
JÄRNVÄGEN
Samma betydelse har järnvägen haft, då särskilt
under industrialiseringens första skede, men
även fortsättningsvis.

FYSISKA PRIMÄRA ELEMENT

TOPOGRAFIN
Topografin spelade troligtvis en stor roll för hur
Nils Gellerstedt utformade den organsiska
planstrukturen utanför stadskärnan och därmed
området ut mot Bäckaslöv.

JÄRNVÄGSSPÅREN
Spåren är mycket svårrubbade, de påverkar
bebyggelsestruktur, gatustruktur och
bebyggelsens funktion i närheten av spår-
området. I området ut mot Bäckaslöv har det
förmodligen haft en starkt förändrande påver-
kan på strukturen.

3. STADENS BEBYGGELSE-
STRUKTUR
Syftet med det tredje steget i analysen är att
hitta stadens fysiska organisationsprinciper.
Detta görs genom en klassifikation av bebyggel-
sen, där man delar in den i kategorier efter hur
den är strukturerad. Hur den är strukturerad
bestäms av:
-     hur bebyggelsen är organiserad internt,
-     hur bebyggelsen är organiserad i förhållande

till gator, vägar, stigar etcetera,
-     hurdana stadsrum bebyggelsen skapar och
-     om bebyggelsen understödjer överordnade

geometriska system som till exempel axlar.

Enligt den realistiska modellen görs
klassifikationen genom indelning i olika typer av
bebyggelsestrukturer, de tio typer som föreslås
är: Linjär, Gren, Kam, Lamell, Bred tvärgata,
Fält, Rutnät, Institutioner och Hamn. (se förkla-
ring s. 22-23)
Dessa klassifikationstyper går inte att direkt
applicera på Växjö. Definitionen av vissa typer
måste förändras, nya behöver läggas till och
vissa kan tas bort.

Själva indelningen redovisas på en karta tillsam-
mans med homogena områden, fig. 44 s. 47.

KLASSIFIKATIONSTYPER FÖR VÄXJÖ

RUTNÄT – SLUTNA KVARTER
Bebyggelse strukturerad i förhållande till
ett gatusystem som består av likvärdiga
korsande gator. Oftast sammanbyggda hus,
skapar ett mycket tydligt gaturum.

RUTNÄT – ÖPPNA KVARTER
Friliggande hus strukturerade i förhållande
till ett gatusystem som består av likvärdiga
korsande gator. Skapar ett tydligt gaturum
med insyn på gårdar.

LINJÄR
I huvudsak friliggande bebyggelse struktu-
rerad längs en gata, vänder sig mot gatan
och skapar ett ganska öppet gaturum.

LINJÄR – RADHUS
Bebyggelse strukturerad längs gatan med
en väldefinierad förgård. Skapar ett ganska
tydligt gaturum.

FRILIGGANDE
Fristående byggnader, ofta i mycket låg
grad strukturerade efter gator och istället
efter lamellprincip eller som punkthus. Hus
i park, svag rumsbildning.

SOLITÄRSTRUKTUR
Kvarter eller områden med en egen
svårdefinierad, inbördes struktur som
bryter mot omgivande struktur.

PLATS
Bebyggelsen är strukturerad i förhållande
till en öppen, offentlig yta och vänder sig
mot denna. Ett tydligt stadsrum bildas ofta.

FONDBYGGNADER
Viktigare fristående byggnader som ingår i
ett axelsystem och understödjer dessa.
Axlarna redovisas med pilar av ungefär
samma längd på kartan som axeln i
verkligheten uppfattas.

ODEFINIERADE
Områden med bebyggelse som inte är
ordnad efter någon särskild princip.

Indelningen redovisas på karta, fig. 44 s. 47.
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4. AVGRÄNSNING AV HOMOGENA
OMRÅDEN
I den fjärde delen av analysen avgränsas
områden som är homogena med avseende på
bebyggelsemönster, typologi och morfologi.
- Bebyggelsemönster betecknar efter vilken
princip bebyggelsen är ordnad efter inom en
huvudstruktur.
- Typologin betecknar principen för
bebyggelsens strukturella uppbyggnad, det vill
säga de enskilda byggnadernas volym och hur
de är sammansatta.
- Morfologi betecknar variationer i typologin,
det vill säga variationer i byggnaders formuttryck
på ett mer detaljerat plan än byggnaders struk-
turella uppbyggnad.

Alla tre kriterier behöver inte uppfyllas, till
exempel kan ett område med stora variationer i
typologi och morfologi uppfattas som homogent
enbart på grund av en mycket homogen
bebyggelsestruktur.
Det är viktigt att påpeka att graden av homoge-
nitet inte självklart speglar graden av kvalitet.

För att avgränsningen ska vara lättare att tolka
och mer givande, tillåts ganska stora variationer
inom områdena. Utifrån bebyggelsemönster,
typologi och morfologi beskrivs ett antal typ-
områden som bebyggelsen kan delas in i.
Enstaka byggnader som faller utanför områdes-
typerna ignoreras.
Kring de för projektet mer aktuella områdena är
beskrivningen något mer detaljerad och även
svårdefinierade, splittrade områden beskrivs.
Detta görs separat längre fram.

VARIERAD KVARTERSBEBYGGELSE, FIG. 32, 33
Bebyggelsemönster: Ofta slutna kvarter
bebyggda ut till gatan med byggnadernas lång-
sida och framsida ut mot densamma. Utanför de
centrala delarna av området är det ofta små
mellanrum mellan byggnader. Ganska korta
byggnader och därmed många byggnader i varje
kvarter.
Typologi: Oftast enkla traditionella volymformer
med 2 - 4 våningars höjd.
Morfologi: Oftast putsad fasad och tegeltak. I det
centrala delarna av området är det ofta skyltföns-
ter i bottenvåningen, annars är det stora variatio-
ner.

MONOTON KVARTERSBEBYGGELSE, FIG. 34
Bebyggelsemönster: Slutna kvarter bebyggda
med ett fåtal byggnader.
Typologi: Stora byggnadsvolymer, ibland hela
kvarter. Platta tak. I huvudsak 3 – 5 våningar. Till
skillnad från övriga kvarter i centrum har dessa
en fram- och baksida.
Morfologi: Tegel eller otraditionella betong-
material, annars stor variation.

BESKRIVNING AV DE HOMOGENA OMRÅDESTYPERNA

    Fig. 32, friliggande byggnader

    Fig. 33, slutna kvarter

    Fig. 34
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FRILIGGANDE FLERBOSTADSHUS, FIG. 35, 36
Bebyggelsemönster: Ofta fritt liggande på tomten
utan klar framsida. Ofta placerade efter lamell-
princip.
Typologi: Flerfamiljshus i 3 – 7 våningar, ofta
platt tak. Ofta utpräglat horisontella, alternativt
vertikala volymer. Det är alltså två typer det rör
sig om.
Morfologi: Tegel- eller putsfasad, uppbyggd av
prefabricerade element. Mycket liten variation i
färgsättning. Avsaknad av detaljer.
Övrigt: 70-talsbebyggelse med intryck av låg
kvalitet.

GATUORIENTERADE FLERBOSTADSHUS, FIG. 37
Bebyggelsemönster: Fristående byggnader lite
indragna från gatan, gröna trädgårdar.
Typologi: Små, enkla flerfamiljshus i två våningar
och sadeltak. Oftast med en ingång och framsida
mot gatan.
Morfologi: Enkla med få detaljer, oftast tegel eller
puts. Tegeltak. I övrigt varierande.

GÅRDSORIENTERADE FLERBOSTADSHUS, FIG. 38
Bebyggelsemönster: Placerade i förhållande till
huvudgatan, en del långt in på tomten men i
huvudsak längs gatan.
Typologi: Kompakta, nästan liksidiga volymer i 4
våningar med pulpettak eller platta tak. Ingång
från gården.
Morfologi: Putsad fasad eller tegel.

FRILIGGANDE VILLOR, FIG. 39, 40
Bebyggelsemönster: Mycket homogent – fristå-
ende byggnader placerade en bit in på tomten.
Oftast med framsida/långsida längs gatan. Stor
vegetationsrikedom.
Typologi: Skiljer sig ganska mycket, men det är i
huvudsak villor i olika storlek med sadeltak eller
ibland mansardtak och ibland valmat.
Morfologi: Oftast tegeltak, i övrigt stora variatio-
ner.
Övrigt: Generellt kan man säga att det är äldre
och större bebyggelse närmare centrum och
större gator. Denna bebyggelse består ofta av
stora, påkostade villor i två våningar eller ibland
av enkla flerfamiljshus med något större volym.
Den mindre centrala, och ofta nyare bebyggelsen
består oftast av enklare villor i 1 – 1,5 våningar.

      Fig. 35, horisontell volym

      Fig. 36, vertikal volym

      Fig. 37

      Fig. 38

      Fig. 39

      Fig. 40
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TRÄDGÅRDSSTAD, FIG 41
Bebyggelsemönster: Byggnader med liten förgård
och egen trädgård på baksidan. Mycket tät-
bebyggt och småskaligt, trädgårdsstadslikt.
Typologi: Hopbyggda småhus i 1 – 1,5 våningar,
sadeltak.
Morfologi: Enkelt uttryck, tegel- alternativt
träfasad. Tegeltak.
Övrigt: Fem olika områden som var för sig är i
stort sett helt homogena.

REGEMENTET, FIG. 42
Bebyggelsemönster: Mycket symmetrisk struktur,
men utan någon egentlig riktning. Byggnader
riktade in mot gården – en slutenhet bildas.
Typologi: Stora volymer i 1 – 3 våningar, stor
våningshöjd. Flacka sadeltak.
Morfologi: Putsade fasader i ljusbeiga toner.
Symmetrisk och regelbunden fönstersättning.
Den starka homogeniteten förstärker slut-
enheten.

INDUSTRIBEBYGGELSE, FIG. 43
Bebyggelsemönster: Industribyggnader eller
liknande, oftast placerade fritt på tomten med en
asfalterad gårdsyta. Ibland upplag på gården.
Typologi: Ofta låga byggnader med platt tak men i
övrigt mycket varierande former.
Morfologi: Ofta fasad i korrigerad plåt eller annat
lågkvalitativt material. Ofta mycket få fönster.
Övrigt: Tomterna upplevs oftast som splittrade,
och det bidrar paradoxalt nog till homogenitet
tomterna emellan.

      Fig. 42

      Fig. 43
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