA
OMRÅDEN – KILEN
I analysen kan man se att den traditionella
rutnätsstaden består av kvarter bebyggda ut till
gatan och längs med gatan. Ibland är kvarteren
helt slutna men ju mindre centralt det är desto
fler mellanrum finns det. Byggnaderna är korta
vilket ger många byggnader i varje kvarter och
en varierad miljö.

En ny rutnätsstruktur som bebyggs med lik-
nande bebyggelsemönster som den mest
traditionella bör ge god anpassning.

UTFORMNING MOT BAKGRUND AV HOMOGENA
OMRÅDEN – BÄCKASLÖV
I analysen kan man se att bebyggelsen utanför
centrum består av mindre flerfamiljshus, villor
och ibland radhus, alla placerade en bit in från
gatan. Vegetationsrikedomen är stor i dessa
områden.

En naturlig bebyggelse utanför den tätare
bebyggda kilen bör alltså vara småskaligare
bebyggelse, antingen friliggande eller radhus
som placeras en bit in från gatan med plats för
vegetationsrikedom. Precis som i Kilen bör inte
stora områden bebyggas med likadana hus.

VILKEN BEBYGGELSEUTFORMNING?
Som jag tidigare nämnt ska utformningen sträva
efter ett samspel mellan nyskapande och
anpassning.
Typiskt för Växjö har varit en småskalig trähus-
bebyggelse med friliggande byggnader i empir-
ens stilideal. Detta gäller i hög grad inte längre,
det är nu en varierad arkitektur. Småskaligheten
finns emellertid kvar och även den ljusa färg-
sättningen.
För Växjös nutida arkitektur finns det annars få
gemensamma nämnare. Det jag kan se är att
fasadmaterialen huvudsakligen består av puts
eller ibland träpanel, tegel känns främmande i
Växjö. Husen ofta har sadeltak belagda med
tegel.
Småhusbebyggelsen är än mer varierad och det
är svårt att hitta typiska uttryck, men även här
dominerar sadeltak belagda med tegel. Husen
har nästan alltid långsidan och även ingången
mot gatan, det gäller både kvartersbebyggelse
och småhusbebyggelse.

Fig. 65 Bebyggelsestruktur i Bäckaslöv

Fig. 66 Bebyggelse i Kilen

Fig. 67 Bebyggelse i Bäckaslöv
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På grund av variationen i Växjös arkitektur, som
beror på att man följt tidens ideal, tycker jag inte
att man ska efterlikna det befintliga Växjö för
mycket utan istället följa nutidens ideal.
Några utgångspunkter för utformning kan ändå
ges.
-     Småskalighet
-     Långsida och ingång/framsida mot gatan
-     Putsad fasad, eller eventuellt träpanel på

kvartersbebyggelsen
-     Träpanel eller putsad fasad på småhus-

bebyggelsen
-     Sadeltak belagda med tegel
-     Fasader i ljusa kulörer

GRÖNSKA I DET NYA BEBYGGELSE-
OMRÅDET
Vegetation är en viktig faktor när det gäller hur
en miljö uppfattas och därför tar jag kort upp
det under egen rubrik.

PRINCIPIELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VEGETA-
TION?
Tidigare, i Övergripande principer, gjordes
ställningstagandet att den nya bebyggelsen i
kilen ska bryta mot den omgivande planen
genom att den får en strikt struktur. Meningen
är emellertid inte att brottet ska bli för hårt,
anpassning är ett tidigare uttalat mål. Att den
nya strukturen ska bryta mot den gamla är en
konceptuell lösning på hur strukturen ska
utformas, inte hur området i sin helhet ska
utformas.

Tillsammans med vegetationens positiva
egenskaper (se Vegetation/Grönstruktur) gör
detta att det nya området förslagsvis ska vara
rikt på vegetation både på offentliga platser
och på gårdar, precis som i kringliggande
områden.
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