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Sammanfattning 

Den globala stadsbefolkningen ökar för varje år. Stadsområdena behöver utvecklas 

för att rymma de invånare som ska bosätta sig i städerna. För att förhindra 

utglesning av städerna kan staden enligt ett synsätt växa inåt genom förtätning. 

Konsekvenserna blir att nya byggnader ska placeras i befintliga kvarter. För att inte 

förvanska kulturhistoriska områden och dess värden vid förtätning bör utveckling 

ske varsamt. 

För att skapa en god stadsmiljö bör det finnas en förståelse kring den byggda 

miljöns historia. En stad ska naturligtvis utvecklas för nutida och framtid behov, 

men det bör ske med hänsyn till föregående århundraden för att bevara en god och 

varierad stadsbild med tydliga årsringar för den kommande generationen. 

Studiens syfte var att undersöka vilka prioriteringar som sker vid utformning av 

nybyggnation vid förtätning i kulturhistoriska miljöer. Dessa prioriteringar 

sammanställs med hjälp av synpunkter från berörda yrkesgrupper genom en 

enkätundersökning. Målet med studien var att ta fram ett gestaltningsförslag på hur 

förtätning i ett mycket känsligt kulturhistoriskt område kan gå till. Förslaget utgår 

från resultaten i enkätundersökningen. Gestaltningsförslaget gjordes på ett kvarter i 

Växjö, kvarteret Gripen, som har en speciell karaktär och ingår i ett riksintresse. 

Studien har som utgångspunkt att städer kommer förtätas i framtiden på grund av 

befolkningsökningen. I undersökningen kommer istället frågan om hur 

förtätningsprojekten ska kunna utformas i känsliga kvarter utan att förvanska. 

Studien uppmärksammar svårigheterna i valen av utformning vid förtätning i 

kulturhistoriska områden samt ger en grund i hur fastställandet av olika kriterier för 

hur en förtätning bör gå till utan att kulturhistoriska värden förvanskas. 

Resultatet visar att en förtätning kan ske varsamt om den anses vara antikvariskt 

lämplig. Vilket sätter höga krav på fasadutformning, detaljer, material, kulörval, 

markanslutningar, volym, skala och proportioner samt samspelet med 

omkringliggande byggnader och miljöer. 





 

 

 

Abstract 

Studien grundar sig i den ständigt ökade stadsbefolkningen vilket bidrar till att 

städerna behöver utvecklas. En lösning på detta kan vara förtätning. Det kan leda till 

konsekvenser i de befintliga kvarteren med nya byggnader som oftast ska placeras i 

känsliga miljöer som i detta fall är ett kulturhistoriskt värdefullt område. För att inte 

förvanska kulturhistoriska miljöer är det viktigt att förtätning sker varsamt. Studien 

behandlar ett kvarter i centrala Växjö som är av högt kulturhistoriskt värde. 

Syftet i följande studie är att undersöka vilka prioriteringar som sker vid utformning 

av nybyggnation vid förtätning av kulturhistoriska miljöer. Målet är att ta fram ett 

förslag på hur en förtätning i ett kulturhistoriskt område kan gå till. Undersökningen 

baseras på en enkätundersökning och områdesanalyser samt litteraturstudier. 

Resultatet visar att exploatering kan genomföras om det sker på ett varsamt sätt. Det 

sätter synnerligen höga krav på fasadutformning, detaljer, material, kulörval, 

markanslutningar, volym, skala och proportioner samt samspelet med 

omkringliggande byggnader och miljöer. 

Att visa respekt för de befintliga områdena och ha ett varsamt förhållningssätt vid 

förtätningsprojekt för nutida och framtida behov är väsentligt. 

 

Nyckelord: Kulturhistorisk miljö, förtätning, varsam exploatering, god bebyggd 

miljö, riksintresse, Växjö, kvarteret Gripen 





 

 

 

Abstract 

The study is based on the ever-increasing urban population, which contributes to the 

development needs of cities. A solution to this can be densification. This can lead to 

consequences in the existing neighborhoods with new buildings, which will often be 

placed in a sensitive environment, which in the case of this study is a cultural-

historical area. In order not to distort cultural-historical areas, it is important that 

densification takes place with care. The study deals with a current area in central 

Växjö which is of high cultural and historical value. 

The purpose of the following study is to examine what priorities take precedence 

while designing new constructions during densifying in cultural-historical 

environments. The goal is to suggest how densification in a cultural-historical area 

can look like. The study is based on a survey and observations. The results show 

that exploitation can be achieved gently. It places truly high demands on facade 

design, details, materials, color choices, ground connections, volume, scale and 

proportions as well as interaction with surrounding buildings and environments. 

Showing respect for existing areas and maintaining a gentle approach when 

developing cities for contemporary and future needs is essential.  

 

Keywords: Cultural-historical environment, densification, gentle exploitation, good 

built environment, national interest, Växjö, block Gripen





 

 

 

Förord 

Examensarbetet är utfört av Linnea Ehrling och Wictoria Wibroe. Arbetet är den 

avslutande delen för en kandidatexamen i ämnet byggteknik vid programmet 
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Utbildningen är en kombination av byggnadstekniska- och arkitekturorienterade 

ämnen. Fokus i detta arbete låg på det estetiska. Arbetets alla delar är utförda och 

bearbetade av båda författarna. 

Examensarbetets ämne är studenternas egna initiativ och är baserat på 

problematiken kring hur förtätningsprojekt hanteras och planeras ur ett 

utformningsperspektiv. Det fanns en nyfikenhet på hur dessa förtätningsprojekt ska 

gå till i teorin. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Samuel Palmblad, för hans kunskap 

inom ämnet, goda synpunkter och vägledning under arbetets gång och vår 

företagskontakt Helena Åkerberg på Växjö kommun som bidragit med råd och 

kontakter inom ämnet. Vi vill rikta ett stort tack till Stadsbyggnadskontoret i Växjö 

för 3D scanningen på byggnaderna i kvarteret som användes för att gestalta 

förslaget. Vi vill rikta ett tack till respondenterna för enkätsvaren och vi vill 

slutligen även tacka varandra för ett synnerligen gott samarbete.  

 

 

 

Linnea Ehrling & Wictoria Wibroe  
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1 Introduktion 

Samhället har genomgått radikala förändringar under de senaste 150 åren, där 

förändringarna är markant påtagliga i den byggda miljön. Ökningen av 

befolkningen, urbanisering och utvidgning av verksamheter har bland annat 

påverkat dokumentationen av samhällsförändringar och gjort planering- och 

byggnadshistoriska perspektiv i samhället svåröverskådliga (Hall 2008). 

Ett viktigt mål för landets kommuner är att skapa en “god stadsmiljö”. För att få en 

god stadsmiljö bör en förståelse för stadens historia finnas kring den bebyggda 

miljön. Exempelvis kan en stads bebyggelsehistoria avläsas på bland annat hur de 

sociala förutsättningarna såg ut under en viss tidsperiod (Hall 2008). För att inte 

förlora de kulturhistoriska värdena är det viktigt att utveckla varsamt. En stad ska 

självklart växa för nutida och framtida behov men att hänsyn till tidigare 

århundraden ska tas för att inte fördärva stadsbilden för framtida generationer 

(Boverket 2016). 

Växjö är en stad där stor tillväxt av befolkningen skett under de senaste 

decennierna. Då Växjö stadskärna är en av landets minsta behöver den utvecklas 

genom förtätning. Att ha en balans mellan bevarande, utveckling och förändring är 

något som är viktigt för stadsutvecklingen (Färdigh 2019). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Under 1800-talet betraktades Sverige som ett fattigt bondeland som efter andra 

världskriget utvecklades till ett rikt industriland. Människor i Sverige flyttade in till 

städerna på grund av industritillväxten då behovet av arbetskraft ökade. Städerna var 

i behov av att växa utåt för att fler skulle få plats. Effekten av urbaniseringen gjorde 

att städerna började exploatera lediga tomter och odlingsmarker. Behovet av bilen 

ökade i takt med städernas expansion. Gatorna breddades för att ge plats åt bil- och 

kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor (Björk & Reppen 2000, s. 11). 

För att förhindra att värdefull mark för jordbruk och natur försvinner på grund av att 

städerna expanderar utåt, bör de istället förtätas genom att bygga städerna inåt 

(Boverket 2016). 

I orter och städer finns det alltid historiska värden att förhålla sig till i 

omkringliggande områden. Förtätningsprojekt inom befintliga kvarter kan därför 

vara känsliga (Balgård 1981, s. 15). Fastighetsägarnas beslut påverkar inte bara det 

aktuella objektet utan även omkringliggande byggnader, kvarter och i vissa fall hela 

stadsmiljön (Bolvede & Fajerson 2012).  

Det finns olika sorters förtätning som att exempelvis bygga på industritomter och 

hamnområden, grönområden och friytor (Boverket 2016). Det går även att utnyttja 

mark som redan är bebyggd genom att utöka med kompletteringsbyggnader eller så 

kallade infillbyggnader. Eftersom det inte finns många lediga tomter inne i städerna 

blir det ofta förtätningsprojekt inom redan bebyggda kvarter (Bolvede & Fajerson 
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2012). Enligt Khalaf (2016) ska ny bebyggelse förenas med den äldre. Den nya 

arkitekturen ska vara förenlig med den existerande men samtidigt ska det vara 

märkbart vad som är äldre respektive ny bebyggelse. 

För att bevara kulturhistoriska områden finns flera olika typer av skydd. En 

skyddstyp är riksintresseskyddet som är avsett att tillgodose exploatering och 

bevarande av områden. Avsikten är att skydda uttalade värden där varsam 

exploatering är möjlig. Otydliga regler gällande bevarande och förtätning skapar 

meningsskillnader i tolkning om vad som är acceptabelt att göra i en kulturhistorisk 

miljö (Bolvede & Fajerson 2012). 

Växjö innerstad är ett riksintresseområde, med en stadsplan från mitten av 1600-

talet. Detta gör att förtätning inne i stadskärnan måste ske varsamt och med respekt 

för den byggda miljön. Det är framförallt ett kvarter vid namn Gripen som har ett 

särskilt högt kulturhistoriskt värde och är det sista relativt orörda kvarteret i staden 

som det nu finns konkreta exploateringsplaner kring. Frågan är ifall det kan ske en 

förtätning i detta kvarter på ett varsamt sätt (Palmblad 2018). 

Kommunen har satt som mål i sin översiktsplan att till år 2030 ska 100 000 

människor kunna bo i Växjö stad. Det betyder att hanteringen av exploatering och 

varsam förtätning är högst aktuellt (Växjö kommun 2013). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka prioriteringar som berörda 

yrkesgrupper såsom arkitekter, stadsarkitekter, bygglovshandläggare, 

stadsplanerare, planarkitekter samt stadsutvecklare gör vid utformning av 

nybyggnation i samband med förtätning i värdefulla miljöer. 

Målet med studien är att ta fram ett förslag på hur en förtätning i ett kulturhistoriskt 

område kan gå till. Detta genom att analysera vilka utformningsfaktorer som bör 

prioriteras vid förtätning i ett specifikt område. Dessa prioriteringar ska utarbetas 

med hjälp av synpunkter främst från yrkesgrupper inom området arkitektur och 

stadsplanering. 

1.3 Avgränsningar 
Fokus ligger på att belysa de faktorer som styr utformningen av nya byggnader vid 

förtätning. Det som har studerats är utformningspåverkande faktorer. Det är enbart 

kvarter/områden vilka kännetecknas av ett högt kulturhistoriskt värde som därmed 

är relativt orörda som ska analyseras. I Växjö studeras kvarteret Gripen och kommer 

i detta arbete att betraktas som ett homogent kvarter med endast en fastighetsägare 

för att underlätta när gestaltningen tas fram. Det är endast åsikter från yrkesgrupper 

som är involverade i utformningsprocesser som gestaltningen ska grunda sig på. 

Som referensobjekt har ett kvarter i Kalmar valts ut, kvarteret Gesällen.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Förtätning 
Stadsbefolkningen beräknas under de kommande 30 åren öka med 2,5 miljarder 

globalt sett. Detta resulterar i att innan år 2050 behöver stadsområdena förändras för 

att rymma de 66 % av den totala globala befolkningen som kommer vara bosatta i 

städer (Högström, Balfors & Hammar 2018). Växjö kommun har som målsättning i 

sin översiktsplan att till år 2030 kunna ha plats för 100 000 personer i staden (Växjö 

kommun 2013). 

Ett sätt att lösa problemet är att förtäta. Förtätning är när ny bebyggelse tillskapas i 

ett befintligt område. Detta kan utföras genom exempelvis kompletteringsförtätning 

eller med andra ord infillbyggnader. Om ett område exempelvis har en 

markparkering eller en lucka mellan två eller flera hus kan detta område exploateras 

med nybyggnation. Stadsstrukturen ska ej förändras i samband med dessa 

exploateringar och ingreppen måste därför ske varsamt (Bolvede & Fajerson 2012). 

2.2 Kulturhistoriska värden 
Den fysiska miljön som människan har påverkat kan omfattas i begreppet 

kulturvärde. För att exploatering ska kunna ske varsamt är det väsentligt att 

analysera kvarteret och byggnadernas kulturhistoriska värden. Begreppet 

kulturvärden är ett samlingsord som innefattar historiska, estetiska, byggtekniska 

och miljömässiga aspekter enligt Boverkets byggregler (BBR). Begreppet 

kulturvärde kan förtydligas utifrån tre perspektiv. 

Kulturvärden kan exempelvis granskas ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Stadens 

olika skeden och människors livsvillkor ska kunna urskiljas i bebyggelsen och 

landskapet. Värdena kan också betraktas ur ett estetiskt perspektiv, där visuella och 

rumsliga egenskaper som finns i miljön kan analyseras. Utifrån det tredje 

perspektivet, det sociala, kan människors relation till kulturmiljön granskas. Då 

studeras uppfattningen och värdesättningen av bebyggelsen och landskapet, samt 

användningen av miljöer. Har ett område benämningen kulturmiljö behöver det inte 

innebära att allt i den miljön har höga kulturvärden. Utöver miljöer kan bland annat 

enskilda byggnader tillskrivas kulturvärde (Boverket 2017c). 

Dessa perspektiv behöver inte vara beroende av varandra utan en bebyggelsemiljö 

kan likväl värderas enbart ur ett exempelvis estetiskt perspektiv. Kulturvärdena kan 

även förändras, omformuleras och förnyas då samhället utvecklas. Detta beror på att 

nya synsätt utvecklas och ny kunskap uppstår (Boverket 2017c). 
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2.3 Varsam förnyelse 
Identifieras de kulturhistoriska värdena kan en bedömning göras om en möjlig 

varsam exploatering kan ske. När en värdering av en byggnad ska utföras används 

ofta ord som karaktär för att beskriva den. Byggnadens särdrag, kännetecken och 

egenskaper bildar tillsammans byggnadens karaktär. Det är svårt att bedöma ett 

kvarters kulturhistoriska värden och karaktär. Därför finns det olika övergripande 

komponenter som kan hjälpa till vid bedömningen av karaktären på byggnaden. 

Dessa komponenter kan därför studeras vid en kvartersanalys och hjälpa till att 

tydliggöra värdena (Botta 1994). Karaktäriseringen är inte till för att skapa en 

detaljerad beskrivning av hur en byggnad ska uppföras utan den ska fungera som en 

upplysning om vilka värden som är viktiga att bevara och skydda, som i sin tur kan 

resultera i en varsam förnyelse (Boverket 2017c). 

Granskningen av karaktärsdragen kan skilja sig åt eftersom inte alla komponenter är 

aktuella i varje fall. En byggnads karaktärsdrag kan granskas utifrån nedanstående 

punkter: 

1. Placering 

• Hur är byggnaden placerad i landskapet? 

• Hur ser stadens bebyggelsemönster ut? Samspelet mellan stadens vägnät 

och bebyggelse. 

• Är byggnaderna samlade eller utspridda? 

• Hur ser mötet mellan vatten, skog och jordbruk ut? 

• Hur ser stadens siluett ut? Är det låg, hög eller blandad bebyggelsehöjd? 

2. Området: När bebyggelsen i området ska bedömas är det vanligt att titta på: 

• De omkringliggande byggnadernas proportioner, form, skala, höjder, 

volymer. 

• De omkringliggande byggnadernas relationer till omkringliggande ytor, 

exempelvis mot gatan, innergården eller terrängen. 

• Hur byggnaden är placerad i förhållande till gatan. 

• Hur taken på de omkringliggande byggnaderna ser ut. 

• Om bebyggelsen är tät eller gles. 

• Omkringliggande utseende i form av färgsättning och material och om 

området är varierat eller sammanhängande. 

3. Aktuella byggnaden: När analysen av den aktuella byggnaden utförs granskas de 

olika estetiska komponenterna. 

Dessa komponenter är: 

• Byggnadskroppen. 

• Fasad och fasadelement. 

• Tak och takelement. 
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• Fönster och dörrar. 

• Sockel, trappor och dekor. 

 

Komponenterna på byggnaden granskas utifrån följande punkter: 

• Proportion (volym, skala, storlek, form). 

• Form (indelning och dekor). 

• Uppbyggnad (symmetriskt/asymmetriskt, centralt, högt/lågt, 

utmärkande/indragen). 

• Material (materialbehandling). 

• Kulör (färgsättning, mättnad/reflektion, ljushet). 

• Placering. 

4. Mark: Hur ser tomtmarken ut? 

• Vegetation. 

• Avgränsningar i form av buskage, häckar, murar, staket osv. 

• Markbeläggning i form av gräs, jord, grus, asfalt och plattor osv. 

5. Övrigt: Det finns även andra komponenter som bidrar till karaktäriseringen av en 

byggnad: 

• Byggnadens stilideal. 

• Social betydelse. 

• Användningsområde. 

(Boverket 2017a) 

2.4 Arkitektonisk anpassning i befintlig bebyggelse 
I en avhandling av Catharina Sternudd (2007) nämns Linda Groat, en 

arkitekturprofessor från USA som anser att uppförande av nyproducerade 

byggnader i redan befintliga stadsmiljöer kräver arkitektonisk anpassning. Groat 

(1994, se Sternudd 2007) har utfört en studie gällande detta. Sammanfattningsvis 

kan studiens resultat delas upp i fyra arkitekturteoretiska ståndpunkter. 

• Ståndpunkt 1 

Utvecklingen av byggnadskultur och samhällets historia bör avspeglas i 

arkitekturen. Byggnaderna ska alltså inte bara vara tillbakablickande utan 

ska spegla vår nutid. För att kunna representera den aktuella tidsandan är 

det acceptabelt med visuellt blandade tillägg. 

 

• Ståndpunkt 2 

I områden där flera byggnader är anknutna till varandra värderas visuell 

kontinuitet som den viktigaste kvalitén enligt Groat (1994, se Sternudd 

2007). Det kan åstadkommas genom kopiering av bland annat dekorationer 

och mindre detaljer i viss mån från omkringliggande bebyggelse. 
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• Ståndpunkt 3 

Omgivningen ska enligt Groat (1994, se Sternudd 2007) inte bara anpassas 

efter visuell kontinuitet, utan även i relation till den kulturella och 

symboliska statusen. 
 

• Ståndpunkt 4.  

Denna utgångspunkt baserar Groat (1994, se Sternudd 2007) på profession 

och kreativt fritt arbete. Får arkitekten fria händer och inga begränsningar 

kommer anpassningen att uppnå bäst resultat. 

Bara en av dessa fyra ståndpunkter är lekmän måna om enligt studien, nämligen 

punkt 2. De andra ståndpunkterna har inte allmänheten samma åsikter om utan de 

står stadsplanerare och arkitekter för (Sternudd 2007). 

Byggnader vid förtätningsprojekt kan utformas med olika kreativa tillvägagångssätt. 

För att utformningen av förtätningen ska ske på ett lämpligt sätt ska omgivningen 

utvärderas. Olika aspekter finns som är viktiga att ta hänsyn till som exempelvis 

volym, fördelning av fasadmaterial, konstnärliga detaljer och kulör. Samtidigt som 

dessa aspekter är viktiga bör man sträva efter att hitta nyckelelement i den befintliga 

byggnationen som fångas upp och återkommer i det nya. För att den nya och den 

gamla arkitekturen ska skiljas åt bör det vara en påtaglig skillnad mellan de olika 

arkitektoniska aspekterna (Alfirevic & Simonovic Alfirevic 2015). 

2.5 En god bebyggd miljö 
En god bebyggd miljö innefattar flera olika punkter som tillsammans bidrar till en 

god och hälsosam livsmiljö. I den här rapporten dras paralleller till framför allt en 

av dessa punkter. Den berör människans behov, trivsel och skönhetsupplevelse 

(Boverket 2019). 

Miljön och bebyggelsens utformning samt uppfattningen av skönhet har en stor 

inverkan på människors välbefinnande då det påverkar det undermedvetna. En 

byggnads exteriör, om den är vacker eller ful, är något som ofta kommenteras. Är en 

byggnad vacker är det material, färg och proportioner som har störst påverkan. Trä 

och tegel är två naturmaterial som uppfattas som varma, levande och attraktiva. 

Betong, glas och stål som är mer moderna material kan uppfattas som kalla och mer 

frånstötande material (Sternudd 2007). 

Vid förtätning i städer blir det allt tätare mellan byggnaderna, vilket leder till att 

befintliga grönområden blir bebyggda vilket i sin tur begränsar dagsljusintaget. 

Dessa två aspekter är viktiga för människans välmående och bör därför tas i åtanke 

när förtätning sker (Boverket 2016). 

För en god bebyggd miljö är det viktigt att bebyggelsen har en närhet till 

grönområden, grönstråk och natur för att skapa en tillgänglighet med god kvalité för 

människan (Boverket 2019). 

Kyttä, Kahila och Broberg (2011) hävdar i sin studie att den upplevda kvaliteten på 

levnadsmiljön påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande väsentligt. Enligt deras 
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slutsats kan inte en lyckad förtätning ske om inte upplevelsen av kvalitet i 

stadsmiljöer definieras. 

För att grönområden ska kunna bevaras och förvaltas i samband med exploateringar 

har Växjö kommunen tagit fram ett grönstrukturprogram. Detta program ska 

precisera riktlinjer och vara underlag vid planering av grönområden. Växjös slogan 

“Europas grönaste stad” betonar att hållbarhet och miljömedvetenhet är en del av 

Växjös identitet. Kommunen vill bidra till en god livskvalité och i Växjö är bland 

annat sjöarna och parkområdena en bidragande faktor till detta. För att uppnå ett av 

målen i grönstrukturprogrammet ska staden innehålla mycket grönska i form av 

träd, parker och alléer. När utveckling av Växjö planeras i befintliga områden i form 

av förtätning och vid planering av nya områden ska närhet till grönområden 

betraktas som attraktivt (Växjö kommun 2013). 

I framtiden kommer det under vår, höst och vinter att regna mer och marken 

kommer vara mer vattenmättad än dagsläget. I grönstrukturprogrammet nämns 

därför användandet av grönytor som en lösning för att förhindra framtida 

översvämningar vid överbelastning av dagvattenledningarna. Omdimensionering av 

dagvattenledningar ska genomföras för framtidens behov men eftersom grönytor 

fungerar som en fördröjning av vattnet och förhindrar risken för översvämning är 

det en naturlig lösning gentemot att en omdimensionering av alla Växjös 

dagvattenledningar ska behöva utföras (Växjö kommun 2013). 

Grönstrukturprogrammet manar till att begränsa exploatering av ytor som har 

möjlighet till att bli dagvattenreservoarer eller där stor risk för översvämning på 

ledningsnätet finns. De ytor som riskerar att drabbas av översvämning ligger där det 

är mycket hårdgjord yta, sjöar och redan överbelastade ledningsnät. Övriga 

grönområden som bebyggs och försvinner ska kompenseras med nya grönområden 

(Växjö kommun 2013). 

Enligt Khalaf (2016) ska en byggnad spegla sin egna tidsperiod, vilken innebär att 

det ska vara en märkbar skillnad mellan en äldre och en ny byggnad. Studien tar upp 

ett exempel i Paris mellan Louvrens äldre byggnad och den nya delen på byggnaden 

som är utformad som en pyramid i glas. Glaspyramiden invigdes år 1989 och 

Louvrens huvudbyggnad uppfördes mellan 1180- och 1793-talet. Under denna 

period genomfördes både rivningar, tillbyggnader och ombyggnationer. Louvrens 

arkitektur speglar ett renässanspalats. Mellan de två olika byggnaderna finns en 

markant skillnad vilket gör det tydligt för en observatör att uppfatta att de är 

uppförda under olika tidsperioder. Om samma stil och material hade använts när 

man byggde pyramiden som när huvudbyggnaden uppfördes hade det blivit 

betydligt svårare för observatören att urskilja att byggnaderna uppförts under olika 

tidsperioder. 
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2.6 Fasad 
En byggnads fasad har olika funktioner, den ska exempelvis knyta samman 

byggnadens inre miljö med byggnadens yttre miljö. Den ska även fungera som en 

förbindelse mellan modern och gammal design och byggnadens värde ska tydligt 

representeras av fasaden. Fasaden har direkt påverkan på stadens invånare då 

upplevelsen av fasaden påverkar människors välmående. Det går att få nya och 

unika byggnader och kvarter att se ut att vara en del av stadsbildens helhet genom 

att balansera liknande detaljer, färgsättning, material och ytor (Asylgaraeva, M., 

Luchinin, N. & Startsev, S. 2011). 

2.6.1 Material 

Material har en betydelsefull inverkan på upplevelsen av en byggnads arkitektur. Att 

materialet har kvalitet, är äkta och välgjort skapar en upplevelse av omsorg. Att en 

byggnad upplevs med en känsla av omsorg kan stärka medvetenheten hos dem som 

brukar byggnaden. Det är bra att tänka hållbart vid val av material och välja material 

som tål att åldras och som åldras vackert (Nylander & Forshed 2003, s.14). 

Det finns många material och varianter att välja på vid val av fasadmaterial. Det 

vanligast är trä-, tegel- eller putsad fasad. Trä är ett naturligt material som har en 

god hållbarhet när det sköts på rätt sätt. En träfasad är ett lättarbetat material som 

enkelt går att renovera och bygga till. Nackdelen med träfasad är att de kräver mer 

underhåll än de övriga fasadtyperna. Med trä går det att skapa många olika uttryck, 

allt från strikt modern arkitektur till mer romantisk och detaljerad (Blom Westergren 

2014). 

Tegel är ett naturmaterial med lång livslängd och god hållbarhet. Det är ett material 

som i princip är underhållsfritt och står emot fukt bra. En tegelfasad formar en tung 

och stram arkitektur. 

Puts är ett fasadmaterial som ger byggnaden ett ståtligt intryck och kan anses som 

finare. Det behöver mer underhåll än en tegelfasad men mindre än en träfasad 

(Blom Westergren 2014). 

För att färgsättningen ska bli rätt spelar även materialvalet en stor roll. Det finns 

material som går att måla och klä in i andra sorters material där alternativen för 

färgsättningen är stora. Sedan finns det materialval som är mer naturliga såsom sten 

och trä i sin naturliga form som begränsar färgsättningen (Ünver & Dokuzer Öztürk 

2001). 
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2.6.2 Färgsättning 

Val av kulörer kan ha stor betydelse för att tydliggöra en stadsbilds identitet. En 

byggnads kulörkaraktär kan avslöja dess epoktillhörighet. Om en stad analyseras 

visuellt byggnad för byggnad skapas en helhetsbild och en uppfattning om områdets 

kulöridentitet bildas (Engelbrektson 2008). 

Färg är en av de viktigaste aspekterna för att kunna stärka en stadsbild. De 

grundläggande förutsättningarna för att en miljö ska uppfattas som attraktiv är att 

byggnaderna är i harmoni med varandra och området. I området ska omgivningen 

undersökas, allt ifrån vatten, vattendrag, växtlighet till samhällsstrukturell- och 

historisk bakgrund. Material, stilideal och färg på de befintliga byggnaderna i 

området har betydelse för kvarteret och områdets identitet och ska också 

undersökas. Dessa undersökningar ska sedan fungera som underlag vid färgsättning 

och färgschemaläggning. I stadsmiljöer utgör färg en väsentlig del för att kunna 

skapa uttryck på en byggnad som förstärker arkitekturen och dess karaktär. En 

byggnad kan framhävas eller få en identitet med hjälp av effekten av färgsättningen 

eller dölja sådant som önskas döljas på en byggnad (Ünver & Dokuzer Öztürk 

2001). 

Färgsättningen på fasader ska reflektera omkringliggande byggnader och områden. 

Färgscheman av olika kvarter och områden kan därför utarbetas som hjälpmedel vid 

framtida utveckling av städer och vid färgsättning av nya byggnader (Ünver & 

Dokuzer Öztürk 2001). 

Enligt Ünver och Dokuzer  Öztürk (2001) ska färgsättning på nya byggnader i 

historiska områden ske utefter och baserat på de äldre och historiska byggnaderna i 

kvarteret för att bevara strukturen. Kalla toner är passande i exempelvis områden 

som har grönska och vatten i omkringliggande miljö, alltså blåa och gröna toner, 

som kompletteras med små mängder av kontrastfärger. Kontrastfärger på detaljer 

kan enligt Ünver och Dokuzer Öztürk (2001) stärka en byggnads intryck. 

Kulörkontraster kan även uppstå på grund av skuggor, även om byggnaden bara har 

en fasadfärg. Därför har solens position betydelse vid färgsättning (Ünver & 

Dokuzer Öztürk 2001). 

Användning av färgscheman är en förutsättning för skapandet av trivsamma 

arkitektoniska miljöer vilket är viktigt vid utformning av fasaden. Uppfattningen av 

en byggnads dimensioner kan påverkas av olika färger. Ett exempel är om en vit 

ruta skulle placeras på en svart bakgrund skulle den se större ut än om det hade varit 

tvärt om. Denna kännedom kan tillämpas vid färgsättning av fönsterkarmar, färgen 

och mönstret på murförband och olika paneltyper (Asylgaraeva, M., Luchinin, N. & 

Startsev, S. 2011). 

Oftast är det vaga aforismer eller med andra ord tänkespråk som används vid 

förklaring av hur en färg uppfattas. Ord som beskriver färg kan vara svåra att 

bedöma som vetenskapliga och mätbara. När stadsplanering pågår och termer som 

exempelvis “harmoniskt” och “kompatibel” används för att förklara hur en 

färgsättning på en byggnad ska utföras ska det inte vara subjektivt, utan objektivt för 

att det ska kunna klassas som användbart vid stadsplanering (O'Connor 2011). 
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O'Connor (2011) menar på att det finns kapacitet för att kunna använda färg som 

visuellt kamouflage på byggnader som är stora och oattraktiva. Resultatet i 

O´Connors (2011) studie var att en byggnad med harmonisk färgsättning, i detta fall 

grönt, gentemot en byggnad med kontrasterande färgsättning, som i detta fall var 

terrakotta, uppfattades byggnaden som mindre när färgen efterliknande den 

omkringliggande miljöns färgschema, grönska. O'Connor (2011) hävdar att 

färgsättning ska kunna användas som empiriskt bevis istället för anekdotiskt bevis, 

alltså personliga upplevelser, såsom det används i dagsläget (O'Connor 2011). 

Anter Fridell (2015) har studerat färgsättningens historia då byggnaderna uppfördes 

i Sverige. Färgsättningens historia startar när husen i Sverige byggdes av material 

från naturen såsom timmer och med murar av gråsten. Den ursprungliga kulören 

blev därför grå. Denna gråa kulör kunde variera beroende på material. Om timret 

var kådrikt blev kulören mer gyllene eller så kunde de tjäras och resultera i mer 

brunsvart nyans. 

När Sverige sen började bygga stenhus var kulören ofta en imitation av material 

som inte användes i Sverige på den tiden, exempelvis fransk sandsten och franska 

tegelpalats som ofta hade gul kulör. Den gula kulören blev vanlig på byggnader med 

fasader i puts. Andra kulörer som var vanligt på bergarter som det sedan byggdes 

fasader med i Sverige var vitt, rött och svart. Den vita kulören är en imitation av 

antiken och blev populärt under 1500-talet och sedan kom det tillbaka kring 1800-

talet (Anter Fridell 2015). 

2.7 Lagar och föreskrifter för kulturhistoriska områden 

2.7.1 Plan- och bygglagen (PBL) 

Det finns olika lagar och regler för att skydda byggnader som är kulturhistoriskt 

värdefulla. Plan- och bygglagen är de som styr byggandet. Kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt enligt 

plan- och bygglagen. Bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse kan 

skyddas av det som av allmänheten ofta benämns K-märkning. Flera olika lagskydd 

går under denna benämning. Rivning eller förändring av byggnader som kan minska 

det kulturhistoriska värdet får ej utföras (Riksantikvarieämbetet 2017). 

2.7.1.1 Detaljplan 

Det är kommunen som tar fram detaljplaner. I den beskrivs hur mark- och 

vattenområden får brukas samt hur bebyggelsen ska utformas. Det är detaljplanen 

som avgör vilka byggåtgärder som är godkända att göra. Bestämmelserna kan bland 

annat innefatta var man får bygga, hur högt man får bygga samt hur stor yta som får 

bebyggas. Dessa olika bestämmelser är juridiskt bindande i detaljplanen. Fram till 

att ändring, upphävning eller ersättning av en ny detaljplan sker är det den befintliga 

detaljplanen som gäller (Riksantikvarieämbetet 2017). 

2.7.1.2 Översiktsplan 

Översiktsplanen regleras utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen. En kommuns 

översiktsplan ska tillföra hållbar utveckling och en god miljö. Den ger grunddragen 

i hur vatten- och markområden ska användas och hur bebyggelsemiljön ska brukas, 
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utvecklas och bevaras. I en översiktsplan ska det vara tydligt hur man tar hänsyn till 

riksintressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande (Riksantikvarieämbetet 

2017). 

2.7.2 Utformningskrav 

Enligt plan- och bygglagens (PBL) 8 kap. ska en byggnad ha en god form- färg- och 

materialverkan. Kravet är ändamålsenligt vid en byggnads uppförande eller ändring 

av en byggnad. Huruvida kravet uppfylls kan avgöras vid en analys av en byggnads 

komposition. Byggnadens komposition avser byggnadens sammansättning, det vill 

säga hur byggnadens beståndsdelar samverkar och bildar ett uttryck och en helhet 

(Boverket 2018). 

Analysen utförs på beståndsdelarna och sammansättningen för att kunna bedöma 

helheten. När det gäller sammansättningen analyseras byggnadens proportioner och 

storlek med utgångspunkt i skala, rörelse, balans, riktning, rytm och möten. Här 

spelar hantering av volym och form stor roll och även fönstersättning har betydelse 

för sammansättningen. Följande frågor kan enligt Boverket (2018) ställas vid 

analysen: 

• Hur möts byggnadens olika delar och olika material? Hur möter byggnaden 

marken? 

• Har byggnaden en rytm och hur upplevs den i så fall? 

• Har byggnaden en riktning och/eller rörelse som är betydelsefull? 

• Finns det balans mellan byggnadens delar, både yt- och volymmässigt? 

• Är byggnadens delar i olika skala? Hur är dessa delar ordnade i förhållande 

till varandra? 

• Vilken är byggnadens övergripande karaktär? Lätt/ tung, stram/lekfull, 

inbjudande/sluten, stolt eller lågmäld, och så vidare? 

 

De beståndsdelar som bland annat analyseras är val och behandling av material, 

färgsättning, utformning av dörrar, fönster, tak och takutsprång. Markanslutning på 

byggnaden har även betydelse vid analysen. 

Det är inte bara egenvärdet hos byggnaden som behöver analyseras utan även dess 

samspel och anpassning till platsen som byggnaden ska uppföras på bör ske 

parallellt. De tidigare punkter som används vid analysen av byggnaden kan även 

användas för bedömningen av platsen. Dessutom kan bedömningen av byggnaden i 

förhållande till området och gatan vara av stor betydelse. Proportioner, färgsättning 

och materialval har betydelse för hur byggnaden samspelar med platsen (Boverket 

2018). 

I känsliga miljöer ska grundligare underlag tas fram eftersom detaljerna är av stor 

vikt vid bygglovsansökan. De komponenter som analysen utförs på är komponenter 

som bedömer byggnadens utseende, det baseras på estetiska komponenter såsom. 

• Färgsättning, 

• Storlek och skala, 

• Materialval, 
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• Fasadutformning, 

• Yttre rumsbildningar och 

• Markanslutning. 

(Boverket 2018) 

Underlaget kan behöva kompletteras med skriftliga beskrivningar, 3D-modeller, 

foton, detaljritningar och material- och kulör beskrivningar. Vid införandet av detta 

krav understryks det att nyskapande inte skulle uteslutas och att ha respekt för 

omgivningen förhindrar inte detta nyskapande (Boverket 2018). 

2.7.3 Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är avsedd att skydda värdefulla byggnader, 

kyrkor, arkeologi samt föremål. Den inleds med att “Det är en nationell 

angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 

alla.”. Lagen anger att Riksantikvarieämbetet har tillsyn över kulturminnesvården i 

landet och att Länsstyrelserna har tillsyn över länen (Riksantikvarieämbetet 2017). 

2.7.4 Byggnadsminne 

Ett byggnadsminne kan omfatta ett område med ett flertal byggnader eller en 

enskild byggnad med ett högt kulturvärde som behöver skyddas. Det är 

grundläggande att säkerhetsställa att varje människa ska ha tillgång till det 

gemensamma kulturarvet. Alla har rätt att väcka frågan om en byggnad ska 

byggnadsminnesförklaras. Det är Länsstyrelsens uppgift att ta emot dessa frågor 

men de kan också väcka frågan själva. I kulturmiljölagens 3 kap. finns det grunder 

för hur en bedömning om en byggnad ska bli ett byggnadsminne eller inte ska 

utföras. Det sker sedan en granskning ur nationella och regionala aspekter innan 

beslut fattas. Det är svårt att få en byggnad att bli ett byggnadsminne och det är 

därför viktigt att framhäva byggnadens kulturhistoriska värden. 

Länsstyrelsens roll är att fastställa föreskrifter och skyddsbestämmelser till varje 

byggnadsminne individuellt för att bevara det kulturhistoriska värdet. Länsstyrelsen 

har sedan tillsyn över byggnaden och ansvar för tillstånd om godkännande kan ges 

för ingrepp som strider mot skyddsbestämmelserna. Statliga byggnadsminnen 

beslutar regeringen om efter förslag från Riksantikvarieämbetet 

(Riksantikvarieämbetet 2017). 

2.7.5 Miljöbalken 

Miljöbalken eller med andra ord den centrala miljölagstiftningen, skyddar värdefulla 

kultur- och naturmiljöer. Myndigheten som är ansvarig för tillsyn av miljöbalken är 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vid exploatering eller planering för byggnation 

som kan komma att göra avtryck på miljön ska en miljökonsekvensbeskrivning 

göras enligt miljöbalkens 6 kap. Beskrivningen ska innehålla en beskrivning av 

verksamheten och dess påverkan på kulturmiljön, området och kulturarvet. Både 

under byggskedet och efter. 

En miljökonsekvensbeskrivning har utförts för kvarteret Gripen då de planeras att 

exploateras och de kulturhistoriska värdena ska därför beskrivas och dokumenteras. 
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Kulturparken Småland utför en miljökonsekvensbeskrivning av en visionsplan 

presenterad av Sweco åt Växjö Kommun. 

Enligt miljöbalken ska kulturmiljöer och kulturvärden skyddas av 

Riksantikvarieämbetet. För att utveckla och tillvarata dessa värden arbetar 

Riksantikvarieämbetet med hur förändringar ska utföras och hur förvaltningen ska 

skötas (Riksantikvarieämbetet 2017). 

2.7.6 Riksintresse 

Det finns geografiska områden med viktiga kvaliteter och värden som är 

betydelsefulla för kulturmiljövården. Länsstyrelsen är ansvarig för respektive län 

och Riksantikvarieämbete för hela nationen. Områden som är utpekade att vara av 

riksintresse avgörs av Riksantikvarieämbetet. Detta sker enligt miljöbalkens 3 kap. 

För att tillgodose riksintressena och att bevara områden vid exploatering är det 

kommunens ansvar att ange det i översiktsplanerna, detaljplaner och 

områdesbestämmelser (Boverket 2017b). Det finns cirka 1700 områden som är av 

riksintresse (Riksantikvarieämbetet 2017).  

Växjö centrums kulturhistoriska värde är av intresse för nationen. Rutnätsstaden, 

fondbyggnader som finns runt om i Växjö centrum, domkyrkans som är ett arv från 

stiftsstaden och generellt spår från tiden innan 1658 är av riksintresse i Växjö. 

Eftersom kvarteret Gripens placering ligger i utkanten av rutnätsstaden inkluderas 

det i riksintresset (Svensgård 2009). 
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2.8 Jämförelseobjekt kvarteret Gesällen 
Gesällen är ett kvarter som finns i stadsdelen Kvarnholmen, en ö som utgör Kalmar 

innerstad. Kvarnholmen är ett riksintresseområde som utgörs av domkyrkan, 

försvarsanläggningar, byggnadskomplex från olika tidsepoker samt den bevarade 

stadsplanen vilket utarbetades under 1600-talet. Kvarnholmen är utformad med en 

rutnätsplan och speglar den tidens stadsbyggnadskonst. Det är en av norra Europas 

bäst bevarade stadsplaner från 1600-talet. Under flera århundraden har 

Kvarnholmen använts som en mötesplats för handel i staden. Bebyggelsen på 

Kvarnholmen utmärks genom att byggnaderna har en genomgående låg 

byggnadshöjd med några få uppstickande landmärken. Fasaderna har en vertikalitet 

och är huvudsakligen av sten och puts. Det uppfördes även kvarter med småskaliga 

träbyggnader vilka användes som bostäder för hantverkare, Gesällen är ett sådant 

exempel och här bodde främst hantverkare under 1700- och 1800-talet (Kalmar 

kommun 2011). 

Gesällen har sin placering nära byggnadsminnet domkyrkan. Det är ett kvarter med 

små tomter, vilket skiljer sig från övriga kvarter på Kvarnholmen. Det är svårt att 

säga när de första byggnaderna uppfördes i kvarteret Gesällen, men troligtvis 

inträffade det under första hälften av 1700-talet. I kvarteret fanns ett befästningsverk 

som revs på 1800-talet och under 1960- och 1970-talet genomfördes ytterligare 

rivningar. Rivningarna resulterade i att den sydöstra delen av området varit 

obebyggt och har använts som parkeringsplats. Där befästningsverket tidigare hade 

sin placering var det planerat att bygga ett parkeringshus, men istället har det nu 

uppförts affärs- och bostadshus. Att utföra förändringar på Kvarnholmen är en stor 

utmaning och måste ske varsamt och med respekt för de befintliga, för att inte 

förstöra kulturhistoria från 1600-talet. Det är området i Sverige som har flest 

kulturminnesmärkta byggnader (Wandin 2013). 

 

 

Figur 1. Karta över Kvarnholmen. Visar kvarteret Gesällens placering (Kalmar kommun, 2020). 
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Figur 2. Kvarteret Gesällen. Den blå kulören visar den del som varit obebyggd sedan rivningarna 

1960-och 1970-talet, och som länge användes till parkering (Kalmar kommun, 2020). 

 

Kalmar kommun tog fram en ny detaljplan 2014 för kvarteret Gesällen. I den var 

byggnadshöjderna och riksintresset några av huvudfrågorna och därför togs en 

miljökonsekvensbeskrivning fram. Detaljplanen lyder ”Ny byggnad ska utformas 

med särskild hänsyn till Kvarnholmens kulturhistoria”. Detta innebär att i 

överensstämmelse med planbestämmelserna kan byggnader byggas med varierande 

höjder samt att fasadmaterial kan vara skiftande, men det ska inte vara främmande 

för området Kvarnholmen (Wandin & Lindholm 2013). 

Allmänheten har i samband med bygglovsärendet blivit tilldelade fel information. 

Trots detta gav samhällsbyggnadskontoret bygglov till en betydligt större 

exploatering och byggnadshöjd än vad som tillåtits av detaljplanen. Beslutet 

angående bygglovet motsätter sig plan- och bygglagens regel angående mindre 

avvikelser i detaljplanen (Barometern 2017). I översiktsplanen för kvarteret 

Gesällen framgår det tydligt att verksamheter i bottenplan de ska prioriteras för 

allmänheten, detta för att ge mer liv och rörelse i området (Wandin & Lindholm 

2013). 

Kalmar kommun arrangerade 2011 en markanvisningstävling för att få fram ett 

förslag till kvarteret Gesällen. HSB, Skanska och White arkitekter framställde det 

vinnande förslaget, med hänsyn till de kriterier som kommunen hade. White 

arkitekter tog fram förslagsskisser och sedan var det Atrio arkitekter som var 

huvudarkitekten under projektets gång. Projektet inleddes i januari 2015 och stod 

klart i maj 2018, innehållande ca 3 400 kvadratmeter handel och 120 bostäder 

(Kalmar kommun 2017). 



 

16 

 

Att förtäta med nya affärs-och bostadshus ansågs ha en positiv inverkan på 

kulturmiljön och stadsbilden för Kvarnholmen och eftersom det tidigare varit 

bebyggt återskapades det traditionella kvartersmönstret. Att bygga i kvarteret 

Gesällen skapade en attraktiv plats för bostäder och handel (Wandin & Lindholm 

2013). 

Länsarkitekten Per Hansson säger ”Vi måste våga utveckla staden och inte bara 

hålla fast vid hur det alltid har sett ut. För allt har hela tiden förändrats”. Medan 

arkeologen Peter Carellis säger "Det vore förfärligt om alla nya hus skulle se ut som 

1650. Varje tid måste lämna sina årsringar till framtiden. Sedan kanske det inte 

alltid behöver vara ett 14-våningars glashus" (Barometern 2016). Stadsarkitekten 

Gunnar Magnusson säger: 

 

De nya husen lyfts till en höjd, som överskrider de tre våningar, som varit gällande i 

mer än etthundra år för Kvarnholmen. Detta kan jag leva med. MEN de nya husens 

fasadutformning - en dålig pastisch på en rad hus vid en kanal i Amsterdam - kommer 

vi kanske att få leva med i många, många år. 

(Östra Småland Nyheterna 2017) 

 

 

Figur 3. Fiskaregatan 2019. 

 

Nybyggnationen påminner om det som tidigare existerat i kvarteret, men de är av 

större skala och har en mer modern färgsättning. Husen mot Fiskaregatan har smala 

tomter, är gavelställda och ligger i liv med gatan. Fasadmaterialen är av trä och puts 

med varierande kulör. Byggnaderna är av skiftande höjd med sadeltak och har 

tegelpannor (Wandin 2013). 
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Figur 4. Hörnet av västra Sjögatan och Strömgatan. 
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På hörnet av Strömgatan och Västra Sjögatan har det uppförts ett flerfamiljshus för 

bostäder. Byggnaden fick sin placering och form efter det gamla befästningsverket 

vilket legat på platsen tidigare. Den byggnaden skiljer sig från de övriga i kvarteret 

och har en mer modern utformning. Fasadmaterialet är av skiffer- och stenskivor i 

en mörk kulör (Wandin 2013). 

 

   

 

Figur 5 och 6. Fasadövergångar mellan de befintliga byggnaderna och de nya i kvarteret Gesällen.  
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3 Objektsbeskrivning 

Centrala Växjö utgör ett riksintresse vilket inkluderar kvarteret Gripen. I 

riksintresset ligger betoningen på bevarandet av fondbyggnader, våningshöjder, 

rutnätsplanen och esplanaderna (Palmblad 2018). Kvarteret Gripen speglar 

småstadens miljökvalitet med den låga byggnadshöjden, fasadliv i kvartersgräns och 

en blandning av verksamheter i byggnaderna såsom kontor, flerfamiljshus och 

villor. Trots byggnadernas personliga särdrag har de ett starkt samband vilket 

resulterar i en harmonisk helhet (Blixt & Jönsson 1990). 

Många passerar dagligen förbi kvarteret på grund av den centrala placeringen. De 

arkitektoniska stilidealen är tydliga och har inverkan på förbigående och skapar en 

imponerande miljö. Stadsplanen från 1940 upprättades bland annat för att förhindra 

att höjden på byggnaderna i området inte skulle överstiga 10,8 meter och att 

innergårdarna ej skulle förminskas. Detta på grund av att kvarterets identitet styrks 

av dess rymd. I stadsplanen gjordes inga specifika skyddsbestämmelser för att 

skydda byggnaderna från rivning eller förvanskning då byggnadsbeståndet under 

denna tidsperiod var relativt ny. 

Kvarteret Gripen är Växjös mest bevarade kvarter. Stadens rutnätsplan har växt 

fram mellan cirka 1650-1850. Kvarteret Gripen ligger i utkanten av rutnätsplanen 

och är omgiven av paradgatorna, Kungsgatan, Linnégatan, Nygatan och Norra 

esplanaden (Ahlberg 1998). Byggnaderna i kvarteret är märkbart influerade av 

omkringliggande byggnader både i utseende och med tilltagna tomter, som 

exempelvis Biskopsstället Östrabo och Residenset (Palmblad 2018). 

 
 

Figur 7. Fastighetskarta med fastighetsnummer (Palmblad 2018). 
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Projekt om omgestaltning och förtätning är något som har berörts vid olika tillfällen, 

men har inte förverkligats. Dock har stora parkeringsytor ersatt grönytorna som 

tidigare kännetecknat kvarteret. 

Konkreta planer finns på exploatering som flera av fastighetsägarna vill utföra. 

Växjö kommun har på grund av dessa planer valt att utföra en antikvarisk 

förundersökning, en miljökonsekvensanalys och en visionsidé. 

I miljökonsekvensanalysen från Smålands museum understryks det hur viktig frågan 

om framtida exploateringsplaner är och hur dessa exploateringar kan påverka 

riksintresset och kulturhistoriska värden. Kommunen uppmanas att ha fokus på hur 

huskropparna påverkar stadsbilden och strukturen på kvarteret. Estetiska detaljer bör 

i framtiden beslutas om i varje specifik bygglovsprocess. Det är viktigt att förstå hur 

ovanligt det är att ett centralt kvarter i Växjö inte blivit dramatiskt förändrat under 

50- 60- och 70-talet då majoriteten av Växjös kvarter i centrum blivit påverkade 

(Palmblad 2018). 

Det är viktigt att förstå att kvarterets struktur, enskilda byggnader och riksintresset 

kommer att bli påverkade vid exploatering i kvarteret men måste bedömas på rätt 

sätt för att kunna godkännas som antikvariskt lämpligt. För att en förtätning ska 

kunna möjliggöras på ett antikvariskt lämpligt sätt i ett kvarter som Gripen måste 

höga krav ställas på förtätningsytan, utformningen och material/kulörval. Det är 

viktigt att understryka att förtätningsprojekt är högst svårhanterliga att realisera 

samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras (Palmblad 2018). 

3.1 Exploateringshot 
Planer om att en genomfartsled skulle ersätta den allé som låg utmed Norra 

esplanaden diskuterades kritiskt år 1964 och det var stort motstånd från både 

stadsbor och folk utanför Växjö. Kommunen tog ändå beslutet att hugga ner allén 

för att öka trafikkapaciteten i Växjö, vilket påverkade kvarteret Gripen. 

På fastigheten Gripen 10 gjordes skadliga fasadrenoveringar med plastfärg som 

resulterade i kostsamma renoveringar för att återbygga originalfasaden och original 

detaljerna. Ett bygglov söktes 1967 av ägarna om att byta putsfasaden till tegelfasad. 

Byggnadsnämnden beslutade 1970 att exteriören ej skulle få bytas till tegel baserat 

på att en sådan radikal ändring av byggnadens fasad hade skadat den unika 

kulturhistoriska stadsbilden och skapat ett utseende på byggnaden som inte är 

enhetligt med omkringliggande område. Istället bekostade Riksantikvarieämbetet 

det särskilda restaureringsarbetet för att originalfasaden och detaljer skulle kunna 

återställas (Palmblad 2018). 

Under 1970 diskuterades många rivningar och exploateringsmöjligheter i kvarteret 

Gripen. Byggnadsstyrelsen ville riva många av sina egna byggnader men även 

bebygga innergårdar. Det hela började med att Byggnadsstyrelsen sökte ett 

rivningslov. Det uppmärksammades att det skulle vara märkligt om 



 

21 

 

Byggnadsstyrelsen själva skulle vara med och förstöra bebyggelse i Växjö som är 

kulturhistoriskt värdefull. 

Under 1979 diskuterades stadsplanen och att den inte överensstämde med den 

planerade exploateringen men byggnadsnämnden var redo att undersöka en möjlig 

förändring. Förståelse för kvarterets byggnader och dess kulturhistoriska värden 

grundades i en inventering från 1975. Växjö kommun valde att försöka bevara 

byggnaderna och det resulterade i ett treårigt rivningsförbud fastställt av 

byggnadsnämnden. Riksantikvarieämbetet fastslog inte byggnadsminnesskydd på 

byggnaderna i kvarteret men underströk att byggnaderna skulle skyddas i en ändring 

i detaljplanen för kvarteret. Inget permanent juridiskt skydd för kvarteret har ännu 

fastställts (Palmblad 2018). 

Det som har förändrats markant i kvarteret är mängden grönytor och grönska. De 

tidigare trädgårdarna ersattes med grusparkeringar troligen runt 1970 och en av 

Växjös innerstads vackraste trädgård försvann. Kvarterets struktur blev påtagligt 

förändrad. Några trädgårdsytor finns fortfarande kvar och dessa är relativt 

opåverkade (Palmblad 2018). 
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3.2 Gripen 2 

 

Gripen 2 

 
 

Figur 8. Fastighet Gripen 2. 

Arkitekt 

Verksamhet 

Användning 

- Uppfördes 1892. 

- Arkitekt J.Sahlström. 

- I dagsläget en bostadsrättsförening. 

Fönster 

Entré 

- Fönstrena är symmetriskt utplacerade. 

- Fönstrena skiljer sig från de olika våningarna, 

bottenvåningen har korspostfönster och övervåningen 

har rundbågevälvda fönster. 

- Fönstrena byttes ut 1984. 

- Entrén är centrerad i mitten av byggnaden. 

Exteriör 

Fasadmateri

al 

-  Exteriören är tidstypisk och uppbyggd med en 

rusticerad bottenvåning. 



 

23 

 

Tak 

Detaljer 

- Svart bandplåt. 

- Runt fönster, takanslutning och mellan våningarna 

syns profilerade lister. 

- Klassiska arkitekturdetaljer finns i form av pilastrar. 

Tomt - Trädgården som en gång låg där består nu till största 

delen av parkeringsytor. 

- På tomten finns ett garage och ett gårdshus. 

(Palmblad 2018) 

3.3 Gripen 6, Kungsgatan 12 
 

 

Gripen 6, Kungsgatan 12 

 

 

Figur 9. Fastighet Gripen 6, Kungsgatan 12. 
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Arkitekt 

Verksamhet 

Användning 

- Frans Chr. Lindskog. 

- Uppfördes 1872. 

- Anpassad för kontor och är även ritad åt 

Hypoteksföreningens bankverksamhet. 

Fönster 

Entré 
- Tre bågformade centralt placerade fönster på 

övervåningen. Resterande fönster på fastigheten är 

rektangulära treluftsfönster av T-posttyp. 

Exteriör 

Fasadmaterial 

- Eklektiska stilideal formade byggnadens fasad. 

- Framsida längs Norra esplanaden är utformad som 

nyrenässans och resterande ytor av byggnaden är 

slätputsade. 

- Byggnadens stomme är av tegel men klädd i puts. 

- Renoveringen av putsfasaden utfördes inte aktsamt 

och stör därför intrycket av fasaden. 

Tak 

Detaljer 

- Taket är beklätt med skivtäckt kopparplåt. 

- Flera takkupor pryder det helvalmade sadeltaket. 

- Dekorationer i form av ornament som är mycket 

välbevarade. 

Tomt 

Övrigt 

- De nuvarande garageplatserna som ligger utmed 

norra tomtgränsen har innan 1950-talet varit en 

tillbyggnad med arkivutrymmen. 

- Stenstommen till gårdshuset på tomten ska bevaras. 

(Palmblad 2018) 
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3.4 Gripen 6, Nygatan 8 

 

 

Gripen 6, Nygatan 8 

 
 

Figur 10. Fastighet Gripen 6, Nygatan 8. 

Arkitekt 

Verksamhet 

Användning 
 

-  Uppfördes 1871. 

- Arkitekt J.P. Lindberg. 

- Var vid uppförande Kronobergs läns sparbank på 

bottenvåningen med bostäder på övervåningen. 

Fönster 

Entré 
 

- Fönstrena är symmetriskt utplacerade. Fönstrena på 

övervåningen har rektangulär form och av 

korsposttyp och på bottenvåningen svagt välvda t-

postfönster. 

- Nya entrén och installationer på baksidan av 

byggnaden har förvanskat byggnaden. 

- Ena porten är borttagen och den andra används ej. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Fasaden är tidstypisk för klassicismen. 

- Råhuggna murstenar pryder bottenvåningen. 

- En slätputsad fasad syns på övervåningen och 

byggnaden har en huggen stengrund. 

- Byggnaden är målad i en gul kulör men från början 

var fasaden målad i grå kulör med vita omfattningar. 

Tak 

Detaljer 

- Plåt som är svartmålad täcker sadeltaket och 

vindsgluggar är symmetriskt utplacerade. 

-  En grov profilerad list skiljer våningarna från 

varandra. 

- Utskjutande överstycken på övervåningen 

(Palmblad 2018) 
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3.5 Gripen 8 
 

 

Gripen 8 

 
 

 Figur 11. Fastighet Gripen 8.  

Arkitekt 

Verksamhet 

Användning 

- Uppfördes 1811. 

- Baumgartenska huset, döpt efter familjen som ägde 

byggnaden 1850. 

- Två tillbyggnader, första delen ritad av Adolf Wiman 

1930 och andra tillbyggnaden är ritad av Jörgen 

Egmose 1960. 

- Tidigare ägt av Växjö Pastorat. 

Fönster 

Entré 

- Övervåningens tvåluftsfönster har kvadratisk form 

och bottenvåningen har korspost och är bågformade 

med rektangulär form. 
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- Byggnadens entré är centralt placerad och är elegant 

med två pilastrar. 

Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Sengustaviansk stil. 

- Grunden har stenstomme och övervåningarna har 

timmerstomme med ljus slätputs. 

Tak 

Detaljer 

- Skorstenarna är inklädda i plåt och det halvvalmade 

sadeltaket är beklätt med betongpannor. 

-  En utsmyckning i form av en utskjutande triangel, en 

fronton, är placerad på översta våningen. 

- Första tillbyggnadens stil anpassades till och 

underordnades huvudbyggnaden, andra tillbyggnaden 

har enklare stil. 

Övrigt - Byggnaden är betydande för Växjös historia då den 

klarade flera stadsbränder och att exteriören i princip 

är densamma som när byggnaden uppfördes. 

(Palmblad 2018) 
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Gripen 9 

 

 

Gripen 9 

 

Figur 12. Fastighet Gripen 9. 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1879. 

- Arkitekt J.P. Lindberg. 

- Ägdes av och var bostad till provinsialläkaren. 

Fönster 

Entré 

- Byggnadens träfönster är utplacerade symmetriskt på 

fasaden och de är treluftsfönster med T-post. 

- En entré med tillhörande stentrappa är placerad på 

gaveln. 

Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Byggnadens fasad är putsad och den arkitektoniska 

stilen är enkel och med få dekorativa detaljer. 

-  Byggnadens exteriör är välbevarad. 

- Den ljusblå/turkosa kulören har sannolikt ingen 

historisk koppling. 
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Tak 

Detaljer 

- Taket är klätt med skivtäckt plåt och är utformat så 

att det är valmat mot norr. 

- Två takkupor tillkom 1920 och 1940. 

- Det som är dekorativt på byggnaden är utskjutande 

lister kring takfoten och fönsterna. 

Tomt 

Övrigt 

- Placeringen på fastigheten ger den ett stort 

miljövärde. 

- På den stora tillhörande tomten finns ett garage som 

tidigare varit ett gårdshus. 

(Palmblad 2018) 
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3.6 Gripen 10 

 

 

Gripen 10 

 
 

Figur 13. Fastighet Gripen 10. 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1879 

- Arkitekt A.G. Johansson 

- Fastigheten har bebotts av bland annat Växjös 

borgmästare och en landssekreterare men även varit 

en församlingslokal för Korskyrkan. 

Fönster 

Entré 

- Fönster med T-post och symmetriskt utplacerade. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Byggnaden har en putsad fasad med unika 

gipsornament och exteriören har drag som liknar ett 

tempel. 

- Stommen består av timmer. 

- Byggnaden har en grund som består av råhuggna 

murstenar. 

Tak 

Detaljer 

- Sadeltak 

- Taket är klätt med svart skivtäckt plåt 

- Byggnadens fasad är till stor del autentisk trots 

påkostade restaureringar av gipsornament 

- Byggnaden har en grund som består av råhuggna 

murstenar 

Tomt 

Övrigt 

- Fastighetens tomt har höga brandväggar som finns på 

östra och södra sidan av tomtgränsen. 

- Det kulturhistoriska värdet på byggnaden förtydligas 

då bland annat två betydelsefulla stadsbor är 

associerade till fastigheten. 

- Fasaden och dess detaljer är synnerligen unika i 

Växjö. 

- En byggnadsminnesansökan sägs ha gjorts på hela 

fastigheten men går inte att bekräfta. 

(Palmblad 2018) 
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3.7 Gripen 11 (a) 

 

 

Gripen 11 (a) 

 
 

Figur 14. Fastighet Gripen 11 (a). 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1879. 

- Arkitekt L. Keuman. 

- Fastigheten byggdes som en bostad åt Oskar 

Schenfelt som var överstelöjtnant och viktig 

politiker. Därefter har en köpman och 

byggnadsstyrelsen ägt byggnaden och den 

sistnämnda omvandlade villan till kontor åt 

Lantmäteriet. 

Fönster 

Entré 

- Olika former och storlekar på fönsterna. 

- En storslagen entré är placerad längs med 

Esplanaden. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Den pampiga byggnaden har inslag av 

nationalromantik, barock och Arts&Crafts rörelsen. 

- Byggnaden har timmerstomme med slätputs som 

fasadmaterial. 

- Böljande former på huset och utskjutande partier och 

gipsornament smyckar exteriören. 

Tak 

Detaljer 

- Taket är klätt med bandplåt och skivtäckt plåt. 

- Byggnaden har en tydlig profilerad takfot. 

- En uppseendeväckande träbalkong finns på 

byggnadens baksida. 

Tomt 

Övrigt 
- Byggnadsstyrelsen fick avslag på en ansökan om 

rivning 1982. 

(Palmblad 2018) 
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3.8 Gripen 11 (b) 

 

 

Gripen 11 (b) 

 
 

Figur 15. Fastighet Gripen 11 (b). 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1922. 

- Arkitekt Carl Kjellberg. 

- Kontor. 

Fönster 

Entré 

- Tidstypiska korspostfönster är placerade 

symmetriskt. 

- Putsad omfattning inramar en stor träport. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Exteriör utformad med inspiration från 1920-talet 

med mindre dekorativa detaljer. 

- Byggnaden har trästomme i form av resvirke och 

putsad fasad. 

- Huggen granit pryder fasadens sockel. 

Tak 

Detaljer 

- Glaserat tegel täcker det helvalmade sadeltaket och 

plåt täcker de fyra takkuporna. 

- Detaljer i form av en tandsnittsrad vid taket, 

profilerade takfötter och pilastrar på byggnadens 

knutar smyckar fasaden. 

- Detaljer på portomfattningen har försvunnit och 

porten blivit utbytt till en i liknande tidstypisk stil 

som innan. 

Tomt 

Övrigt 

- Denna byggnad hade en av Växjös vackraste 

trädgårdar, en rosenträdgård, som tidigare nämnts. 

- Trädgården togs bort för att ge plats åt parkeringar 

när Byggnadsstyrelsen övertog fastigheten och gjorde 

om fastigheten till ett kontor åt Vägverket. 

- Rivningsplaner. 

(Palmblad 2018) 
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3.9 Gripen 11 (c) 
 

 

Gripen 11 (c) 

 
 

Figur 16. Fastighet Gripen 11 (c). 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1931. 

- Arkitekt Olof Lundgren. 

- Kontor åt Lantmäteriet. 

Fönster 

Entré 

- Fönsterna har tre rutor i varje båge på respektive 

tvåluftsfönster. 

- Entrén består av två ekportar som markeras tydligt av 

en dubbel stentrappa vilket leder uppmärksamheten 

dit. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

Kulör 

- Nyklassicism med influenser av funktionalismen. 

- Byggnadens båda våningar är slätputsad och har 

plattor av skiffer på sockeln. 

Tak 

Detaljer 

- Svart skivtäckt plåt på byggnadens sadeltak och de 

åtta takkuporna inklusive skorstenarna 

- Byggnadens vind renoverades 1934 och fyra 

takkupor tillkom och fönsterpartier sattes in på 

gavlarna. 

- Få dekorativa detaljer var vanligt för detta stilideal 

och när en byggnad väl utsmyckades var det ofta 

kring entréerna. 

Tomt 

Övrigt 
- 1969 blev den grusade gårdsplanen asfalterad och 

den grönyta som finns på tomten är en smal remsa 

framför byggnaden som ramas in med en låg mur av 

skiffer. 

(Palmblad 2018) 
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3.10 Gripen 12 

 

 

Gripen 12 

 

 

Figur 17. Fastighet Gripen 12. 

Arkitekt 

Verksamhet/ 

Användning 

- Uppfördes 1922. 

- Arkitekt Carl Kjellberg. 

- Bostad. 

Fönster 

Entré 

- Portomfattningen och entrén liknar Gripen 11 (b) 

förutom ett växtornament vilket är närmast intakt. 
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Exteriör 

Fasadmaterial 

- Putsad fasad. 

- Exteriör utformad med inspiration från 1920-talet 

med mindre dekorativa detaljer. 

Tak 

Detaljer 

- Helvalmat tak med tegelpannor och fyra takkupor. 

- Tydlig sockel. 

- Fönsteröverstycken på övervåningens fönster. 

Tomt 

Övrigt 

- Har den trädgården som i nuläget är den mest 

välbehållna i kvarteret. 

(Palmblad 2018) 

 

 

Figur 18. Fotografier på kvarteret Gripen. 
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3.11 Färgscheman 
 

 

Figur 19. Ungefärliga kulörer på de befintliga byggnaderna i kvarteret Gripen (Ehrling 2019). 

 

 

Figur 20. Ungefärliga kulörer på tak och detaljer på de befintliga byggnaderna i kvarteret Gripen 

(Ehrling 2019).  
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4 Metod 

I det här kapitlet redogörs för vilka metoder som använts för att få fram resultat och 

slutprodukt. Studien har baserats på både sekundär- och primärdata. För det 

slutgiltiga förslaget som tagits fram ligger enkäter, observationer och teori till 

grund. 

4.1 Sekundärdata 
Sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och rapporter som berör 

området användes inledningsvis i studien. Det har även tagits hänsyn till olika lagar 

och föreskrifter som varit relevanta för området och ämnesvalet. Den sekundärdata 

som samlats in har varit nödvändig för arbetets förslag, resultat och slutsats. Detta 

för att ge en förståelse kring hur förtätning av kulturhistoriska miljöer kan ske på ett 

varsamt sätt.  

4.2 Enkät 
Utöver sekundärdata har primärdata i form av enkäter skickats ut till sakkunniga 

yrkesgrupper inom ämnet, såsom arkitekter, stadsarkitekter, bygglovshandläggare, 

stadsplanerare, planarkitekter samt stadsutvecklare. Utskicket av enkäten till de 

berörda parterna har skickats till olika arkitektkontor och kommuner runt om i 

Sverige. De tillfrågade har fått frågor kring förtätning ur ett utformningsperspektiv 

med fokus på kulturmiljö. Frågorna innehöll svarsalternativ som skulle prioriteras 

utifrån de tillfrågades egna åsikter. Enkäten effektiviserades tidsmässigt genom att 

ha svarsalternativ. 

4.3 Observationer 
Observationer i form av platsbesök har utförts av de två utvalda kvarteren i Växjö 

och i Kalmar. Under platsbesöken studerades kvarterens volym, utformning samt 

exploateringsytan för att hitta lämplig plats att bygga på. 
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5 Genomförande 

Inledningsvis av studien samlades viktig information in från olika källor, såsom 

vetenskapliga artiklar, litteratur samt rapporter, angående förtätning i städer. Annat 

som använts i studien är befintligt material i form av olika lagar och föreskrifter. De 

berör aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid förtätning av kulturmiljöer. 

5.1 Enkät 
Enkäten var digital och skapades med hjälp av en internetsida vid namn Survio.com. 

Enkäten skickades ut till respondenterna via mail. Mailet beskrev vilket syfte 

enkäten hade samt innehöll bilder på kvarteret Gripen för att ge respondenten en 

uppfattning över hur ett kvarter med kulturhistorisk miljö såg ut som studien drog 

paralleller till. I mailet var det en länk som tog respondenten vidare till 

enkätfrågorna på Survio.com. För att få svar från så många respondenter som 

möjligt utformades enkäten på ett lättförståeligt sätt samt gick enkelt och snabbt att 

svara på. 

Enkätfrågorna hade svarsalternativ där vissa skulle kryssas i och andra skulle i 

ordning prioriteras, utifrån respondentens egna åsikter, se bilaga 1. Avslutningsvis i 

enkäten var det fritt att lämna egna kommentarer angående ämnet. Utifrån teori och 

vad den kommande gestaltningen skulle baseras på, anpassades frågeställningarna i 

enkäten. Sammanställning och analys av enkäten utfördes när tillräckligt med 

svarsunderlag samlats in, i detta fall 80 stycken. Genom att sammanställa diagram 

för samtliga enkätfrågor blev resultatet överskådligt och en grund för det kommande 

gestaltningsförslaget. 

5.2 Observationer 
Platsbesök har genomförts vid två olika tillfällen i kvarteret Gripen. Medan 

kvarteret Gesällen i Kalmar har besökts vid ett tillfälle. Besökens syfte var 

framförallt att göra egna observationer för att få en känsla av platsen. Det som 

granskades på platsbesöken var de befintliga och omkringliggande byggnadernas 

utformning, deras volym och material samt kvarterens grönområden. Vid andra 

besöket i kvarteret Gripen undersöktes en möjlig exploateringsyta och kvarteret 

fotograferades för att underlätta när gestaltningsförslaget arbetades fram. 

5.3 Illustration/gestaltning 
De egna observationerna, primär- och sekundärdata och framför allt resultatet från 

enkätundersökningen låg till grund för gestaltningförslaget av kvarteret Gripen. 

Efter att ha fått tillgång till en 3D scanning av de befintliga byggnaderna av Växjö 

Stadsbyggnadskontor, påbörjades gestaltningsförslaget med hjälp av 3D 

programmet SketchUp. I förslaget har tre nya byggnader arbetats fram samt nya 

passager, grönområden och parkeringsgarage. När gestaltningsförslaget var klart i 

SketchUp togs illustrativa bilder av kvarteret fram. 
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6 Resultat och analys 

Resultaten av enkäterna som besvarats av berörda yrkesgrupper presenteras nedan 

med hjälp av diagram. Därefter analyseras resultatet med koppling till teorin.  

6.1 Respondenternas yrkesroller 
Det saknas jämn fördelning mellan de olika yrkesgrupperna. Detta resulterar i att 

prioriteringarna presenteras från huvudsakligen en yrkesgrupp, i detta fall arkitekter. 

 
 

Figur 21. Fördelningen av respondenternas yrkesroller. 
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6.2 Vad prioriterar du generellt när man bygger nytt i känsliga 

miljöer? 
 

 
Figur 22. Resultatet från andra enkätfrågan. 

 

60 % av parterna tycker att byggnaderna ska anpassas till omkringliggande 

bebyggelse. Med tanke på att det är en generell fråga är skillnaderna mellan 

alternativen inte stora. 40 % tycker att ny bebyggelse ska särskilja från mängden. 

Det finns olika sätt att uppfatta vad som innebär att anpassa vilket kan leda till att 

respondenterna tolkat enkätfrågan olika. 

Khalaf (2016) hävdar att om byggnaden ska anpassas till omkringliggande 

bebyggelse bör ny och äldre bebyggelse förenas. Om byggnaden ska skilja sig från 

mängden ska det vara märkbart vad som är äldre respektive nytt. I artikeln 

preciseras det att en blandning mellan anpassning och särskiljning bör kombineras 

för att gammal och ny arkitektur ska kunna samspela. Det finns en möjlighet att 

några av respondenterna som valde anpassa in i omkringliggande, indirekt anser att 

det bör särskiljas för att kunna anpassas. 

Enligt Alfirevic och Simonovic Alfirevic (2015) kan anpassning uppnås genom att 

hitta nyckelelement i den befintliga byggnationen och återskapa det i den nya 

utformningen. Ny och gammal arkitektur ska dock ha en påtaglig skillnad till olika 

arkitektoniska aspekterna för att uppfattas som anpassad. Ur detta perspektivet har 

byggnaden anpassats genom att särskiljas från mängden. 

Nyckelelement kan vara komponenter som efterliknar detaljer på de gamla 

byggnaderna som gör att den nya och gamla arkitekturen kopplas samman, detta 

skapar en sorts visuell kontinuitet hävdar Sternudd (2007). Detta kan tolkas som en 

sorts anpassning till omkringliggande byggnader. 

De nya byggnaderna kan även kopplas samman genom att resterande 

utformningsaspekter utöver detaljerna ska spegla nutiden och inte vara 
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tillbakablickande. Detta kan tolkas vara särskiljande från omkringliggande 

bebyggelse, samtidigt som en annan respondent tycker att det är att anpassa. 

Resultatet blir därför svårtolkat då denna enkätfråga är komplex. 
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6.3 Vad prioriterar du angående volym? 
 

 

 

Figur 23. Resultatet från tredje enkätfrågan. 

 

64,5 % prioriterade att byggnadens volym skulle underordnas den befintliga 

bebyggelsen. 35,5 % tyckte inte nödvändigtvis att hänsyn skulle tas för placering, 

volym eller proportioner. 

Boverket (2016) indikerar att det är viktigt för människors välmående att ha tillgång 

till grönområden och dagsljus. Därför bör hänsyn tas vid förtätning med hänsyn till 

både bredd som höjd vid förtätning av exploateringsytan. Blir byggnaderna för höga 

försvinner dagsljuset för omkringliggande bebyggelse, och maximerar man 

exploateringsytan försvinner grönområden. 

Vid eftersträvan av varsam exploatering ska en bedömning och identifiering göras 

av de kulturhistoriska värdena för att utreda vilka värden som är viktiga att bevara. 

För att utreda vilka värden som är viktiga att bevara måste de befintliga 

byggnadernas karaktärsdrag analyseras. En ny byggnad som ska placeras in i ett 

kvarter måste bedömas med avseende på volym, skala, storlek och form (Boverket 

2017b). 

Omgivningen ska också utvärderas eftersom de omkringliggande byggnaderna är 

viktiga att ta hänsyn till för att en förtätning ska kunna utföras på ett lämpligt sätt 

där volym är en viktig aspekt att beakta (Alfirevic & Simonovic Alfirevic 2015). 

Att 64,5% prioriterade att byggnadens volym skulle underordnas den befintliga 

bebyggelsen gör att det kan dras paralleller till det Boverket pekar på, att förtätning 

ska på ske ett varsamt sätt. En förvånansvärt hög andel, 35,5 %, anser att placering, 

volym eller proportioner inte nödvändigtvis behöver prioriteras vid 

förtätningsprojekt. 
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6.4 Vad prioriterar du vid val av fasadmaterial? 
 

 

Figur 24. Resultatet från fjärde enkätfrågan. 

 

I enkätfråga “Vad prioriterar du vid val av fasadmaterial?” fanns det möjlighet för 

respondenten att klicka i flera svarsalternativ. Detta gjorde att majoriteten valde 

mellan något av alternativen Ska anpassas efter omkringliggande bebyggelse eller 

Ska inte anpassas efter omkringliggande bebyggelsekombinerat med möjlighet att 

välja ett eller flera specifika material för att se vad de anser skulle passa in i 

kvarteret. 

98 % ansåg att fasadmaterial ska anpassas till omkringliggande bebyggelse medan 2 

% ansåg att det inte skulle anpassas efter den omkringliggande bebyggelsen. De 

fasadmaterial som flest prioriterade var trä 40 % och tegel 30 %. De andra 

fasadmaterialen, glas 15 %, betong 10 %, puts 3 % och fasadskivor 2 % var inte lika 

prioriterade. 

Val av material har en betydelsefull påverkan på upplevelsen av byggnaden enligt 

Nylander och Forshed (2003). Därför är det väsentligt att välja ett material som är 

både av kvalitet och har en god hållbarhet. 
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Enligt Kyttä, Kahila & Broberg (2011) kan inte förtätning ske på ett framgångsrikt 

sätt om det inte kan definiera upplevelsen av kvalité i en stadsmiljö. I ett försök till 

att definiera någon sorts kvalité utgick studien från en utformningsaspekt, nämligen 

fasadmaterial. 

Enligt undersökningen ska fasadmaterialen anpassas efter de omkringliggande 

byggnaderna, vilket är puts. Westergren (2014) hävdar att puts är ett finare material 

och att det kan ge en byggnad ett ståtligt intryck. Resultatet från 

enkätundersökningen visar i sin tur att få prioriterade puts som fasadmaterial på nya 

byggnader. Detta visar i denna studie på att respondenterna möjligtvis anser att det 

går att anpassa fasadmaterial till det omkringliggande med andra sorters material. 

Enligt Sternudd (2007) är naturmaterial som tegel och trä något som bedöms vara 

attraktivt då det upplevs avge både värme och rörelse. Material kombinerat med 

kulör och proportioner bildar tillsammans till ett vackert intryck av en byggnad. 

Glas och betong upplevs som kallare och mindre attraktiva. Resultaten utifrån 

enkäten styrker studien om att naturmaterial anses vara attraktivt då flest 

respondenter valde dessa material. Respondenterna anser möjligtvis att trä och tegel 

är material som går bra ihop med puts och anses därför som anpassade material och 

blev därför högt prioriterade. 

Val av material påverkar färgsättningen då exempelvis material i sin naturliga form 

kan begränsa färgsättningen medan material som går att måla och klä in ger många 

möjligheter (Ünver & Dokuzer Öztürk 2001). Materialvalet är därför väsentligt och 

betydande för resterande utformning av byggnaden.  
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6.5 Vad prioriterar du vid fönsterutformning? 
 

 

Figur 25. Resultatet från femte enkätfrågan. 

 

46,7 % prioriterar liknande fönster som omkringliggande bebyggelse vid 

nybyggnation. Större fönster än omkringliggande bebyggelse prioriterade 35 % av 

respondenterna och 18,3 % prioriterade mindre fönster än omkringliggande 

bebyggelse. 

Enligt Sternudd (2007) ska en byggnad spegla sin tid. En ståndpunkt inom 

arkitektonisk anpassning är att det finns en visuell kontinuitet i befintlig bebyggelse. 

Att 46,7% prioriterade liknande fönster som omkringliggande bebyggelse gör att 

paralleller kan dras till det Sternudd (2007) hävdar gällande visuell kontinuitet. 

För att en byggnad ska kunna spegla den aktuella tidsperioden är det berättigat med 

blandade visuella komplement. De nya fönsterformerna bör anpassas efter de redan 

befintliga formerna medan detaljer och proportioner kan ändras för att skapa ett 

uttryck som speglar nutiden (Sternudd 2007). Därför kan även paralleller dras till de 

andra prioriteringarna gällande större eller mindre fönster än omkringliggande 

bebyggelse. 
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6.6 Vad prioriterar du vid val av kulör? 
 

 

Figur 26. Resultatet från sjätte enkätfrågan. 

 

66,7 % tycker att kulörerna ska anpassas efter omkringliggande bebyggelse medan 

33,3 % inte anser att den bör anpassas efter omkringliggande bebyggelse. 

Teorin stärks av respondenternas svar. Ünver och Dokuzer Öztürk (2001) hävdar att 

en miljö uppfattas som attraktiv när omkringliggande miljö är i harmoni med 

varandra. Analyser på de befintliga byggnaderna i området ska genomföras och 

skapa ett underlag för färgsättning av de nya. Detta sker genom 

färgschemaläggning. Material, konstruktions stilar, stilideal och färg på de befintliga 

byggnaderna resulterar i ett områdes identitet. Denna identitet bör enligt Ünver och 

Dokuzer Öztürk (2001) reflekteras i de nya som uppförs för att stärka stadsbilden. 

För lyckad färgsättning behöver inte de nya byggnadernas fasadfärg vara exakta 

kopior, så länge färgsättningen sker i harmoni med de omkringliggande (O'Connor 

2011). Detaljer färgsatta med kontrastfärger kan enligt Ünver och Dokuzer Öztürk 

(2001) stärka byggnadens intryck. För att bevara strukturen i ett historiskt kvarter 

ska färgsättningen baseras på de äldre och befintliga i kvarteret. 
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6.7 Vad prioriterar du vid nybyggnation i befintliga 

grönområden? 
 

 

Figur 27. Resultatet från sjunde enkätfrågan. 

 

I denna enkätfråga fanns det möjlighet för respondenten att klicka i flera 

svarsalternativ, för att se om de prioriterar att utforma privata eller allmänna ytor, 

samt om hänsyn bör tas till det befintliga eller inte. 38,2 % prioriterade allmänna 

ytor. 11,5 % prioriterade privata ytor. 48,4 % prioriterar att ta hänsyn till befintliga 

grönområden (exempelvis träd) och 1,9 % tycker inte nödvändigtvis att det 

befintliga grönområdet bör tas hänsyn till. 

På grund av förtätning försvinner ofta befintliga grönområden. Dessa områden är 

något som påverkar människans välmående (Boverket 2016). Eftersom Växjö som 

stad vill bidra till god livsmiljö för de som bor och vistas i staden är det viktigt att 

det faktorer som påverkar en god livsmiljö bevaras. De faktorer som bidrar till det är 

grönstruktur i form av parker, träd, alléer och sjöar. I Växjös grönstrukturprogram 

betonades det hur betydelsefullt de är med grönområden i staden för att de är en del 

av Växjös identitet. Även enkätresultatet på 48,4% av respondenterna prioriterar att 

hänsyn tas till de befintliga grönområdena som exempelvis träd. Det är lovande att 

kommunens prioriteringar stämmer med majoriteten av respondenternas prioritering 

vilket kan resultera i att exploateringar kan utföras varsamt (Växjö kommun 2013). 
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I framtiden kommer det att regna mer under vissa perioder vilket gör att större 

vattenmängder kommer resultera i översvämningar och överbelastning på 

ledningsnätet. Grönytor som bebyggs ska kompensera för den förlorade ytan med 

nya grönytor för att förhindra detta. Eftersom grönytor fungerar som ett naturligt 

filter och fördröjande av regnvattnet kan det bli en naturlig lösning. Hårdbelagda 

ytor bör undvikas där möjlighet till grönstruktur finns (Växjö kommun 2013). 

Svaren från majoriteten av respondenterna stödjer bevarandet av grönytor i olika 

former.  

6.8 Hur prioriterar du placering av parkering? 
 

 

 

 Figur 28. Resultatet från åttonde enkätfrågan. 

 

Majoriteten av respondenterna prioriterar parkering under mark, 43%. 30% 

prioriterar parkering ovan mark och 27% prioriterar P-hus. 

För att undvika översvämningar och överbelastning på ledningsnätet som kommer 

att uppstå i framtiden på grund av mer regn bör hårdbelagda ytor tas bort och 

ersättas av en naturlig lösning på problemet, grönytor. Grönytor fungerar, till 

skillnad från hårdbelagda ytor, som en fördröjning för vattnet och Växjö kommun 

(2013) uppmanar därför till att bevara så mycket grönytor som möjligt. Parkering 

under mark och P-hus är de alternativen som styrker denna teori vilket även 

majoriteten av respondenterna gör. 
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6.9 Har du något du vill tillägga? 
45 respondenter hade ingenting att tillägga medan 35 stycken hade ytterligare 

synpunkter att tillägga utöver enkätfrågorna. Det mest relevanta sammanställs 

nedan. För resterande kommentarer, se bilaga 2. 

 

• Det går att bygga anpassat och ändå tidsenligt. Bara att härma det gamla 

blir pastisch någon slags Disneyland. 

• Kan vara svårt att vara kategorisk kring anpassning. Ibland ska ett nytt 

tillägg underordna sig, ibland är det motiverat att det särskiljer sig. 

Generellt är det viktigare att ett tillägg underordnar sig i skala och volym än 

i material, fönstersättning och arkitektoniskt uttryck. 

• Beroende på fler planeringsparametrar och förutsättningar kan 

prioriteringen ändras. När jag valt "anpassas efter befintlig bebyggelse" 

innebär det inte kopior utan ett släktskap som eftersträvas, det kan vara en 

modern tappning av detaljrikedom. Volym, skala och hur omkringliggande 

mark planeras är de främsta planeringsparametrarna för att komplettera utan 

att förstöra här anser jag generellt. 

• Att bygga nytt och ta hänsyn till befintliga hus handlar om att få fram en 

känsla av samma sort, inspirerad från befintlig bebyggelse men på ett nytt 

sätt. Samma volym men dubbelt så stor med en utformning på ett smart sätt. 

Samma volym men annat lika beständigt material. Samma fönster men 

placerade på ett nytt sätt. Nya fönsterproportioner men i linje med övriga. 

Håller man sig till vissa grundläggande gemensamma uttryck som den 

befintliga bebyggelsen har kan man vara mer lekfull med detaljer 

• Att vara konsult är inte alltid så enkelt. Vår kund har sista ordet och vi kan 

inte alltid mer än säga vad som är lämpligt/bra. Tycker dock att vår närvaro 

i projekten gör projekten mer anpassade till sin omgivning än vad detta hade 

blivit utan. 

• Det är viktigt att anpassa, men det är viktigt att inte plagiera, det ska 

fortfarande vara en byggnad av sin tid. 

• Varje ny-, om- och tillbyggnadsprojekt måste utgå från platsens 

förutsättningar. Därför är det svårt att ge bestämda svar på vad som 

åstadkommer bäst resultat i varje givet fall. Viktigt är dock alltid att på ett 

medvetet sätt förhålla sig till befintlig byggnad/bebyggelse i det man gör. 

Man kan kontrastera ordentligt i volym. Material och fönstersättning och 

lyckas väl. man kan göra så kallat anpassade förslag i dåligt utförande, 

material och uttryck och misslyckas grovt. Arkitektkompetens krävs. 

• Bra frågor men det hade behövts ett alternativ eller möjlighet att förtydliga 

att ett val att förhålla sig till det befintliga inte behöver vara att man följer 

eller gör likadant som det befintliga. T.ex. kulör tycker jag är viktigt att den 

inte tar överhanden eller bryter för mycket, men den behöver inte vara 

samma som det befintliga. Min åsikt är att man får en bättre och finare 

komplettering till det befintliga med en nytolkning och genom att 

respekterar det befintliga, inte med en kopia. 

• Förtätning och omdaning av ett kvarter ska ställa krav på att gestaltningen 

anpassas så att friytor och grönska kan bevaras. 
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• Det är inte alltid lätt att svara generellt på hur en utformning ska bli. Det är 

inte så att göra något som "sticker ut" alltid är fel, ej heller är något som 

försöker "passa in" eller inordna sig, alltid rätt. Det kan också vara svårt att 

utreda vad de begreppen betyder. Om t ex volymen är inordnad men inte 

materialen, vad säger en då? Om allt är "inordnat" men byggt med moderna 

tekniker, blir det verkligen samma sak då? Lite tankegods. Lycka till! 

• Vill påpeka att när mina svar prioriterar anpassning högt så innebär inte 

detta nödvändigtvis att man efterliknar/kopierar material utförande, kulörer 

mm. från befintliga byggnader i miljön. Anpassning kan uppnås på många 

sätt och en väl avvägd kontrast kan mycket väl i sig vara en anpassning till 

kulturmiljön 

 

Att kopiera en stil rakt av är pastisch och ska undvikas. Det som majoriteten tycker 

är det viktigaste att anpassa efter är volym och skala. Ordet anpassa har flera av 

respondenterna tolkat som att istället för att kopiera en arkitektoniskstil eller detaljer 

ska ett släktskap eftersträvas på olika detaljer med inspiration från befintlig 

bebyggelse. Den inspiration och släktskap som kan hittas i det befintliga ska alltså 

utföras på nya sätt. 

Kommentarerna visar att det är svårt att ställa kortfattade frågor i enkätform. Det är 

många förutsättningar som en arkitekt måste ta hänsyn till när nya byggnader 

uppförs i befintlig kvartersbebyggelse. 

Eftersom frågorna var generellt utformade har respondenterna kommenterat för att 

förtydliga sina prioriteringar. I flera av kommentarerna från enkäten lyfts vikten av 

att anpassa till omkringliggande utan att kopiera rakt av. Det ska fortfarande vara en 

byggnad av sin tid med inspiration från det befintliga. Detta är även något som 

Khalaf (2016) beskriver att Louvrenpyramiden och Louvrenpalatset är byggt i olika 

material och det blir därför tydligare att det uppförts under olika tidsperioder. I en 

annan kommentar benämns kulörsättning, att det är viktigt att det inte tar överhand 

eller bryter för mycket men den behöver inte vara samma som det befintliga. 

6.10 Jämförelseobjekt kvarteret Gesällen 
Kvarteret Gesällen i Kalmar valdes att studeras närmare då det finns likheter med 

det valda kvarteret Gripen i Växjö. De båda kvarteren ingår i städernas 

riksintresseområde och har stadsplaner som är framställda under 1600-talet. De båda 

stadsplanerna har klassiska rutnätsmönster, med fasader som går längs med gatan. 

De befintliga husen i de båda kvarteren har varierande utseende. 

Kvarteret Gripen är påverkade av statusbyggnader i området som bland annat 

Residenset och Biskopsstället Östrabo, där utseende, fasadval och tilltagna tomter 

efterliknas. Kvarteret Gesällen är även de influerade av omkringliggande tomter då 

de ligger tätt, även fasadens kulör och material är influerade av de fattigare 

områdena i Kalmar som byggdes i trä. De välbärgade kvarteren ligger nära, där 

bland annat domkyrkan finns. Dessa områden användes som inspiration till den nya 

bebyggelsen på Gesällen, där puts och sten var vanligt fasadmaterial. Båda 

kvarteren har tydliga drag av byggnaderna som representerar sin tid och bör därför 

utformas med hög kvalité och noggrannhet. Takutformningen är framträdande i 
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båda kvarteren och bör därför utformas noggrant med det i åtanke. I kvarteret 

Gesällen förmodas de första byggnaderna ha uppförts under 1700-talets första hälft. 

Den första byggnaden uppfördes i slutet av 1700- talet men brann ned 1810 och 

återuppbyggdes 1811. 

Båda kvarteren är placerade i utkanten av stadens centrum. Den nya bebyggelsen i 

Gesällen är placerad på en tidigare parkeringsplats och målet med förtätningen i 

Kvarteret Gripen är att det ska ske på de parkeringsplatser som finns idag. Detta för 

att inte behöva riva befintliga byggnader eller ta bort mer grönområde i kvarteret. 

Kvarteren skiljs även åt, Gripen är av homogen karaktär medan Gesällen inte är det. 

Byggnaderna i Gesällen är ej skonade från förvanskning då en stor del av området 

som tidigare var bebyggt blivit rivet. Medan Gripen inte har förvanskats. Inget av 

kvarteren har dock haft skyddsbestämmelser mot förvanskning. 
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7 Förslag 

Presenterat förslag till förtätning av kvarteret Gripen är baserat på teori, resultat och 

analyser som framtagits under detta arbete. För att kunna arbeta fram ett förslag har 

objektsbeskrivningen fungerat som ett underlag där de kulturhistoriska värdena på 

kvarteret och de omkringliggande byggnadernas karaktärer analyserats. Detta har 

skapat en grund med riktlinjer för utformningen av de nya byggnaderna. Under 

framtagandet av gestaltningen har förståelse för känsligheten kring exploateringen 

ökat. 

 

Figur 29. Placering av de nya byggnaderna 1-3. 

 

Hus 1 och 2 är flerbostadshus medan Hus 3 är ett kontorshus. Förslaget ska utefter 

enkätresultaten formas efter den befintliga kulturhistoriska bebyggelsen. 
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Figur 30. De nya byggnaderna inplacerade i Kvarteret Gripen. De mörkgrå, svarta, röda och ljusgrå 

representerar fastigheternas takkulörer. 

 

Parkering: 

Eftersom det inte tagits hänsyn till några ekonomiska kostnader vid denna 

förtätning, har ett nedgrävt parkeringsgarage inte blivit uteslutet. Men det är viktigt 

att nämna att i verkligheten hade denna fråga varit avgörande vid projektets 

genomförande. En annan lösning hade kunnat leda till att parkering fått ske i andra 

kvarter i staden för att detta förslag skulle kunna vara realistiskt. 
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Figur 3 

31. De befintliga parkeringsytornas placeringar är utmarkerade med ljusgråa rutor. 

Parkeringsytorna togs bort och ett parkeringsgarage under mark skapades, då detta 

var högst prioriterat i enkätresultaten. Förtätning sker genom att utforma tre nya 

byggnader på den befintliga parkeringsytan och i anpassad volym för att bevara 

känslan av öppenhet. Dispositionen av byggnaderna är baserat på att bevara så 

mycket av kvarteret Gripens kulturhistoriska värden och karaktär som möjligt. 

Gripens karaktär identifieras och stärks med öppenheten, placeringen i 

rutnätsstaden, variationen på byggnaderna, de redan befintliga byggnaderna och 

grönytorna. 
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Figur 32. Placering av planerat parkeringsgarage. 

Proportioner: 

Då enkätresultatet visade att flest prioriterade anpassad volym, underordnas 

befintlig bebyggelse, var detta något som togs i beaktande vid utformningen av 

volymen. De tre byggnaderna överstiger inte några befintliga höjder. De två 

flerbostadshusen är utformade i både storlek och form efter de två närmast liggande 

byggnaderna. 
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Figur 33. Illustration av kvarteret Gripen med de nya byggnaderna. 

Det ursprungliga utseendet på exteriörerna varierar genom hela kvarteret då det till 

stor del är förskonat från förvanskning. De största förändringarna som genomförts i 

kvarteret är uppförandet av tre byggnader under 1922-32 och två utbyggnader. I 

slutet av 1970-talet revs ett gårdshus i kvarteret. 

7.1 Hus 1 & 2 – Bostadshus 
 

Placering: 

Hus 1 placerades i liv med gatan som majoriteten av byggnaderna i kvarteret är 

placerade. Trots att Hus 1 placerades mellan två byggnader finns det fortfarande 

utrymme mellan de olika huskropparna. Luften och utrymmet bidrar till att kvarteret 

inte blir slutet och avskärmat, och Gripens karaktär beträffande öppenhet bibehålls. 

Hus 2 placerades längre in för att inte sluta igen kvarteret. Entréerna på Hus 1 och 2 

är riktade ut från kvarteret. Hus 1:s entré går i liv med gatan. 
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Figur 34. Privata och allmänna ytor utmarkerade. 

 

  

 

Figur 35. Illustration på Hus 1:s fasad. 
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Fasadutformning: 

På de två flerbostadshusen har stora och små rektangulära fönster placerats 

symmetriskt. Placeringarna efterliknar de omkringliggande byggnadernas. 

Blandningen av fönsterstorlekarna skapar ett stort ljusinsläpp och liv i fasaden. De 

stora och medelstora fönstrena har smal svart spröjs vilket ger ett mer modernt 

intryck. 

 

 

Figur 36. Illustration över Hus 2. 

 

Fönstrens och dörrarnas material är av trä på samtliga hus. På de flesta av de 

befintliga byggnaderna i kvarteret finns det dekorativa listverk som tydliggör de 

olika våningsplanen. Liknande listverk har därför använts på de nya byggnaderna 

och bidrog till att utformning av de nya detaljerna på både kontorsbyggnaden och de 

båda flerbostadshusen anknyter till de omkringliggande byggnaderna. 

Materialval: 

Alla byggnader i kvarteret har putsad fasad. Eftersom enkätresultatet angående 

fasadmaterial hade högsta prioritet att de skulle anpassas efter de omkringliggande 

byggnaderna, fick Hus 1 och 2 putsade fasader. Båda byggnaderna har fönster och 

dörrar i trämaterial. 

Färgsättning: 

Hus 1 och 2 fick ljusa fasadkulörer för att efterlikna det redan befintliga kulörerna i 

kvarteret. Hus 1 fick vit kulör och Hus 2 fick grå. Fönsterbågar och karmar samt 
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dörrar fick svart kulör, detta för att skapa kontrast och ge ett mer modernt intryck av 

byggnaden. 

 

Figur 37. Färgval på Hus 1 och Hus 2. 

 

Markanslutning: 

För att få en naturlig övergång mellan mark och fasad användes en stensockel av 

granit. 

7.2 Hus 3 – Kontorsbyggnad 
 

Placering: 

Hus 3 placerades i mitten av kvarteret på två parkeringsytor för att inte blockera 

någon av ingångarna till kvarteret. Entrén är riktad ut mot Nygatan. 

 

Figur 38. Genomsikt markerat med röda pilar. 
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Fasadutformning: 

Valet att skapa stora fönsterpartier gjordes för att ge ett stort ljusinsläpp till 

byggnaden. Några av glaspartierna på kontorsbyggnaden är valvformade fönster, 

detta för att efterlikna de omkringliggande byggnadernas former som prioriterades 

högst av respondenterna. Dock är dessa av betydligt större skala som även det fick 

en hög prioritering i enkäten. Det övriga glaspartierna på kontorsbyggnaden har 

smala rektangulära former för att skapa en blandning mellan gammalt och nytt. 

 

Figur 39. Illustration på Hus 3. 

Materialval: 

Fasadmaterialet på kontorsbyggnaden valdes utifrån enkätresultatet. Där var det 

tegel och trä som prioriterades högst bland materialen. Dessa material finns inte på 

de befintliga byggnaderna i kvarteret men är material som bedöms vara attraktiva 

och ger en upplevelse av både rörelse och värme. Byggnaden har fönster och dörrar 

i trämaterial.  

Färgsättning: 

Hus 3 har både mörk och varm färgsättning. Träfasaden gjordes i en mörkare färg 

för att fånga upp de mörka plåttaken. Det brända teglet ger ett intryck av värme 

vilket passar in bra med de varma tonerna som redan finns i kvarteret. 

Fönsterbågarna och karmarna är svarta för att sammanlänka de tre nya byggnaderna. 
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Figur 40. Färgval på Hus 3. 

 

Markanslutning: 

Markanslutningen mellan byggnad och mark är enkel och ingen synlig sockel. 

Tak: 

Enkätresultatet påvisar att anpassning av det nya ska ske efter det befintliga, därav 

valdes mörka plåttak på alla tre husen. Plåt är ett material som både är populärt idag 

och som finns på majoriteten av byggnaderna i kvarteret. Hus 1 och 2 har något 

flackare tak i jämförelse med de befintliga. Hus 3 har ett pulpettak, detta för att 

uppnå en skillnad mot de befintliga och äldre husen i kvarteret. 

Exploatering: 

Eftersom målet var att bevara de kulturhistoriska värdena och byggnaderna som 

redan finns i kvarteret var det inte nödvändigt att riva något då möjlighet till 

exploatering redan fanns på de tomma ytorna. Det var endast ett litet 

komplementhus på cirka 3x3 meter som blev rivet. 

Avsikten är inte att öppna upp hela kvarteret för allmänheten. Vissa delar är 

tillgängliga för att kvarteret inte ska känns slutet men ytor bakom bostadshusen ska 

anpassas för privat bruk. Därför har privata ytor placerats mellan och vid bostäder 

och de offentliga ytorna har fått sin plats vid kontorsbyggnaden. Från Nygatan och 

in till Hus 3 finns en yta med belysning och bänkar. Två träd togs bort för att ge 

plats åt Hus 3, övriga träd i området har bevarats. 

Från Nygatan och in till Hus 1 och 2 finns det ett gångstråk som leder till bostäderna 

och ändamålet är att gångstråket och området mellan dessa hus ska vara privat. 

Promenadstråket är belagt med plattor istället för asfalt för att skapa en mjukare 

känsla. Från Nygatan och bort till Norra Esplanaden finns en genomsiktlighet. Från 

Linnégatan, Nygatan och Kungsgatan finns möjlighet till inblickar i kvarteret. 
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
Den teoribild som använts är grundat i studiens syfte och mål och anses därför vara 

relevant för studien. Teorin anses vara användbar och tillförlitlig då flera källor i 

studien utfört undersökningar om liknande ämnen. 

Det hade behövts fler vetenskapliga artiklar som innehöll objektivt mätbara 

kvaliteter då många studier är svårtolkade på grund av subjektiva aspekter. Detta har 

resulterat i en viss problematik i jämförelse mellan resultat och teori. 

8.1.1 Jämförelseobjekt 

Kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar valdes som referensobjekt. Eftersom 

Kvarnholmen är av riksintresse fanns det likheter med centrala Växjö som 

inkluderar det berörda kvarteret Gripen. Gesällen valdes för att få en inblick i hur 

förtätning genomförts i ett kulturhistoriskt område. De nya byggnaderna i kvarteret 

Gesällen utmärker sig från de omkringliggande byggnaderna på Kvarnholmen vilket 

ger märkbara årsringar. 

I Kvarteret Gesällen frångicks detaljplanen som endast tillät små avvikelser. 

Byggnadshöjd och exploatering blev betydligt större än vad som var tillåtet. Att 

allmänheten inte fick fullständig information är något som Växjö kan dra lärdom av 

då ett av målen med förtätning är att de ska bli uppskattade. 

Att kvarteret Gesällen användes som referensobjekt gav studien kunskaper kring hur 

förtätning i kulturhistoriska områden kan gå till. För att få mer data och kunskap 

skulle ännu ett jämförelseobjekt kunnat granskas i exempelvis Karlskrona som är en 

stad med mycket känslig miljö. 

8.1.2 Enkät 

Målet med enkätundersökningen var att få en uppfattning om hur berörda 

yrkesgrupper prioriterar när det ska ske en förtätning i ett kulturhistoriskt område. 

Enkätfrågorna genomarbetades med hjälp av både handledare och utomstående 

personer vilket resulterade i ett beslut om att enkäten skulle bestå av generella 

frågor. En medvetenhet fanns om att det är specifikt hur en förtätning utförs i varje 

enskilt projekt och område. 

Enkäten skickades ut till 200 personer med berörda yrkesroller via e-post. Av dessa 

svarade 80 stycken. Svarsfrekvensen var låg från respondenter inom kommunerna, 

vilket gjorde att resultatet baseras främst på svar från arkitekter som hade en högre 

svarsfrekvens. Enkätfrågorna begränsades till nio stycken frågor för att locka fler 

respondenter till att svara, vilket gjorde att enkäten inte skulle vara tidskrävande att 

genomföra. Hade enkäten varit för lång hade förmodligen flera respondenter valt att 

inte slutföra den. 
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Enkäten skickades ut via mail till de olika kommunerna och arkitektkontor som 

valts. I mailet fanns fyra stycken bilder bifogade för att ge respondenterna en inblick 

i hur det aktuella kvarteret såg ut som enkätfrågorna berörde. En svårighet var att 

skapa en rättvis uppfattning av kvarteret och dess karaktär med hjälp av endast ett 

fåtal bilder när det egentligen hade krävt mycket mer för att redogöra komplexiteten 

som finns i kvarteret Gripen. Det är ett av de mest orörda kvarteren i Växjö. 

Det finns en viss problematik med enkätundersökningar. Det är svårt att avgöra om 

frågorna har tolkats korrekt, samt om svaren varit sanningsenliga. Enkätfrågor som 

innehöll, att anpassa eller särskilja från omkringliggande bebyggelse hade kunnat 

förtydligas ytterligare. Det blev istället en tolkningsfråga när resultatet 

sammanställdes vad respondenterna syftade på med sitt svar. Vilket gör att resultatet 

på de här enkätfrågorna ger en svagare tillförlitlighet och bör därför omformuleras 

vid en ny undersökning. Bortsett från de enkätfrågorna så upplevdes enkäten vara 

relevant och tydlig samt kunde användas som en bra grund för gestaltningsförslaget. 

Intervjuer hade kunnat genomföras för att få en djupare insikt kring resonemang och 

prioriteringar, vilket hade underlättat förståelsen för valen i enkäten. 

8.1.3 Observationer 

Att utföra platsbesök i kvarteret Gripen var relevant för studien för att få en 

tydligare uppfattning hur kvarteret är uppbyggt. Observationerna i kvarteret ökade 

förståelsen angående kvarterets utseende och gav en inblick i hur 

gestaltningsförslagets huskroppar kunde placeras och passa in med de 

omkringliggande byggnaderna. 

Det som observerades var visuella och fysiska element i kvarteret och i 

omkringliggande områden, såsom material, volym, form och färg. Detta gav 

konkreta verktyg istället för tycke och smak som enkätundersökningen resulterade i. 

Platsbesöket i kvarteret Gesällen, gav en uppfattning om hur resultatet blivit kring 

den förtätning som genomförts i Kalmar. Det som observerades under platsbesöket 

var hur de nya byggnaderna passade in i kvarteret och till de omkringliggande 

områdena. Höjden på de nya byggnaderna i kvarteret Gesällen uppfattades som 

väldigt höga gentemot de omkringliggande på kvarnholmen, vilket var något som 

stämde överens med den kritik och de synpunkter som kvarteret Gesällen fått. De 

avvek från detaljplanen båda vad det gäller exploateringsytan och byggnadshöjden 

vilket har blivit mycket omtalat. 

Det är därför viktigt att analysera den omkringliggande miljön noga för att kunna 

anpassa på ett varsamt sätt. Detta kan man dra lärdomar från, för att det inte ska 

hända i kvarteret Gripen. Det minskar risken för pastisch och förvanskning av 

riksintresset. 
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8.2 Resultat 
Enkätstudiens resultat bör tolkas med försiktighet eftersom svaren är baserade på 

respondenternas personliga åsikter. Utöver en surveyundersökning i form av en 

enkät har olika metoder användes bland annat litteraturstudier, vetenskapliga artiklar 

och observationer vilket har gett studien ett betydande resultat. 

Det finns inte bara en sanning i studiens enkätfrågor och inga självklarheter. Att det 

är ett komplext ämne bör uppmärksammas och det finns många åsikter om hur 

utformning av nya byggnader i mycket känsliga miljöer ska hanteras. 

I resultatet om vad som generellt ska prioriteras när förtätning med nya byggnader 

sker i känsliga miljöer finns en viss tvetydighet. Enligt Alfirevic & Simonovic 

Alfirevic (2015) kan anpassning uppnås genom påtaglig skillnad mellan gammal 

och ny arkitektur med hjälp av nyckelelement som binder dessa samman. Sternudd 

(2007) har liknande synpunkter, att detaljer från äldre arkitektur kopplar samman de 

olika tiderna samtidigt som resterande delar ska spegla nutiden och inte vara 

tillbakablickande. Khalaf (2016) ståndpunkt är att ny och gammal arkitektur ska 

förenas för att kunna anpassas. Arkitektur ska kunna samspela där anpassning och 

särskiljning bör kombineras. Att det finns personliga värderingar bakom teorin är 

tydligt. Personliga tolkningar påverkar därför resultatet. 

Ett högt antal respondenter svarade på enkäten, där störst andel var arkitekter eller 

hade likvärdig yrkesroll. De upplevs ha gett en pålitlighet på hur just den 

yrkesgruppen prioriterar kring utformning. Hade ett jämt antal svar från två skilda 

yrkesgrupper samlats in hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. 

Eftersom majoriteten av respondenterna var arkitekter resulterade detta i att 

prioriteringarna till största del baserats utifrån deras synpunkter. Skulle studien 

göras om i framtiden bör fastighetsägarens eller beställarens synpunkter undersökas 

eftersom de ofta har sista ordet om utformningen. Detta hade sannolikt lett till andra 

prioriteringar vid val av utformning. 

I den sista enkätfrågan Har du något du vill tillägga? gav kommentarerna en inblick 

i respondenternas resonemang. Hade den sista frågan ersatts av intervjuer hade det 

gett en inblick i eventuellt tre aktörers ståndpunkter. Den generella frågeställningen 

gav dock en bredare insikt från flera respondenter i vad de hade för åsikter och 

resonemang. En förvånande hög andel ansåg att hänsyn nödvändigtvis inte behövdes 

tas till placering, volym eller proportioner. 

Enkätfrågan som berör fasadmaterial var till stor hjälp vid gestaltningen då det gav 

konkreta exempel på vad prioriteringarna låg i frågan om fasadmaterial. 

Enkätfrågan hade kunnat delas upp med en fråga angående fasadmaterialen och en 

annan för Ska fasadmaterial anpassas efter omkringliggande bebyggelse eller inte 

anpassas efter omkringliggande bebyggelse. Eftersom dessa var sammansatta i en 

fråga är det inte säkert att alla respondenter svarat på båda frågorna. 

Jämförelseobjektet kvarteret Gesällen gav en inblick i hur ett förtätningsprojekt i en 

mycket känslig miljö ej bör utföras.  
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8.3 Förslag  
Studien utgår från att förtätningar kommer att behöva realiseras i alla städer i 

framtiden och därför finns ett behov av att förtätningar ska utföras noggrant och 

varsamt. Gruppens personliga tolkningar av termer som bland annat anpassa spelade 

in på förslaget i viss mån eftersom beslut angående utformning togs baserat på 

tolkningarna. Enkätfrågan Har du något du vill tillägga? förtydligade vissa av 

respondenternas svar och underlättade framtagandet av förslaget. 

3D scanningen som gruppen fick tillgång till av Stadsbyggnadskontoret på de 

befintliga byggnaderna i kvarteret underlättade gestaltningen av kvarterets karaktär 

avsevärt. Sambandet mellan de nya byggnaderna och hela kvarterets struktur och 

färgsättning stärktes. 

Förslaget utgick från att det kommer ske en exploatering i området och målet var att 

behålla kvarterets struktur. En medvetenhet i att riksintresset kommer att påverkas 

fanns. För att försöka uppnå en antikvarisk lämplig gestaltning av kvarteret gjordes 

en bedömning av hur en exploatering skulle kunna utformas baserat på studiens 

resultat. 

Utformningen av en exploatering i kvarteret Gripen var högst svårhanterlig. 

Studiens teori ger en förståelse för hur kulturhistoriska värden generellt sätt kan 

bedömas och vad som krävs för att bevara dessa. 

Det fanns en medvetenhet om att kvarteret Gripen är ett aktuellt ämne i Växjö och 

att det handlar om tidigare obebyggd mark. Att bebygga sådan mark är känsligt och 

svårhanterligt. De stora parkeringarna på den obebyggda marken bidrar inte längre 

till den grönska som kvarteret tidigare varit känt för. Förslaget blev ett försök till att 

återuppliva grönytorna i kvarteret som en gång funnits där genom att halvera den 

hårdbelagda ytan för att återinföra grönskan till kvarteret, för att sedan ge plats åt 

byggnader på de resterande hårdbelagda ytorna vilket används åt parkeringar idag. 

Byggnaderna i kvarteret har olika fastighetsägare, men gruppen valde att hantera 

kvarteret som om det ägdes av endast en fastighetsägare. Det resulterade i att 

placeringen av byggnaderna underlättades eftersom ingen hänsyn till de olika 

fastighetsgränserna behövdes tas. 

Platsbesöken var relevanta för att bilda en uppfattning av de befintliga 

byggnadernas volym och placering. Det gäller även för omkringliggande kvarter 

runt Gripen och Gesällen samt vilken påverkan förtätningen skulle ha för området. 

Även kvarterets grönytor och färgsättning studerades. 

Studien skulle kunnat utvecklas ytterligare med en undersökning om hur förslagets 

slutresultat hade uppfattats av allmänheten. Denna undersökning hade sedan kunnat 

analyseras och granskats för att ge en insikt i allmänhetens syn på studien och 

ämnet. Ytterligare studier rekommenderas för att få vidare förståelse för hur 

förtätning ska kunna utföras för att resultera i varsam förnyelse. 
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9 Slutsatser 

Att utforma byggnader vid en förtätning i mycket känsliga miljöer är högst 

problematiskt och komplext. För att en förtätning ska kunna ske varsamt krävs en 

eftersträvan att exploateringen ska vara antikvariskt lämplig. Att realisera ett 

förtätningsprojekt samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras är högst 

svårhanterligt. 

För att realisera en varsam förtätning krävs en bedömning och en förståelse för 

kulturhistoriska värden. Genom en noggrann analys finns det möjlighet att bevara de 

kulturhistoriska värdena. Det finns ett antal avgörande faktorer att ta hänsyn till för 

att en förtätning ska anses bli antikvariskt lämplig. Det krävs att höga krav ställs på 

bland annat: 

• Fasadutformning 

• Material 

• Kulörval 

• Markanslutningar 

• Volym, skala och proportioner 

• Samspel med omkringliggande byggnader och miljöer 

 

Därför är det av stor vikt att understryka att genom en noggrann analysering av 

dessa aspekter kan miljöns kulturhistoriska värden i största mån bevaras och 

resultera i att förtätning sker varsamt. 
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Bilaga 2, Enkätsvar 

 

Fråga 1: Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

 

Arkitekter (SAR, MSA, SIR) 52 st 

Landskapsarkitekter 6 st 

Byggnadsantikvarier 5 st 

Bygglovshandläggare 5 st 

Planarkitekter 3 st 

Akademiker 3 st 

Pensionärer (Tidigare inom byggbranchen) 2 st 

Stadsutvecklare/Stadsarkitekter 2 st 

Projektledare 1 st 

Bibliotekarie/konstvetare 1 st 

 

Totalt 80 st. 

 

Fråga 2: Vad prioriterar du generellt när man bygger nytt i känsliga miljöer? 

Särskiljas från mängden  40% 

Anpassas in i omkringliggande 60% 

 

Fråga 3: Vad prioriterar du angående volym? 

Anpassad volym, underordnas befintligt bebyggelse  64,5 % 

Maximera exploateringsytan, inte nödvändigtvis ta hänsyn till rådande proportioner, 

placering och volym 35,5 % 

 

Fråga 4: Vad prioriterar du vid val av fasadmaterial? 

Ska anpassas efter omkringliggande bebyggelse : 92,5% 

Ska inte anpassas efter omkringliggande bebyggelse: 10% 



 

Bilaga 2 sid II 

 

Trä : 37,5% 

Puts: 20% 

Betong: 6,3 % 

Glas: 13,8% 

Tegel: 28,8% 

Fasadskivor: 1,3% 

 

Fråga 5: Vad prioriterar du vid fönsterutformning? 

Liknande fönster som omkringliggande bebyggelse: 46,7% 

Större fönster än omkringliggande bebyggelse: 35% 

Mindre fönster än omkringliggande bebyggelse: 18,3% 

 

Fråga 6: Vad prioriterar du vid val av kulör? 

Anpassa efter omkringliggande bebyggelse: 66,7% 

Ej anpassa efter omkringliggande bebyggelse: 33,3% 

 

Fråga 7: Vad prioriterar du vid nybyggnation i befintliga grönområden? 

Allmänna ytor: 38,2% 

Privata ytor:11,5% 

Bevarande, att ta hänsyn av det befintliga grönområden (exempelvis träd):48,4% 

Inte nödvändigtvis ta hänsyn till det befintliga grönområdet: 1,9% 

 

Fråga 8: Hur prioriterar du placering av parkering? 

Ovan mark: 30% 

Under mark: 43,3% 

P-hus: 26,7% 

 

Fråga 9: Har du något du vill tillägga? 

45 st hade ingenting att tillägga. 



 

Bilaga 2 sid III 

 

Täthet är bra i städer men med tillgång och gångavstånd till  gröna parker. Bänkar 

på gatan och nära portar. 

Det går att bygga anpassad och ändå tidsenligt. Bara att härma det gamla blir 

pastisch nån slags Disneyland 

Kan vara svårt att vara kategorisk kring anpassning. Ibland ska ett nytt tillägg 

underordna sig, ibland är det motiverat att det särskiljer sig. Generellt är det 

viktigare att ett tillägg underordnar sig i skala och volym än i material, 

fönstersättning och arkitektoniskt uttryck. 

Komplicerat ämne att ge generella svar på. Att bygga i kulturhistorisk känslig miljö 

kräver fingertoppskänsla och gedigen kunskap. Det finns många olika angreppssätt 

vilka alla kan ge bra resultat. Jag tror dock ej på att det finns några "quick fix" eller 

generella lösningar, varje unik situation kräver en unik lösning. MVH 

Beroende på fler planeringsparametrar och förutsättningar kan prioriteringen ändras. 

När jag valt "anpassas efter befintlig bebyggelse" innebär det inte kopior utan ett 

släktskap som eftersträvas, det kan vara en modern tappning av detaljrikedom. 

Volym, skala och hur omkringliggande mark planeras är de främsta 

planeringsparametrarna för att komplettera utan att förstöra här anser jag generellt. 

God arkitektur är mer än att träffa rätt i en matris, jag känner att det är svårt att 

besvara era påståenden. Utformningen beror på sammanhanget det totala uttrycket 

på det som skall byggas. 

Att bygga nytt och ta hänsyn till befintliga hus handlar om att få fram en känsla av 

samma sort, inspirerad från befintlig bebyggelse men på ett nytt sätt. Samma volym 

men dubbelt så stor med en utformning på ett smart sätt. Samma volym men annat 

lika beständigt material. Samma fönster men placerade på ett nytt sätt. Nya 

fönsterproportioner, men i linje med övriga. Håller man sig till vissa grundläggande 

gemensamma uttryck som den befintliga bebyggelsen har kan man vara mer lekfull 

med detaljer 

Att vara konsult är inte alltid så enkelt. Vår kund har sista ordet och vi kan inte alltid 

mer än säga vad som är lämpligt/bra. Tycker dock att bår närvaro i projekten gör 

projekten mer anpassade till sin omgivning än vad detta hade blivit utan. 

Orsaken till att ja gprioriterar större volymer är att vår kund i nästan alla lägen 

behöver maximera byggrätten för att få ekonomi i projekten. Inte alltid det bästa 

men ibland. 

Jag tycker att flera av alternativen var för förenklade. T.ex kan anpassning göras på 

så många andra sätt än alternativen föreslog. Man bör ta hänsyn till befintlig 

bebyggelse men det kan göras just genom att inte efterlikna i "stil" så att man på så 

sätt är ärlig. Vidare kan man inte ställa frågan om fönsterstorlekar så enkelt! Det 

finns väldigt många fler parametrar att ta hänsyn till. 
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Att välja rätt skala i förhållande till omgivningen! 

Vill påpeka att när mina svar prioriterar anpassning högt så innebär inte detta 

nödvändigtvis att man efterliknar/kopierar material utförande, kulörer mm. från 

befintliga byggnader i miljön. Anpassning kan uppnås på många sätt och en väl 

avvägd kontrast kan mycket väl i sig vara en anpassning till kulturmiljön 

Att bygga i känslig miljö kräver också en varsamhet och val att gå med eller mot 

även andra material än intilliggande hus, så som gator/torg och att även beakta hur 

platsen kulturhistoriskt användts. Plats för parkering av cykel är oftare och oftare en 

viktig fråga som enligt PBL inte ska inkräkta på tomtens friyta - en viktig del att ta 

med i framtida planer. 

Frågan kring parkering: saknade alternativ att ifrågasätta tillgång till parkering. 

Frågan angående anpassning till omgivande bebyggelse angående fönster, material 

mm. Frågan är mer komplex än så. Det är ställningstagande att bygga hållbart (trä). 

Anpassa sig genom att göra något avvikande kan vara det rätta. Kvalitén på det 

byggda är det viktiga för mig. Billiga material som liknar grannhuset är förkastligt 

även om ritningen såg bra ut. Lycka till. 

Känner att många frågor kan både utvecklas och problematiseras. T.ex. frågan om 

p-platser, - måste det verkligen finnas inom kvarteret? Lycka till med 

undersökningen 

Det är viktigt att anpassa, men det är viktigt att inte plagiera. Det ska fortfarande 

vara en byggnad av sin tid. 

Varje ny-, om- och tillbyggnadsprojekt måste utgå från platsens förutsättningar. 

Därför är det svårt att ge bestämda svar på vad som åstadkommer bäst resultat i 

varje givet fall. Viktigt är dock alltid att på ett medvetet sätt förhålla sig till befintlig 

byggnad/bebyggelse i det man gör. Man kan kontrastera ordentligt i volym, material 

och fönstersättning och lyckas väl. Man kan göra så kallat anpassade förslag i dåligt 

utförande, material och uttryck och misslyckas grovt. Arkitektkompetens krävs. 

Bra frågor, men det hade behövts ett alternativ eller möjlighet att förtydliga att ett 

val att förhålla sig till det befintliga inte behöver vara att man följer eller gör 

likadant som det befintliga. T.ex. kulör tycker jag är viktigt att den inte tar 

överhanden eller bryter för mycket, men den behöver inte vara samma som det 

befintliga. Min åsikt är att man får en bättre och finare komplettering till det 

befintliga med en nytolkning och genom att respekterar det befintliga, inte med en 

kopia. 

Fönsterstorlek ingen åsikt - viktigt med ej tidsplagiat. Förstår inte prioritering 

"allmänna/privata- ytor" 

Svaren på de frågor ni ställt kräver bättre analys av förutsättningarna är vad vi kan 

göra med de uppgifter vi fått. Det valda kvarteret ingår i riksintresseområde, det 

medför att man måste ta hänsyn till volym, fasadmaterial, och mycket annat. Viktigt 
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är hur det påverkar gatumiljön när man fluktar längs med gatan (Royal Corner synns 

inte i något gatuperspektiv längs de angränsande gatorna trots den höga höjden). 

Svårt att svara generellt på era frågor!!! 

Varje miljö är unik och kräver sin utformning. Därför är det svårt att svara generellt 

på många av frågorna. 

GENIUS LOCI 

Mycket att kommentera. Jag tycker att frågorna är nästan omöjliga att svara på. 

Svår enkät för er att dra några slutsatser från 

Jag har svarat hur jag skulle vilja göra om jag fick bestämma helt själv, om det inte 

fanns en politiskt tillsatt nämnd eller chefer över mig. 

Svårt svara på dessa frågor. Det är väldigt många ytterligare aspekter bakom 

prioriteringar som arkitekter gör tillsammans m byggare o beställare. 

Att vår samtid parallellt med svaren skall synas i arkitekturen 

Det är egentligen omöjligt att svara så generellt på flera av frågorna. Varje plats är 

unik och ibland är det enda rätta att underordna sig befintliga byggnader, medan det 

i andra fall är helt rätt att tänka nytt. 

Gällande frågor 7 resp 8 så är det inte alltid jag kan påverka. Jag kan önska men 

måste följa gällande lagstiftning. 

Lycka till med arbetet! Kul att ni fokuserar på denna typen av frågor 

Mycket svårt att svara på. Det beror helt på vad man menar med anpassa. Det finns 

aldrig ett enda svar på en sådan fråga och dessutom varierar det från situation till 

situation. Man kan t.ex. välja att anpassa (likna det befintliga) vad gäller 

volymproportioner men aktivt avvika vad gäller t.ex. material eller fönsterstorlekar. 

Dessutom beror det på vilka ekonomiska energimässiga etc., förutsättningar som 

finns. 

Förtätning och omdaning av ett kvarter ska ställa krav på att gestaltningen anpassas 

så att friytor och grönska kan bevaras. 

Det viktiga är att slutresultatet har hög kvalite’ och detta kan uppnås på olika sätt. 

Så det är svårt att välja t.ex. stora eller små fönster. Kanske behövs både och eller 

inga alls. 🤔 

Det är inte alltid lätt att svara generellt på hur en utformning ska bli. Det är inte så 

att göra något som "sticker ut" alltid är fel, ej heller är något som försöker "passa in" 

eller inordna sig, alltid rätt. Det kan också vara svårt att utreda vad de begreppen 
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betyder. Om t ex volymen är inordnad men inte materialen, vad säger en då? Om 

allt är "inordnat" men byggt med moderna tekniker, blir det verkligen samma sak 

då? Lite tankegods. Lycka till! 
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Bilaga 3, Enkätsvar 

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet i Växjö 

och skriver nu vårt examensarbete om Förtätning i kulturhistoriska miljöer. I arbetet 

vill vi ta reda på vad som prioriteras utformningsmässigt vid förtätning med 

nybyggnation i känsliga miljöer. 

För att ge arbetet ett ökat akademiskt värde och ge oss en grund till vår kommande 

gestaltning vill vi ta del av era svar på denna enkät, som vi skickar ut till sakkunniga 

inom detta område. Enkäten är anonym och varje fråga har olika svarsalternativ 

vilket gör den smidig att genomföra. 

Vi är tacksamma om ni tar er 2 minuter till att svara. Vidarebefordra gärna detta 

mail till relevanta inom ämnet. För att ta er till enkäten, tryck på följande länk. Vi 

bifogar bilder i mailet som visar delar av kvarteret och som ger en uppfattning kring 

vilken kulturhistorisk miljö vi drar paralleller till. 

https://www.survio.com/survey/d/A5F9U9V6S4Y4N2G4P 

Med vänliga hälsningar 

Wictoria Wibroe 

ww222ah@student.lnu.se 

Linnea Ehrling 

le222qa@student.lnu.se 

 

 

 

Figur 42. Bifogade bilder på kvarteret Gripen (Palmblad 2018) 

https://www.survio.com/survey/d/A5F9U9V6S4Y4N2G4P
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