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III 

Sammanfattning 

Över hela världen finns städer, och många av dem växer och utvecklas. Oplanerad 
expansion leder till en spridd och spretande stad. En gles stad, med långa avstånd och 
med långa transportsträckor för att komma från punkt A till punkt B. Utglesning är 
ett stort problem för många städer idag. Shoppingcenter och villaområden är exempel 
på bebyggelse som kräver stora ytor och som bidrar starkt till att städer glesar ut.   

Vid utformandet av en stadsmiljö eller en byggnad finns flera regler, metoder och 
teorier att tillämpa och använda sig av. Kompletteringsbebyggelse på outnyttjade 
strötomter är en metod som används i försök att förhindra utglesningen. Det finns 
även forskning på hur andra aspekter som exempelvis tillgång till kollektivtrafik och 
gröna ytor och miljöer påverkar tillväxten av en stad. 

Syftet med detta arbete har därför varit att ta fram ett förslag på hur en outnyttjad 
tomt kan disponeras och användas för att komplettera stadsmiljön. En närmare 
granskning av en tomt och ett kvarter i Växjö stad har genomförts. Utefter 
möjligheter och önskemål från Växjös stadsarkitekt, Henrik Wibroe, har förslag på 
en kvarterskomplettering utformats. Denna visar ett förslag på hur kvarteret kan 
användas för att komplettera stadsmiljön och samtidigt bidra till att skapa en attraktiv 
stadskärna. 
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Summery 

Cities exist all over the world, many of them currently in progress of growth and 
development. Unplanned expansion of the city-area contributes to sprawl. Sprawl 
divides town districts from each other and creates need of long-distance 
transportation in order to travel from point A to point B. Sprawling is a great problem 
to many modern cities. Malls and single-family suburbs are examples of large area-
demanding set-ups. 

In order to develop a city region or construct a building there are a lot of rules, 
methods and theories to correct by. Complementary buildings for unused lots and 
areas are one method used to prevent sprawl. Some research also focus on aspects as 
public transportation and green spaces, and how such aspects affect urban growth. 

The purpose of this report has thereby been to bring forward a suggestion for how an 
unexploited lot may be arranged to complete the city environment. A closer look of a 
lot and a block in Växjö, Sweden, was performed. Working from the lots possibility 
and desires from the city architect, Henrik Wibroe, suggestion for a complementary 
settlement is presented. These show a proposal for complementation of this 
neighborhood and how it might create an attractive city center. 
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Abstract 

Spretande och utglesning är ett problem i många svenska städer. Detta ökar då ny 
mark, relativt oplanerat, tas i anspråk för att expandera staden. Komplement-
bebyggelse är ett sätt att motverka den spretande utglesningen. Forskning bedrivs 
även kring hur kollektivtrafiksanslutningar och gröna ytor påverkar en stads 
utveckling. 

I detta arbete har ett förslag på hur en strötomt i Växjö kan nyttjas till 
komplementbebyggelse. I förslaget ingår två byggnader i ett sammanhang som kan 
bidra till att skapa en attraktiv stadskärna. 

Nyckelord: Urban, Urbant spretande, Sprawl, Utglesning, Förtätning, 
Komplementbebyggelse, Urban utveckling, Växjö 
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1. Introduktion 

Städer över hela världen växer och idag är mer än hälften av världens 
befolkning bosatt i städer. Befolkningen växer och blir allt större och i 
städerna påverkar inflyttning och födselöverskott expansionen av städerna. I 
Elisabeth Klingbergs bok beskrivs hur ständig och oplanerad utbredning av 
städers ytor och förorter resulterar i en spridd stad. Det vill säga en stad med 
stora avstånd, där bilen blir en viktig förutsättning. Detta är mera känt som 
sprawling, det vill säga flera stadsutbredningar och ständig utväxt till nya 
ytor. Stadsutglesning är dock ingen ny kunskap, utan något det funnits 
kännedom om länge. Historiskt har försök gjorts att begränsa eller förhindra 
utbredningen. Försök har gjorts bland annat i Paris och London, dock finns 
hittills inga lyckade försök att redovisa. 

Städer som växer har ett ständigt behov av ytor och områden att exploatera 
för att ge staden möjligheter till expansion och utveckling. Sprawling syftar 
till en utbredande stadstillväxt som spretar utåt och glesar ut en stad bort 
från stadskärnan. Detta görs ännu tydligare tillsammans med mono-
funktionalitet, det vill säga att olika områden enbart uppfyller ett enda syfte. 
Exempel på detta är bostadsområden, handelsområden och industriområden. 
Detta leder i sin tur till en utveckling av massbilism där biltransporten står i 
centrum för en modern vardag, se Figur 1. 

 

Figur 1 – En stadsbild från USA. (Foto Mats Elgström). 
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Motsatsen till sprawling, eller utglesning, är förtätning. Nyurbanism är en 
rörelse som kommer från USA och som idag sammankopplats som ett 
uttryck för att beskriva arbetet kring bland annat förtätning av städer. Istället 
för spridd byggnation arbetar nyurbanism med beprövade metoder av den 
tidiga och traditionella stadsbilden. I denna vision blandas bostäder, handel 
och industri för att skapa stadsdelar med ett varierat utbud med blandning av 
offentlig och privat sektor. Även inom svensk stadsplanering arbetas för att 
motarbeta sprawling. Det är helt enkelt inte försvarbart, varken ur 
ekonomisk eller ur ekologisk synvinkel, att enbart bygga i utkanten på en 
stad utan att ta vara på redan exploaterad mark. (Klingberg 2006. kap 2) 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Svenska naturskyddsföreningen nämner i en rapport att vid 1947 års 
bostadssociala utredning lades grunden för miljonprogrammet. Avveckling 
av trångboddhet och bostadsbrist står i fokus i planerna för framtiden med 
USA som förebild. Planering för nybyggnation med ett bilinehav på 400-500 
bilar per 1000 invånare (jämfört med 50 bilar år 1950), tillsammans med 
krav på att fastighetsägaren ska tillhandahålla parkeringsmöjligheter ökar 
den utglesande stadsplanen i Sverige. Kollektivtrafik är en utmärkt lösning 
för allmän transport, men bedöms minska när allt fler väljer att använda 
bilen. Därav anses inte heller långa avstånd mellan olika områden som ett 
problem i stadsplanen. Under 50-talet bejakas bilismen och under 60-talet 
påvisas bilismens krav på utrymme. Detta leder till att planering sker utefter 
bilen och dess framkomlighet. Den ökande bilismen medför att separation av 
olika trafikslag blir naturligt för att bilen skall kunna erbjuda snabb transport 
utan snäva kurvor. 

Idag pågår omfattande forskning kring hållbara städer med tillhörande 
transportmöjligheter. Vanliga förslag är förtätning men också åtgärder som 
bebyggelsens utformning och placering diskuteras. Arbete sker bland annat 
för att gamla industriområden, hamnar och järnvägsområden, som inte 
längre uppfyller sin funktion, planeras om och blir omgjorda till stadsmiljöer 
med blandad bebyggelse såsom bostäder, kontor och handel. (Svenska 
naturskyddsföreningen 2006) 

Omstrukturering av och komplement till redan exploaterad mark ger i 
allmänhet förutsättningar för att öka brukandet av kollektivtrafik samtidigt 
som biltrafiken kan minska. Kollektivtrafiken i sig kan dock också fungera 
som en katalysator för förtätning om det utnyttjas på rätt sätt. Kollektivtrafik 
som inte riskerar att försvinna så lätt, exempelvis en spårvagnslinje, kan öka 
intresset för byggnation på omkringliggande tomter för att skapa en attraktiv 
stadsmiljö. (Klingberg 2006. kap 6) På så vis kan detta även ge upphov till 
att natur och miljö bevaras i större grad. Både avverkning av skog och 
beläggning av hårdgjorda ytor kan i teorin begränsas av detta. 
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Växjö stad arbetar för tillfället aktivt med att förtäta stadskärnan och dess 
intilliggande kvarter. Växjös stationsområde står inför en förändring. 
Byggnationen av World Trade Center och intilliggande kvarter har 
påbörjats. Parallellt arbetar kommunen med detaljplanen för kvartersbilden 
på den norra sidan av spårområdet. Den inrymmer det nya resecentrum och 
en plan där bland annat Norra Järnvägsgatan begränsas enbart till 
kollektivtrafik. 

Detta är inget unikt för Växjö utan liknande händelseförlopp sker i många 
städer som växer. Fortfarande finns dock flera mindre tomter och 
parkeringsplatser som är relativt outnyttjade i dagsläget. Komplement-
bebyggelse är i allmänhet viktigt för att påverka helheten av stadsbilden. I 
samband med den nya detaljplanen för resecentrum i Växjö blir tomt 12 i 
kvarteret Håkan Sjögren en intressant del av helhetsbilden. Tomten har ett 
intressant läge och utnyttjas idag som parkeringsplats. Belägen nära både 
spårområdet och resecentrum samt med anknytning till Bländapassagen blir 
tomten därför mycket intressant för komplementsbebyggelse. Här finns 
potential för att skapa och tillföra både bostäder och handel till staden.  
Kommunen har ett intresse för att skapa en levande stad och vidareutveckla 
en passage som påbörjas vid Bländapassagen på Storgatan och som sedan 
kan fortsätta hela vägen till stationsområdet. Nämnvärt kan också vara att 
stråket passerar förbi Kafé deLuxe, ett uteställe med mat, dryck, musik och 
dans i Växjös stadskärna. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att kunna redogöra och ge ett förslag och exempel på 
hur en outnyttjad strötomt eller parkeringsplats kan utnyttjas på ett sätt som 
kan förtäta och berika stadskärnan i Växjö stad. 

Syftet i det här fallet är att få ett stopp på, eller åtminstone kunna begränsa, 
utglesningen av städer. Redovisningen av hur ett område liknande Håkan 
Sjögren i Växjö stadskärna kan förtätas skulle kunna ge förslag till hur 
utbredning av städer kan förhindras. På detta sätt ges även möjligheter till att 
skapa en attraktiv och levande stad. Växjö kommun har även påvisat ett 
intresse för att, utifrån framtagna förslag, dessutom kunna se över ifall den 
nuvarande detaljplanen över området fortfarande är hållbar för den moderna 
staden. 

1.3 Avgränsningar 

Ett arbete av denna karaktär har en tendens till att bli väldigt stort och 
detaljerat. Därför avgränsas arbetet med utgångspunkt i tomt 12 i kvarteret 
Håkan Sjögren i Växjö och det passageflöde som kommunen har önskemål 
om att uppnå. Här påvisas hur denna tomtyta skulle kunna disponeras och 
nyttjas på ett optimerat och attraktivt sätt. Frihet tas även till att se över samt 
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ge förslag till ändringar på övriga tomter. Till detta tas även frihet till 
eventuella flyttningar av tomtgränser som kan komma att bli aktuella. För att 
uppnå detta görs en tillbakablick för att se hur tomtytan disponerats 
historiskt. Återblicken ser tillbaka inte längre än till mitten av 1600-talet 
eftersom det är då den tidigaste klara kartbilden av det angivna området kan 
återfinnas. Begräsning sker även till kvarteren Håkan Sjögren och Lugnet 
för att avgränsa behovet till information. Till detta tas systemhandlingar i 
”light version” fram, vilket betyder att projekteringsskedet påbörjas genom 
att följa det utarbetade programmet och dess förutsättningar. 

För vatten, ventilation, el och andra tekniska installationer redovisas enbart 
disponibla ytor. Inga beräkningar genomförs för byggnadens konstruktion, 
däremot genomförs enklare bedömningar och uppskattningar av 
konstruktionens bärning inför ett eventuellt framtagande av bygghandlingar. 
Detta gäller även krav på brand, vilka heller inte kommer behandlas i någon 
större utsträckning. 

Någon geoteknisk undersökning kommer heller inte att genomföras, dock 
kommer hänsynstagande att tas till väderstreck och marknivå. Dessutom 
kommer krav på ytor såsom parkering och tillgänglighet att tas i beaktning. 
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2. Teori 

Då en stad växer och utvecklas finns flera teorier att förhålla sig till.  

2.1 Transport och Urban utveckling 

Transporten spelar en kritiskt betydande roll för urban utveckling. Den 
förser staden med rörelsemöjligheter samtidigt som den ger goda 
möjligheter för tillväxt och ekonomisk aktivitet genom tillgänglighet av 
mark. Transportens infrastruktur anses vara den huvudsakliga anledningen 
till urban tillväxt. 

Jeddah City i Saudi Arabien upplevde mellan 1970 och 1980 en enorm 
expansion och utveckling som dessutom ökade markant i samband med 
landets oljelänsning. Införande av nya transportsystem, byggnation av 
motorvägar och en ny flygplats gav transportmöjligheter som ledde till en 
explosionsartad tillväxt. Under den här tiden blev stadens yta nästan sex 
gånger så stor medan befolkningsmängden tredubblades. Den största 
expansionen under denna tid var i form av bostadsområden (Aljoufie et al. 
2013). 

Efter 1980 avtog den starka tillväxten av stadens yta till följd av den 
ekonomiska nedgången. Byggnationen av bostäder var dock fortfarande 
mycket stor även under denna tid. Därefter, under perioden 1993 till 2007, 
har staden fortsatt känna tillväxt. Dock under andra förutsättningar eftersom 
sprawlandet begränsats betydligt. Efter 1980 och fram till 2007 ökade 
befolkningen i Jeddah City från drygt 1 miljon till ungefär 3,2 miljoner 
invånare. 

Samband kan ses mellan de olika perioderna och transportmöjligheterna. 
Åtminstone i återkoppling till Motorvägar, större huvudleder och sekundära 
gator. Efter 1980 byggdes inga nya motorvägar, och enbart små förändringar 
skedde på befintliga motorvägar och huvudleder. Däremot har sekundära 
gator tillkommit och byggts ut, för att knyta samman nya bostadsområden 
med övrig bebyggelse. Därav finns ett samband mellan de huvudleder där 
trafiken färdas och möjligheten till utveckling kring dessa. Eftersom ny 
mark inte togs i anspråk blev komplementbebyggelse nödvändig för att 
tillgodose stadens expansionsbehov. 

2.1.1 Modern utveckling 

En studie av höghastighets banor (High-Speed Railway eller HSR) och dess 
inverkan på urban utveckling i Kina visar på utvecklingsmönster kring 
kollektivtrafiks linjer. Kollektivtrafik kan i många fall fungera som en 
katalysator till urban komplettering och utveckling. Detta gäller åtminstone 
frekventa linjer om den dessutom inte i första taget riskerar att läggas om 
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eller försvinna. Detta kan även återkopplas till järnvägsstationer och 
motortrafikleder. Anslutna områden tenderar att i högre grad utvecklas än 
områden isolerade från kopplingen. Trenden görs ännu tydligare då studien 
skalas upp och jämför olika städer och samhällen. Städer, och områden runt 
dessa städer, anslutna till höghastighets banor har större möjligheter till att 
utvecklas än områden som saknar anslutning. Existerande stationer lockar 
folk som i sin tur driver på utvecklingen av området runt omkring. Detta 
skapar även behov av att i möjligaste mån ta vara på och utveckla de tomter 
och den mark som finns i det aktuella området. I vissa fall bör det å andra 
sidan ifrågasättas huruvida det egentligen är transportsystemet som driver 
utvecklingen. Det kan även tänkas att det är en stad eller ett område som 
redan är under utveckling som lockar till sig transportsystem och 
kollektivtrafik (Yin et al. 2015). 

Studien visar även att beroende på hur och var stationen placeras utökas 
även olika möjligheter för staden att utvecklas. Exempelvis kan en station 
som placeras utanför eller i utkanten av staden utveckla nya mötesplatser 
och knytpunkter till stadsområdet. Det kan även ge möjligheter att skapa nya 
stadsdelar. Dock, eftersom höghastighetsbanor inte tillhandahåller dörr-till-
dörr anslutning, är de beroende av anslutningar till traditionell järnväg och 
andra publika transportsystem i stadsområdet. 

2.1.2 New Urbanism 

En förutsättning för att utveckla enligt Nyurbanismens (New Urbanism) 
normer är förbindelse till kollektivtrafik, och förbindelse till den övriga 
staden och dess centrum. Utan detta blir det planerade området isolerat och 
den eftersträvade och idylliska småstadsbilden blir värdelös. Kollektiv-
trafiksstation bör finnas inom fem minuters gångavstånd och valfrihet till att 
välja att utnyttja kollektivtrafik, ta bilen, gå eller att cykla är en förutsättning 
för god stadsmiljö (Klingberg 2006. kap 2). 

60-talets byggnadssätt håller inte för att skapa hållbara levnadsvillkor med 
attraktiva lösningar. Goda avsikter och tankar har ofta fått katastrofala 
följder. Dock är det heller varken hållbart eller försvarbart att bygga nya 
”idylliska” städer för att uppnå en inbillad utopi. Louise Nyström, arkitekt 
som utbildade sig på Teknis under 1960-talet, är helt övertygad om att 
lösningen ligger i att arbeta för att förbättra befintliga städer. Man kan inte 
bygga nytt och stänga ute det man vill få bort. Att stänga ute folk, företag 
eller organisationer som vill undvikas löser inga problem, utan förflyttar 
dem enbart. Det går inte heller att enbart ta någon annans lösning och 
tillämpa den till sitt eget problem. Man måste tänka själv också, se till vilka 
förutsättningarna är och vilket mål som skall uppnås (Klingberg 2006. kap 
6). 
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2.2 Detaljplan 

En detaljplan skall alltid upprättas då planer på större exploateringar och 
anspråk till att använda mark- och vattenområden för bebyggelse och 
byggnadsverk blir aktuella. Flera faktorer kan spela in innan 
byggnadsnämnden kan ge ut ett bygglov. Det är kommunen som avgör när, 
var och om en detaljplan ska upprättas. Plan- och bygglagen tar upp 
situationer då kommunen ska ta fram en detaljplan innan lov får ges. 

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att de ansvarar för detaljplaner 
och dess framtagande. En detaljplan kan användas för att kommunen ska 
kunna pröva om ett område är lämpligt för, bland annat, bebyggelse. Detta 
kan gälla både nybyggnationer och när befintlig bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. I en detaljplanen skall redovisning ske för kvartersmark, 
allmänna platser samt vattenområden och gränserna för dessa (Boverket 
2015). Området Håkan Sjögren har en befintlig detaljplan från 1958. 

2.3 Boverkets Byggregler (BBR) 

”Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning 
med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning 
av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.” 

I första hand arbetar Boverket med frågor som berör byggande, boende och 
samhällsplanering. Arbetet innefattar bland annat att ta fram föreskrifter och 
vägledningar, att administrera statliga stöd och bidrag samt att ansvara för 
plan- och bygglagen (Boverket, 2015). 

Tillämpandet av boverkets byggregler, BBR, sker både vid uppförande av 
och i samband med ändringar i en byggnad. Den består förutom BBR även 
av utdrag ur plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt 
läsanvisningar och sakregister till regelsamlingen. 

2.4 Svensk Standard 

”SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening 
som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är 
marknadsledande på standarder i Sverige och kännetecknas av 
affärsmässighet, kunnighet och öppenhet i relationen med kunder, 
medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.” 

Förbundet har till uppgift att öka intresset för standardisering samt för 
användningen av standarder som är till nytta för offentlig förvalting, 
näringsliv och samhället i stort. (Swedish Standards Institute/SIS 2015) 

I svensk standard delas tillgänglighet upp i tre olika nivåer: 
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 Normal nivå, grundläggande tillgänglighet. Standardnivå som 
tillämpas i de flesta vanliga byggnader och bostäder. 

 Höjd nivå, utökad tillgänglighet som tillämpas där kravet på 
tillgänglighet är högre ställd. Exempel på detta är äldreboenden och 
vissa offentliga lokaler och miljöer. 

 Sänkt nivå, utan krav på tillgänglighet. Tillämpas enbart vid 
ombyggnation av äldre bebyggelse där kraven ställda i normal nivå 
icke kan uppfyllas. 

Svensk standard tar upp en del riktlinjer kring utformning av bostäder och 
lokaler såsom: 
 passagemått mellan möbler/möbler och väggar/väggar 
 högskåpsmängder och förvaringsmöjligheter 
 betjäningsareor kring möblemang 
 möbler, inrednings- och utrustningsmängder 
 exempel på utformning av toalett och hygienutrymmen 

2.4.1 Omätbara värden 

Svensk standard tar upp aspekter som är direkt mätbara i en byggnad. Dock 
finns även en hel del värden som är omätbara. Exempelvis kan man mäta 
vilken volym ett rum har, men det går inte att mäta hur rymligt ett rum 
upplevs att vara. 

”I bostaden är axialitet en linje som förbinder två intressanta punkter. En 
axel sträcker sig genom, involverar, två eller flera rum. En axel kan också 
skapa genomsiktsmöjlighet och genomblickar i en bostad.” 

Ett annat värde i en bostad är rörelse eller rundgång, möjligheten att gå från 
rum till rum. Att tillämpa denna möjlighet i flera anslutna rum kan vara ett 
sätt att, i en liten lägenhet, skapa en känsla av en större volym. En 
förutsättning för rundgång är rum med flera öppningar, vilket ger alternativ 
att välja vilken väg som är lämpligast. 

Stora öppningar är ett sätt att öppna upp och förbinda. Exempelvis är detta 
ett sätt att sammankoppla inne och ute, det vill säga länka bostaden med 
världen utanför. Minder öppningar är istället ett sätt att kunna avgränsa. Att 
skapa en trygg och privat vrå i en bostad i kontrast till det öppna (Nylander 
och Forshed, 2003). 

2.5 Stadsrum 

Stadens öppna ytor, de offentliga rummen, är gemensamma för alla 
invånare. Gångstråk, knutpunkter, avkoppling, handel, måltider, lek, kultur 
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och nöjen är några av de funktioner dessa utrymmen kan innefatta. Det 
offentliga rummet är neutralt till skillnad från bostaden och kan vara 
avgränsat för klara ändamål. Stadsrummet ska erbjuda överraskningar och 
stimulera stadslivet (Berglund et al. 2004). 

2.5.1 Människan och natur 

Utemiljön är något som människan inte kan kontrollera, växtlighet, väder, 
årstider och djurliv är något som styr sig självt. Utemiljön är olik från vår 
människoskapade inomhusmiljö och något som oftast gör stort intryck på 
stadsbor. Människan vill ha nära till naturen från sin bostad. Foskaren Roger 
Ulrich menar att människor har en medfödd kärlek till naturen. Han menar 
att människan blir lugnare och den psykiska hälsan blir bättre när naturen 
finns nära till hands. Naturen uppfattas som vackrare än den bebyggda 
miljön och är viktig för vår vardagliga livsmiljö. (Kellert och Wilson, 1993) 

2.5.2 Gröna ytor i stadsmiljö 

En stads utomhusmiljö spelar en viktig roll när det kommer till reduktionen 
av olika föroreningstyper samt för att lyfta tillståndet på stadens 
mikroklimat. Dessutom bidrar urbant öppna ytor till människans välmående 
och hälsa. Samtidigt påverkas även människans termiska komfort. 

Träd och öppna grönytor fyller flera funktioner och dess närvaro i bebyggda 
miljöer innebär ett stort bidragande till att spara energi i de omkringliggande 
byggnaderna. Mängden energi som krävs för uppvärmning och avkylning 
kan minskas märkvärt med en hållbar placering av träd kring bebyggelsen. 
Träd blockerar solljus, vilket minimerar uppvärmning under 
sommarhalvåret. Under vintern, när trädets grenar saknar löv, släpps 
solljuset igenom och energin når byggnaden och bidrar till att höja 
inomhustemperaturen. (Georgi och Dimitriou, 2010) 

Vegetation i stadmiljöer kan markant förbättra det urbana mikroklimatet, 
såväl som mildra påkänningen av Heat Island1 effekten, genom att reducera 
temperaturen på sommarens utomhusluft. Effekten är inte enbart märkbar 
inom den gröna ytans område utan även omkringliggande områden påverkas 
av effekten. 

Utöver detta bidrar träd till att erbjuda en attraktiv miljö, friska upp och 
återfukta atmosfären, minska föroreningsgraden och förebygga 
översvämningar. Även ur ekonomisk synvinkel bidrar träd till att höja värdet 
på hus i dess närmsta omgivning. 

                                                 
1 Mindre område där temperaturen är högre än i omkringliggande område. 



10 
Burefjord-Fors & Elbrink 

2.6 Servitut 

”Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt 
använda en annan fastighet.” 

En mycket vanligt förekommande upplåtelseform är servitut. Det är 
dessutom ett effektivt verktyg för att lösa praktiska problem i förhållandet 
mellan fastigheter. Ett behov hos den härskande fastigheten kan genom 
servitutet tillgososes på mark eller anläggning som tillhör den tjänande 
fastigheten. Exempel på detta kan vara rätten för den härskande fastigheten 
att nyttja väg eller brunn på den tjänande fastigheten. Det kan också 
innebära att ägaren av den tjänande fastigheten förhåller sig till att inte 
använda sin fastighet på ett visst sätt. 

Servitutet är bundet till fastigheten, inte en person, och är därav oberoende 
av vem det är som äger fastigheten. På grund av detta är ett servitut heller 
inte beroende av någon tidsbegränsning. (Lantmäteriet 2015) 

2.7 Buller 

Buller i städer är ett globalt problem som har många skadliga effekter på 
stadens utsatta invånare. Det finns många ljudkällor som orsakar buller, 
däribland biltrafik, byggarbetsplatser, tåg och bussar. Biltrafiken anses vara 
den huvudsakliga orsaken till buller. Mindre känt är däremot att ljudnivån 
inte är den enda parametern som påverkar intensivt buller. 

Under de senaste åren har buller blivit väl igenkänt som en av de största 
variablerna som världsligt påverkar kvaliteten på livet i urbana miljöer. Den 
snabba utvecklingen av urbana miljöer har bidragit till att bullernivån känns 
igen som ett allvarligt problem. 

En faktor som också påverkar bullernivån är bland annat vilken typ av 
passage som passerar förbi platsen. Detta på grund av typen, mängden och 
hastigheten på förbipasserande fordon. Ytterliggare faktorer är exempelvis 
typ av verksamhet, och markanvändning i området (Abbaspour et al. 2015) 



11 
Burefjord-Fors & Elbrink 

3. Objektsbeskrivning 

3.1 Växjös förutsättningar 

Växjö ligger i mitten av glas- och möbelriket Småland, inbäddad i sjöar, 
vattendrag och skogar. Staden har länge varit känd som både skol-, stift- och 
residensstad och var även en garnisonsstad fram till 1900-talet. Växjö 
kommun har idag 85 000 invånare varav 60 000 i Växjö stad. Kommunen 
har förhoppningar om att Växjö tätort ska växa och redan 2030 ska kunna 
uppnå 100 000 invånare. 

Växjö arbetar hårt med att få en bättre miljö och en minskad 
klimatpåverkan. Växjö har blivit intressant internationellt sett utifrån sitt 
framgångsrika miljöarbete och Växjös varumärke har blivit "Europas 
grönaste stad" efter ett tvprogram från BBC (Växjökommun, 2015).  

3.2 Historia 

I början av 1600-talet var Växjö som en stad med låga trähus beklädda med 
trä, lera och kalk där taken var av näver eller träsparrar. Det var en stad som 
med sina krokiga gator och snirkliga bäckar behållit sitt lantliga 
stadsmönster från medeltiden. Växjö har genom historien varit en stad, 
såsom många andra, som utsatts för många bränder där stora delar av staden 
brunnit ner till grunden. Brändernas uppkomst har berott på olika faktorer 
exempelvis att husen placerats mycket tätt intilliggandes varandra. Valet av 
byggmaterial och okunskap kring brandsäkerhet var också vanliga orsaker. 
Den danska gränsen låg vid den här tiden strax utanför Växjö vilket gjorde 
staden till en viktig för gränshandelspunkt. Staden blev dock även en utsatt 
plats vid dansk-svenska gränsfejder, vilket i sin tur var ytterligare en orsak 
till de många bränderna. Växjö invaderades och brändes sista gången av 
danska trupper år 1612. 

De många bränderna har påverkat Växjö på olika sätt och resulterade redan 
år 1658 till en stadskarta vilken innebar en breddning av stadens gator som 
ett försök att skapa en mindre brandfarlig stad. Denna stadsplan upprättades 
av lantmätare Hanns Ruuth efter branden samma år. I Figur 2 visar de 
heldragna linjerna Växjö som det såg ut innan branden 1612. De streckade 
linjerna är den stadsplan som Hanns upprättade, denna karta var även 
startskottet till den rutnätsplan som än idag finns kvar i Växjö Centrum 
(Selling, 1975). 
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Figur 2 - Stadsplan över Växjö från år 1659(Weidolf, P-J & Bergön. 2014). 

År 1690 brann det åter igen i staden. Återuppbyggnaden skedde på nytt och 
vid denna tid framträder den rutnätstad som finns kvar i Växjö än idag. Detta 
kan utläsas på stadskartan från 1697 där finns kvarternamn men också de 
enskilda tomternas numrering. År 1783 gjordes den första stadskartan som 
redovisar tomter, bebyggelse samt gatunamn, se Figur 3. (Selling, 1975)  

 

Figur 3 - Växjö stad 1783 med kvarteret Håkan Sjögren markerat (Weidolf, P-J & Bergön. 2014). 
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Växjö har brunnit ett åtskilliga gånger efter detta, den sista branden ägde 
rum 1843. På 1950-talet revs stora delar av Växjös innerstad för att få plats 
med nya varuhus och göra plats för bilen. Byggnaden på Sandgärdsgatan 17 
och 19 där restaurangen Kafé deLuxe ligger idag har klarat sig från 
bränderna och grävskoporna, huset är byggt på 1800-talet och är ett av 
Växjös äldsta trähus. 

3.3 Håkan Sjögren 

Kvarteret har fått namnet Håkan Sjögren efter lektorn och domprosten med 
samma namn. Håkan Sjögren föddes 1727 i Härlanda, Vetlanda Län. Han 
tog en magisterexamen inom filosofi i Uppsala, flyttade sedan till Växjö där 
han utnämndes till lektor 1775 och domprost år 1802. Håkan var en generös 
man och donerade stora delar av sin förmögenhet till fattiga lärare och 
studenter vid Växjö läroverk. Han uppförde även en skola för fattiga barn 
vid namn Sjögrenska fattigskolan. Han skrev många läroböcker inom 
filosofi och blev speciellt känd för sitt latinska lexikon som användes i 
många svenska skolor (Selling, 1984). 

3.4 Området 

Kvarteret fick namnet Håkan Sjögren år 1844 och är beläget mellan 
Sandgärdsgatan, Norra järnvägsgatan, Bäckgatan och Klostergatan. Se Figur 
4 kvarteret består av tomterna 13 och 15 där butiker och bostadshus finns 
idag. Tomt 14 där Kafé deLuxe ligger som är en restaurang kombinerat med 
festlokal och tomt 5 som används som företagshus och restaurang. Samt 
tomt 12 som idag är en parkeringsplats.  

 

Figur 4 - Karta över området Håkan Sjögren.  
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Kvarteret hette tidigare Stora- och Lilla Sandkvarteret då Lilla 
Sandgärdsgatan passerade genom kvarteret vid denna tidpunkt. Kvarteret var 
en del av den så kallade Båtmansbacken som även kvarteret Lugnet ingick i. 
Växjö höll flottans båtmän med logi på Båtmansbacken fram till 1750- talet 
(Knutsson, 2012). 

Figur 5 visar hur Norra järnvägsgatan såg ut omkring 1920, husen till 
vänster är den plats som parkeringsplatsen på tomt 12 ligger idag. 

 

Figur 5 - Norrajärnvägsgatan år 1920 (Weidolf, P-J & Bergön. 2014). 

Figur 6 visar hur Sandgärdsgatan såg ut 1901. Husen till höger i bild är där 
Kafé deLuxe ligger idag, då låg en tobaksbutik där vid namn Snus-
Lundgrens.  

 

Figur 6 - Sandgärdsgatan år 1901 (Weidolf, P-J & Bergön. 2014). 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur arbetet fortlöpt. Den valda metoden i arbetet 
framgår tydligt utifrån beskrivningen av genomförandet. 

4.1 Förstudie 

Arbetet inleddes med ett möte med handledaren Mats Elgström på LBE 
Arkitekt. Under detta möte fördes diskussioner och begränsningar för att 
fastställa en gemensam syn om vad arbetet skulle utreda, och vilket resultat 
som kunde förväntas. 

Ett möte bokades samtidigt med stadsarkitekten Henrik Wibroe på Växjö 
kommun. Detaljplanen sågs över och Wibroe presenterade önskemål och 
visioner med tomten och området. Han hade inga önskemål kring själva 
utformningen men däremot var förhoppningen att införa en förlängning av 
den redan existerande Bländapassagen och tillföra Växjö centrum både 
butiker och bostäder. Även andra punkter nödvändiga att ta hänsyn till 
dokumenterades här, såsom exempelvis: 
 Krav på parkeringsplatser. 
 Platsens historiska utveckling. 
 Sätt att hålla en stad levande och attraktiv. 

För att få en överblick och en verklig helhetsbild av hur området ser ut 
genomfördes ett besök till platsen redan under den första dagen. Platsen 
fotograferades och den befintliga bebyggelsen studerades och 
dokumenterades. Tankegångar kring utformningen dokumenterades och 
idéer till olika förslag började växa fram. Förslagen visualiserades i form av 
enkla skisser med papper och penna. 

Universitetsbiblioteket besöktes därefter för att samla in relevant data kring 
projektet. En djupdykning in i Växjös historia gjordes för att uppnå en 
förståelse kring hur Växjö växt och varför staden idag ser ut som den gör. 
Som nämnt i teoriavsnittet refererades det aktuella kvarteret tidigare till som 
Lilla- och Stora Sandkvartetet. Med historisk anknytning blev det därför 
naturligt att förlängningen av Bländapassagens gångstråk tilldelas namnet 
Lilla Sandgärdet. 

Ett besök på stadsbyggnadskontoret i Växjö genomfördes också. Ritningar 
från området, framförallt fasadritningar och översiktsplaner, söktes upp och 
dokumenterades. Dessa berörde alla de tomter som infinner sig i området 
Håkan Sjögren. Detta genomfördes dels för historisk granskning, men även 
för att kunna bygga upp en modell av kvarteret. Kontakt med lantmäteriet 
gav därefter en områdeskarta med kompletterande data såsom exempelvis 
områdets aktuella höjder. 
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4.2 Skissarbete 

För att få en helhetsbild skissades en 3D-modell upp av området i 
ritprogrammet SketchUp. Detta skedde med hjälp av situationsplanen och 
fasadritningarna från stadsbyggnadskontoret. På grund av arbetets storlek 
ritades den befintliga bebyggelsen enbart som volymer med de mest 
karaktäristiska detaljerna visualiserade. 

Olika alternativ till dispositionsförslag av tomtytan togs fram. Till en början 
berörde förslagen placeringen av själva byggnaden. Bibehållning av 
stadsmiljön och hänsynstagande till det önskade promenadstråket var här av 
störst betydelse. Därefter uppdagade sig dock alltmer problematik kring 
parkeringsplatser, och dess interaktion med promenadstråket. De olika 
förslagen och idéerna diskuterades därför med handledaren Elgström. Efter 
detta beslutades att en placering av promenadstråk en våning upp, med 
parkeringsutrymmen i gatuplan, var den lämpligaste. 

En annan punkt som blev aktuell var att påvisa områdets potential och 
möjligheter samt hur det skulle kunna användas. På grund av detta 
utformades även ett förslag till en komplementbyggnad på en intilliggande 
tomts innegård. Den tänkta placeringen för detta hus är ovanför tomtens 
redan existerande parkeringsplats. 

De två förslagen refereras härifrån i rapporten som Håkan, och Sandgärdet. 
Utöver att byggnaderna uppfyller svensk standard har även försök gjorts till 
att lyfta in de omätbara värdena. 

4.2.1 Illustration av ”Håkan” 

Det första, och huvudsakliga, framtagna förslaget är Håkan. Detta är den 
komplementbyggnad som kan tänkas uppföras i den aktuella 
parkeringsplatsens ställe. Skisserna togs fram i AutoCAD Architecture för 
att på ett enkelt sätt kunna disponera byggnadens olika delar. Många förslag 
utarbetades och arbetades om. Utformningen stötte på en del problematik för 
att kunna få samband, men samtidigt avskiljning av byggnadens olika delar 
och lokaler. Detta med en planlösning som i praktiken är genomtänkt och 
väl planerad. Utefter diskussioner med Elgström och efter hand uppkomna 
idéer har förslaget sedan plockats fram. 
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4.2.2 Illustration ”Sandgärdet” 

Sandgärdet kom upp som en idé en bit in under projektets gång. Förslaget 
påvisar möjligheten för omkringliggande tomter att utnyttja Lilla 
Sandgärdets potential för att öka kvarterets attraktivitet. Detta är den 
byggnad som placerats på innergården bakom de andra byggnaderna i 
kvarteret. Förslaget har förändrats ett par gånger och är tänkt att kunna ge 
ytterligare en siluett till området. 

4.3 Slutskede 

Framtagande av ritningar till de olika förslagen är underlag för eventuell 
vidarutveckling och bygglovsansökan. Områdets gångstråk har givits ett 
passande namn med en platshistorisk anknytning. Förslag till förändringar 
på de omkringliggande tomterna redovisas som underlag för utveckling av 
kvartersområdet. 
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5. Resultat och analys 

Nedan följer resultatet kring det förslag som tagits fram. Utförliga ritningar 
hittas i bilagorna och listas i ritningsförteckningen på Bilaga 1. 

5.1 Situationsplan 

Kvarteret Håkan Sjögren har kompletterats med två byggnader avsedda för 
bostads och handelsverksamhet. Förslaget utgår i viss mån från den 
befintliga detaljplanen över området. Däremot skulle en del ändringar 
innebära mindre avvikelser eller att detaljplanen helt uppdateras. Till 
kvarterat har det även lagts till ett gångstråk med tillhörande promenaddäck, 
se Figur 7. I jämnhöjd med promenaddäcket finns även terrassytor avsedda 
för plantering av träd och buskar. För att tillgodose detta har den mur som 
skiljer tomterna 12, 5 och 15 åt delvis öppnats upp och byggds om. Detta för 
att möjliggöra varuleveranser till, den i förslaget ombyggda, lastkajen 
tillhörande tomt 15, vilket även kan ses på Bilaga 2. 

 

Figur 7 - Situationsplan 

5.2 Byggnad ”Håkan” 

Projektets huvudbyggnad. Framtaget utefter samtal och önskemål från Växjö 
stadsarkitekt. Byggnaden är placerad utmed Norra Järnvägsgatan. 
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5.2.1 Byggnaden 

Byggnaden sträcker sig utmed hela tomtgränsen längs Norra Järnvägsgatan, 
se Figur 8 samt bilaga 19, och är cirka 33 meter lång. Huvuddelen av 
byggnaden är 12,5 meter bred och har ett tillhörande överbyggt 
parkeringshus vilket ger huset en total bredd på ungefär 24 meter. 
Byggnaden får därav en BYA (Byggnadsarea) på 470 m2. På Bilaga 8 och 
Bilaga 9, syns alla byggnadens fasader. Fasadmaterialet består av en 
kombination mellan liggande träpanel och puts. Träpanelen används för att 
tydliggöra anknytningen till det gamla Växjö där kvarteret Håkan Sjögren 
bestod av mindre trähus. Inspiration har hämtats delvis från det intilliggande 
Kafé deLuxe på tomt 14. 

Byggnaden är 18 meter hög och har fem våningar, plus en källarvåning. Den 
femte våningen är en uppstickande vindsvåning, se Bilaga 7. Källarvåningen 
inrymmer förråds och installationsutrymmen, se Bilaga 3. Därefter 
inrymmer den första och andra våningen butikslokaler och förvarings-
utrymmen. Efter detta efterföljs tre våningar med bostäder. 

 

Figur 8 - Håkan: Fasad mot Norra Järnvägsgatan 

På baksidan finns den innergård som ansluter till promenaddäcket och utgör 
gångstråket Lilla Sandgärdet. Innergården ligger i jämnhöjd med det andra 
våningsplanet, vilken ger tillgång till butikslokalerna i samma plan. 
Innergårdens torgyta består av en överbyggnad över det underliggande 
parkeringshuset. Från torget fortsätter promenaddäcket av trä ut över tomt 
15, och dess parkeringsplatser. Gångstråket knyter sedan an till 
Sandgärdsgatan och Bländapassagen. 

När en träder in genom huvudentrén i bottenplan finns trappan till övriga 
våningsplan direkt till vänster och hissen längre fram, se Figur 9. En dörr till 
höger leder till miljöhus och barnvagnsförråd för de boende. Längre in, 
undanskymt bakom trapphuset, finns även parkeringshus samt cykelförråd. I 
den västra delen av entreplanet finns även utrymme för butikslokaler. Detta 
syns tydligare på Bilaga 4. 
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Figur 9 - Håkan: Entréplan 

På plan 2 inryms på vardera sidan av trapphuset butikslokaler med öppna 
planlösningar, vilket syns på Bilaga 5. Butikerna kan nås från innergården 
eller från trapphuset om detta är önskvärt. Innergården består av en 
överbyggnad över parkeringshuset med direkt ansluten till Lilla Sandgärdets 
gångstråk  Platsen är utformad som en torgyta, vilket bidrar till att skapa en 
mötesplats samt en plats att samlas och uppehålla sig på se bilaga 17 och 18. 
Utrymme finns även för att bedriva caféverksamhet med möjlighet till 
uteservering om detta är önskvärt. Delar av överbyggnaden har dessutom 
kompletterats med mindre terrassytor för att ge möjlighet att plantera träd 
och buskar på innergården. 

Figur 10 redogör planlösningen för plan 3 och 4. Dessa plan består båda av 
bostadslägenheter som nås via loftgång. De inrymmer vardera; två stycken 
tvåor á 63,5 resp. 62,5 m2, en trea på 77 m2 samt en rymlig etta med en area 
på 54,8 m2. Detta syns tydligare på Bilaga 6. På plan 5 finns ytterligare en 
trea på 80 m2 med tillhörande takterrass, vilket kan ses i Figur 11 Här har 
även byggnadens fläktrum placerats. Målet har för lägenheterna varit att 
även kunna tillämpa värden såsom axialitet och rundgång. På så sätt kan 
kvalitén på bostäderna höjas och bli mer attraktiv. 

Samanlagt inryms nio lägenheter i Håkan, samt butikslokaler med en total 
yta på 480 m2. I parkeringshuset finns sju parkeringsplatser avsedda för de 
boende och för butikslokalerna. 
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Figur 10 - Håkan: Plan 3 och 4 

 

 

Figur 11 - Håkan: Plan 5 

5.3 Byggnad ”Sandgärdet” 

Förslaget kom upp som idé först en bit in under projektet. Möjligheten att 
ytterligare visa hur kvarteret kan nyttjas var en drivande tanke. Byggnaden 
är placerad på innergården tillhörande tomt 15. 

5.3.1 Byggnaden 

Byggnaden är 17 meter hög med 5 våningar och ett källarplan, se Bilaga 11. 
Längden på byggnaden är 17 meter lång och 12.7 meter bred och får 
därigenom en BYA på 190m2. Huset stabiliseras till stor del upp av pelare 
för att bibehålla markyta för parkeringsändamål. Av de tidigare 22 
parkeringsplatserna har 16 platser kunnat bevaras kring byggnaden. Tomt 14 
och 15 samt denna byggnad samsas således om dessa.  

Källarplanet inrymmer lägenhetsförråd samt el- och undercentral. Detta syns 
på Bilaga 10 som visar samtliga planlösningar. 
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Huvudentré och trapphus ligger i norrläge. Från entredörren nås 
trappuppgången och hissen genom en korridor. Längre fram finns cykel- och 
barnvagnsförråd samt miljöhus, vilket syns i Figur 12 samt bilaga 20. 
Sophanteringen tas om hand om via en plattform som leder genom en 
öppning i muren på tomt 5. Sopbilen kan då backa in på tomt 5:s parkering 
för att nå plattformen. Samma plattform kan även användas för leveranser 
till den butik som har sin lokal i bottenplan av intilliggande byggnad på tomt 
15.  

 

Figur 12 - Sandgärdet: Markplan 

Plan 2 kan nås på flera sätt, antingen via trappuppgången eller från 
promenadsdäcket tillhörande Lilla Sandgärdet. På så vis är byggnaden även i 
anslutning med huset ”Håkan”. I Figur 13 syns att trappuppgången samt 
lokalen avsedd för butiksverksamhet kan nås via en korridor från trädäcket 
se bilaga 16. 

 

Figur 13 - Sandgärdet: Plan 2 
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I Figur 14 redogörs planlösningarna för bostadslägenheterna på plan 3 och 4. 
Planet utgörs av två spegelvända tvåor på 63 m2. Sovrummen är placerade i 
norr med en anslutande klädkammare. Kök och vardagsrum har en öppen 
planlösning med anslutande balkong i söderläge. Bilaga 10 ger en tydligare 
bild av planlösningen. 

 

Figur 14 - Sandgärdet: Plan 3 och 4 

Plan 5 redovisas i Figur 15. Planet består av en två-rums lägenhet i samma 
utförande som föregående våningarna. På detta plan finns även ett uterum 
samt en takterrass med växter utplacerat. Dessa utrymmen är avsedda att 
vara gemensamma utrymmen för de boende vid exempelvis festligheter eller 
liknande. Även husets fläktrum har placerats på detta plan. 

 

Figur 15 - Sandgärdet: Plan 5 
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Byggnadens södra fasad redogörs på Figur 16 samt bilaga 13. De övriga 
fasaderna finns med på Bilaga 12. Fasaden består av liggande träpanel och 
vit puts. Även här har valet av träpanel en anknytning till kvarterets historia. 
Byggnadens fönster är anpassade utefter planlösningar och väderstreck. 

 

Figur 16 - Sandgärdet: Den södra fasaden 

5.4 Lilla Sandgärdet 

Lilla Sandgärdets promenadstråk förbinder byggnaderna Håkan och 
Sandgärdet via ett promenaddäck av trä och marksten se Figur 17 samt 
bilaga 14. Stråket ligger en våning upp och kan från markplan nås via 
trappuppgångarna tillhörande Håkan och Sandgärdet. Ytterliggare ett sätt att 
ta sig till däcket är via en trappa, eller hiss, som placerats så det i markplan 
kan anslutas till Sandgärdsgatan se bilaga15. Lilla sandgärdet har därmed en 
anslutning till förslagets båda byggnader samt till Sandgärdsgatan och vidare 
mot Bländapassagen. Stråket får även en indirekt anslutning till Kafé 
deLuxe då stråket delvis passerar över denna tomt. 

 

Figur 17 – Översiktsbild över Lilla Sandgärdet. 

Promenaddäcket ansluter till Håkan och Sandgärdet vilket ger tillgång till de 
butikslokaler som placerats i detta plan. Stråket ger även möjlighet till ett 
torgliknande utrymme på överbyggnaden av Håkans parkeringshus. Detta 
ger i sin tur även möjlighet till lekutrymmen eller caféverksamhet. 
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6. Diskussion  

Arbetet hade kunnat läggas upp på ett annorlunda sätt, vilket hade kunnat 
påverka både metodutfall och resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

I början av projektet lades mycket tid på planritningarna. Att få fram en 
planlösning som tillgodosåg de önskemål och krav som fanns visade sig vara 
mycket svårt. Att dessutom få en planlösning som fungerade rent praktiskt 
utan att ge obrukbara ytor eller onödigt avancerade lösningar var ännu 
svårare. Planlösningarna blev tvungna att innehålla en hel del kompromisser 
för att husen skulle vara möjliga att konstruera. 

Arbetet påbörjades i fel ände. Istället för att planera området översiktligt 
påbörjades detaljerad planering av lägenheter relativt omgående. På grund 
av detta framtogs ingen översiktsplan som visade vilka ytor som skulle 
disponeras till vad och arbetet försenades. 

Det första mötet med Wibroe inbokades till några dagar efter projektstarten. 
Detta möte borde absolut ha bokats tidigare eftersom viktig projekttid 
försvann. Detta hade kunnat medföra att skissarbetet kunnat påbörjas i ett 
tidigare skede.  

Kontakt hade kunnat tas med brand- och VVS-konsulter för att på ett bättre 
sätt kunna uppskatta utrymningskrav och disponibla ytor för installationer. 
Under arbetets gång visade det sig att själva uppskatta ungefärliga värden till 
dessa parametrar kunde vara svårt att uppnå utan större erfarenhet. Detta har 
resulterat i att byggnadens schakt och installationsytor kan vara antingen 
under- eller överdimensionerade. 

Från första start fanns en vision om att ha en historisk anknytning till 
arbetet. Detta medförde att litteratursökningen påbörjades redan första 
projektdagen. Litteratursökningen har därmed kunnat bli relativt grundlig 
och en utförlig bild kring Växjös historia har kunnat lyftas fram. 

6.2 Resultatdiskussion 

I förslaget till ”Lilla Sandgärdet” har en anpassning gjorts till den 
omkringliggande bebyggelsen. Byggnaderna i området har en extra våning 
jämfört med övrig bebyggelse, detta i ett försök att succesivt öka 
byggnadshöjden utan att det blir alltför påtagligt. 
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6.2.1 Håkan 

När det kommer till stadskomplettering har tomt 12 i Håkan Sjögren gett 
goda förutsättningar eftersom tomten faktiskt har en relativt stor yta att 
disponera. Däremot försvårades processen på grund av parkeringskrav 
tillsammans med önskemål om butiksstråket. Tillgängligheten till 
bakomvarande tomt med leveransintag och parkering samt bullersituationen 
i samband med tomtens söderläge har också försvårat planeringen. 

Butiksleveranser till andra plan i huset Håkan försvåras eftersom lokalerna 
ligger på andra våningen. Detta skulle kunna leda till att lokalerna blir 
svåruthyrda. Dock är en utformning med både butiker och parkeringsplatser 
i samma plan en svårlöst uppgift. Detta åtminstone om hänsyn skall tas till 
Kommunens önskemål om ett promenadstråk med handelslokaler som leder 
ner mot Växjös spårområde. 

På tomten finns ett servitut som tillåter bakomvarande tomt att nyttja väg till 
den parkering som placerats på bakgården. Härifrån nås även en lastkaj till 
den butik som för tillfället uppehåller sig i denna tomts lokaler. Att skapa en 
genomfart även för lastbil för att nå lastkajen var något som tidigt i arbetet 
försökte uppnås. Dock skulle detta innebära en så pass grav höjning av 
bottenplanets våningshöjd att det inte ansågs skäligt. Detta även på grund av 
att, efter att ha pratat med lokalens hyresgäst, fått konstaterat att lastkajen 
enbart nyttjas för stora leveranser en till två gånger per år. Av denna 
anledning togs friheten att lägga som förslag att dessa leveranser istället sker 
i direkt anslutning till lastkajen från tomten bredvid. 

För att kunna lösa parkeringsproblematiken kan det vara tänkbart att bygga 
ett parkeringshus under mark. Detta skulle dock inte vara lämpligt i detta 
projekt eftersom det inte ansågs vara kostnadseffektivt. Alltför mycket yta 
skulle försvinna enbart i ramp och körbana om ett underjordiskt 
parkeringshus skulle byggas. 

Bullerproblematik skulle kunna uppstå i samband med att rum för samvaro 
och sömn i några av lägenheterna placerats ut mot norra järnvägsgatan. 
Dock anses att det är högst sannolikt att dessa problem kommer att ha 
reducerats markant då huset eventuellt skulle kunna bli aktuellt att bygga. 
Enligt kommunens planer kommer Norra Järnvägsgatan att begränsas till 
enbart kollektivtrafik, med eventuell dispens för områdets boende. 
Dessutom uppskattas att den nya bebyggelsen mellan Norra Järnvägsgatan 
och spårområdet kommer kunna fungera som en bullervall mot området 
Håkan Sjögren. Dessa två faktorer skulle i så fall betyda att bullersituationen 
inte blir så grav att den måste beaktas. 
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Förlängningen av promenadstråket från Bländapassagen genom Lilla 
Sandgärdet ger upphov till en attraktiv handelsupplevelse i Växjös innerstad. 
Det faktum att butikerna ligger i ett plan över gatunivå skapar möjligheter 
till en unik upplevelse av stadslivet vilket även har varit ett av önskemålen 
från kommunens sida. 

Promenadstråket Lilla Sandgärdet placerades en våning upp för att lösgöra 
utrymme för befintliga parkeringsplatser undertill. Det tillkommande 
parkeringshuset till Håkan placeras även det i markplan. Alternativet hade 
varit att placera parkeringshus under den tillkommande konstruktionen. 
Dock förkastades denna idé i ett tidigt stadie eftersom den väg eller ramp 
som skulle krävas för att kunna köra ner i parkeringshuset skulle uppta stora 
delar av tomtens yta. Detta skulle i sin tur ha medfört att parkeringshuset 
inte skulle kunna utformas på ett yteffektivt och tillfredställande sätt. 

6.2.2 Sandgärdet 

Sandgärdet har gett utmaningar i samband med att huset delvis står på 
pelare. Installationer har varit tvungna att placeras i byggnadens mitt för att 
schakt skall kunna dras rakt ned i byggnaden och även nå källarplanet. Även 
här har parkeringsutrymmen och leveranser ställt till en del komplikationer i 
utformandet. Kravet på parkeringsplatser var tvunget att beakta den nya och 
de befintliga byggnaderna på tomt 14 och 15. Detta medförde att 
parkeringskrav blev större än om enbart den nya byggnaden berörts. 
Lastbryggans tillgänglighet ställde till problem med byggnadshöjden. Att 
bygga ett första plan på 4 meter ansågs inte rimligt för leveranser en till två 
gånger per år. 

Trapphuset i Sandgärdet inbringade också svårigheter i dess anslutning till 
Lilla Sandgärdet. Placeringen har antingen påverkat tillgängligheten eller 
lokalutformningen. Eftersom huset varit relativt låst till sin form har 
geometriska förändringar varit svåra att tillämpa. Att istället vrida huset 
hade kunnat vara önskvärt, men eftersom huset då skulle placeras inte bara 
på en utan sammanlagt tre olika tomter var detta inte ett realistiskt konkret 
förslag. 

Eftersom huset har relativt små ytor, åtminstone i bottenplan, så var en 
källarvåning att föredra för att byggnadens installationer skulle kunna 
inrymmas. Om bottenplanet istället förstorats hade detta relaterat till att fler 
parkeringsplatser försummats. Byggnaderna hade i detta fall haft för få 
parkeringsplatser för att ens uppnå parkeringskravet. 
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7. Slutsatser 

Förslag till en komplettering med två byggnader, Håkan och Sandgärdet, har 
arbetats fram. Dessa byggnader är en del i att visa hur ett området kan 
kompletteras och förtäta en stad. Till detta knyts även promenadstråket Lilla 
Sandgärdet, som tillsammans med inslagen av träpanel på byggnaderna, 
anknyter till kvarterets historia. Lilla Sandgärdet kan även utnyttjas till att 
höja kvalitén på Växjö centrum. 

I förslaget ingår även exempel till förändringar på omkringliggande tomter i 
kvarteret. Dessa förändringar har på olika sätt ansetts nödvändiga för att 
kunna uppnå Lilla Sandgärdet som promenadstråk.  

Planritningar, fasadritningar, sektioner och en situationsplan har tagits fram. 
Dessa kan ge förutsättningar för att arbeta vidare med projektet. En eventuell 
ny detaljplan kan utarbetas från kommunen, vilken kan tillåta byggnationen 
av komplementbebyggelsen i kvarteret Håkan Sjögren. Detta kan i sin tur 
leda till att Lilla Sandgärdet blir ett tillskott till Växjös stadsliv. 
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