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Miljökonsekvensanalys rörande kvarteret Gripen, Växjö stad
Administrativa uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Län: Kronoberg
Kommun: Växjö
Objekt: Kvarteret Gripen, Växjö centrum
Ärendebeskrivning: Miljökonsekvensbeskrivning av presenterad visionsplan
Beställare: Växjö kommun
Utförare: 1:e antikvarie Samuel Palmblad vid Kulturparken Småland
Kulturparkens rapportnummer: 2018:15
Skyddad byggnad enligt kulturmiljölagen: Nej
q-märkt byggnad enligt Plan- och bygglagen: Nej
Registrerad fornlämning: Nej
Inom riksintresse för kulturmiljön: Ja

Inledning
Med anledning av att flera fastighetsägare i kvarteret planerar för omfattande exploateringar har
Växjö kommun valt att genomföra en fördjupad studie för att påvisa vilka kulturhistoriska värden
som föreligger. Tilltänkta omgestaltningar är av den graden att rådande stadsplan måste ändras om
förslagen ska kunna realiseras. Kommunen har beställt tre olika typer av underlag, en
förundersökning, en visionsbeskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning. Under 2018 har
Kulturparken Småland överlämnat en förundersökning till kommunen varefter konsultföretaget
SWECO presenterat en visionsbeskrivning. Föreliggande rapport utgör del tre i den fördjupande
studien, miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Den bygger på en övergripande analys av de tre
alternativ som SWECO utarbetat över hur kvarteret kan utvecklas/förtätas. Fokus ligger på att
bedöma vilket avtryck exploateringarna kan innebära för kvarterets och riksintressets
kulturhistoriska värden.
Det har i förundersökningen betonats att kvarteret Gripen utgör ett unikt inslag i Växjö tätort då
bevarandegraden är så hög både vad gäller enskilda byggnader som kvartersstruktur. Detta faktum
har även tidigare tydliggjorts i flera sammanhang vilket också aktuell visionsbeskrivning påpekar.

Metodik för bedömningar
Förundersökningens värdebeskrivning analyserar egentligen tre bedömningsnivåer vilka samverkar
med varandra, de enskilda byggnaderna, kvarteret och riksintresset (centrum). Visionsbeskrivningens
tre förändringsalternativ har olika inverkan på nämnda nivåer där exploateringar som påtagligt berör
samtliga måste undvikas.
Kvarterets öppenhet, homogena volymer, varierande stiluttryck och välhållna ursprungskaraktär ska
vara styrande när eventuella nytillskott planeras. Dessa för kvarteret utmärkande parametrarna
ligger till grund för MKB:n där analysarbetets huvuduppgift är att bedöma hur graden av
exploateringar påverkar de i sammanhanget preciserade värdena.
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Hur de stadsmiljömässiga- och kulturhistoriska värdena inom riksintresset och det enskilda kvarteret
påverkas sker främst med utgångspunkt från hur ny bebyggelse uppfattas i sin omgivning.
Förändringar av stadssiluetten och kvartersstrukturen kan exempelvis upplevas på långt eller nära
avstånd. Synintrycken och den reaktion som uppstår skiljer sig dock åt mellan människor. Någon kan
uppleva förändringarna som störande medan en annan kan känna att exploateringen bidragit till
något positivt.
Den kulturhistoriska bedömningen ska, i detta fall, beakta kvarterets särdrag, karaktär och unicitet
där eventuell ny bebyggelse skall integreras på ett sådant sätt att de inte överordnas rådande
värden. Kvarteret Gripen har inte påverkats av stadens dramatiska omdaningar under 1950-, 60- och
70-talen vilket naturligtvis medför en synnerligen restriktivt hållning vid analysen av presenterade
alternativ då kvarteret framstår som exceptionellt utifrån ett Växjöperspektiv.
Analysen fokuserar på redovisade huskroppar och dess inverkan på stadsbilden och
kvartersstrukturen. Exteriör utformning, material- och kulörval och andra specifika detaljer får
sedermera hanteras separata i en framtida bygglovsprocess.

Historik
I förundersökningen presenteras en förhållandevis detaljerad historik över kvarteret och dess
byggnader. Här ges endast en kortare sammanfattning.
Står man framför det äldsta huset, det s.k. Baumgartenska huset vid Nygatan, och sedan går medsols
runt kvarteret passeras en kronologisk tidslinje med hus uppförda 1811, 1871, 1872, 1879, 1892,
1898, 1922 och 1931 innan man åter står på startpunkten. De arkitektoniska stilidealen skiftar och
då exteriörerna i stort sett undgått förvanskade ingrepp är den ursprungliga utformningen fullt
läsbar. Under en tidsrymd av 120 år formades kvarterets struktur och den centrala belägenheten i
nära anslutning till Residenset, biskopsstället Östrabo och stadens paradgator medförde en påtaglig
statusmarkering, vilket avspeglade sig i monumentala byggnadsverk med generösa tomter.
I den av Axel Cedergren utarbetade stadsplanen från 1875 (godkänd 1877) framträder en stad i
kraftig expansion. De centrala delarna fick en karaktäristisk inramning av trädplanterade esplanader
och på den framtagna kartan över befintlig och tilltänkt struktur preciseras nu kvarteret Gripens
gränser samt dess nytillkomna hus i hörnet Kungsgatan/Nygatan. När tomtkartan från 1902 granskas
konstateras en påtaglig expansion kring Västra- och Norra Esplanaden. Mellan 1922-32 uppfördes i
kvarteret tre hus utmed Linnegatan samtidigt som landeriets herrgård (Baumgartenska) erhöll en
större utbyggnad. Efter detta har endast mindre omgestaltningar genomförts där rivningen av ett
gårdshus på Gripen 3 i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet får betraktas som mest påtaglig.
Rivningar har i övrigt inte förekommit och de ärenden som berört förtätnings- och
omgestaltningsprojekt har aldrig blivit realiserade. Däremot drev Byggnadsstyrelsen under lång tid
kravet på genomgripande rivningar för att bereda mark för ett nytt förvaltningskomplex. Kommunen
avslog emellertid tilltänkta visioner. Däremot har inslagen av ordnade trädgårdar kraftigt reducerats
när behoven av parkeringsytor medfört att sammanhängande grönytor brutalt grusats igen. Till
skillnad från övriga centrumkvarter upplevs Gripen oerhört öppet och därför blev borttagandet av
den rikliga växtligheten desto mer påtaglig.
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residenset med Stortorget och överst ligger kvarteret Gripen. Inslaget av grönytor är ännu påtagligt.
Konstnären, Bodo von Campenhausen, har t.o.m. lyckats tydliggöra marklutningen mot Linnegatan.

Aktuella bestämmelser
I december 1940 fastställde Kungl. Maj:t en ny stadsplan, den förra planen antogs i juli 1914.
Anledningen till revideringen var främst att säkerställa en byggnadsfri zon mellan det nya
lantmäterikontoret i kvarterets sydöstra hörn med tillhörande utvidgningsområde samt eventuell ny
bebyggelse på närgränsande tomter. Intentionen i planen var att vidmakthålla ett öppet kvarter med
stora sammanhållande innergårdar, fristående byggnader och en byggnadshöjd som inte överskred
10, 8 meter. Dock ska understrykas att specifika skyddsföreskrifter rörande rivnings- eller
förvanskningsförbud exkluderades, vid denna tid var byggnadsbeståndet i sammanhanget relativt
ungt.
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Ekonomiska kartan från 1950 med kvarteret Gripen markerat. I norr avgränsat av Norra
Esplanaden, i öster av Linnegatan, i söder av Nygatan och i väster av Kungsgatan. Lantmäteriet
---+---
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Sammanfattande förklaring till stadsplankartan från 1940. Stadsbyggnadskontoret
•

A, F och Fl: Områdena får bebyggas endast för kontors- och bostadsändamål.
Byggnadsnämnden får även medgiva inredning av samlingssalar och garage samt lokaler för
handel och hantverk i F och Fl markerade områden.
8

•

Byggnader får endast uppföras fristående men om grannar godkänner och nybyggnationer
utförs prydligt och ändamålsenligt kan uppförande i tomtgräns prövas av nämnden.
Punktprickat område får ej bebyggas.
Korsprickat område får endast bebyggas med veranda, uthus, garage och mindre
gårdsbyggnad. Dessa får på varje enskild tomt inte överstiga 60 m2 •
Tak över oinredd vind får ges en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader.
A: Högst tvåvåningshus (jämte undervåning och vindsvåning) med en maxhöjd av 10,8
meter.
F: Högst trevåningshus (vindsvåning ej inräknad) med en maxhöjd av 10,8 meter.
F 1: Högst tvåvåningshus (vindsvåning inräknad) med en maxhöjd av 7 meter.

•
•
•
•
•
•

Kvartersuppdelning vid analys samt illustrationsförklaringar.
För att förenkla beskrivningen av hur kvarteret påverkas vid de olika alternativen har en generell
uppdelning blivit nödvändig. Det rektangulära kvarteret kan delas in i fyra zoner av snarlik storlek
benämnda nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra hörnet. Därmed blir det lättare att
översiktligt peka på hur exploatering påverkar kvarterets olika områden.
I de tre alternativa visionerna (A-C) används färg- och sifferkombinationer vilka bör förklaras:
•
•
•
•

..

Rött= Nya huskroppar
Mörkblått= Underjordiska parkeringsutrymmen
Ljusblått= Parkeringsytor ovan jord
I - VI = Våningshöjder
0
l1

r -- ----20
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Indelningen av kvarteret i fyra hörn samt aktuella fastighetsbeteckningar med nuvarande huskroppar (2018).

9

Alternativ A

Illustration: SWECO
I detta alternativ presenteras en förtätningsvision där betydande markareal tas i anspråk för ny
bebyggelse. För att åstadkomma tilltänkta huskroppar måste Lantmäteribyggnaden i kvarterets
sydöstra hörn rivas liksom 1930-talets och 1960-talets utbyggnad av Baumgartenska gården.
Ingreppen berör i huvudsak kvarterets östra halva. Förslaget redovisar sammanlagt fyra nya
huskroppar, en sexvåningsbyggnad och tre byggnader i vardera tre våningar. Tre underjordiska
parkeringsgarage inordnas under tre av husen vilket sammantaget medför omfattande grävarbeten.
Antikvarisk bedömning riksintresset
Förslaget innebär att kvarteret erhåller en bebyggelsestruktur som till stora delar
överensstämmer med centrums övriga kvarter. Gaturummet sluts där förtätningen i betydligt
ökad utsträckning anonymiserar kvarterets kvarvarande gårdsytor.
Baumgartenska kvarstår som fondbyggnad utmed Kronobergsgatan men dess dominerande
ställning förtas av det i öster liggande sexvåningshuset men även den högre huskroppen på
västra sidan.
Rutnätsplanen med tillhörande esplanader påverkas ej.
Innerstadens sammanhållna våningshöjd rubbas där ett nytt blickfång skapas.
Antikvarisk bedömning kvarteret
Otvivelaktigt sker en fullständig omdaning av kvarterskaraktären. Aktuella byggnadsvolymer
är i höjd och utsträckning betydligt större än befintliga huskroppar. Nytillskotten
underordnar sig inte rådande kvartersstruktur där en påtaglig tyngdförskjutning sker mot
östra halvan.
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Kvarteret sluts och hävdade siktlinjer som möjliggör att stora delar av den samlade
bebyggelsen är synlig från gaturummet upphör i huvudsak.
Till viss del reduceras även upplevelsen av befintliga grönytor.
Den väl sammanhållna byggnadshöjden rubbas då samtliga nya huskroppar blir högre.
Det nordvästra hörnet påverkas inte av någon markexploatering.
Det tas ingen hänsyn till rådande volymer vid utformningen av nya huskroppar vilket blir
särskilt påtagligt i det nordöstra och sydöstra hörnet.
Antikvarisk bedömning enskilda byggnader
Den f.d. lantmäteribyggnaden rivs för att göra plats åt ett nytt byggnadskomplex. Denna
märkesbyggnad innehar höga arkitektur- och samhällshistoriska värden.
Den Baumgartenska gårdens utbyggnad från 1931 rivs för att göra plats åt ett nytt
byggnadskomplex. Utbyggnaden är väl integrerad med ursprungshuset från 1811 och bär på
höga arkitektoniska värden.
Exploateringen är av den arten att samtliga enskil.da byggnader, särskilt i de nordöstra och
sydöstra hörnen, kommer upplevas underordnade i förhållande till nytillskotten. Effekten blir
minst påtaglig i det nordvästra hörnet.
Samlad analys alternativ A
Ett realiserande av alternativ A skulle innebära en så fullständig omvandling av kvarteret att
befintliga och de för Växjö unika värdena i grunden åsidosetts. Sexvåningshuset inverkar dessutom
menligt på riksintresset och Baumgartenska husets roll som effektfull fondbyggnad reduceras.

Baumgartenska huset fungerar som effektfull fond vid Kronobergsgatans norra ände. En viktig aspekt som
betonas i riksintressebeskrivningen. Intrycket skulle "störas" om alternativ A realiserades. Fotot är från 1963.
Smålands museums fotoarkiv.
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Alternativ B

Illustration: SWECO

Alternativet innebär fyra nya huskroppar samt två underjordiska garage. I förhållande till alternativ A
har volymer och höjder reducerats och inga rivningar planeras. Däremot sker en centrering av
kvarteret då en närmast mittplacerad huskropp i sex våningar tillskapas vilket skulle medföra ett
påtagligt blickfång.
Antikvarisk bedömning riksintresset
Förslaget innebär att kvarteret förtätas där de enskilda byggnaderna i större utsträckning
binds samman vilket resulterar i en mer sluten kvarterskaraktär. Därmed uppnås en ökad
likhet med de kringliggande kvarterens påtagliga slutenhet. Ett tätare gaturum ökar samtidigt
anonymiseringen av kvarterets kvarvarande gårdsytor.
Baumgartenska husets dominerade roll som fondbyggnad påverkas i viss mening då en
bakomliggande bred fasadyta kommer höja sig över dess tak
Rutnätsplanen med tillhörande esplanader påverkas ej.
Innerstadens sammanhållna våningshöjd påverkas där fyravåningshuset kommer resa sig
över omgivande bebyggelse
Antikvarisk bedömning kvarteret
De nya huskropparna är bortsett från fyravåningshuset väl anpassade i höjd. Däremot är
volymen av den omfattningen att ansenliga markytor måste tas i anspråk.
Huset utmed Norra Esplanaden i nordöstra hörnet överordnar sig intilliggande byggnader i
storlek.
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Fyravåningshusets utbredning och höjd skapar en kvarterscentrerad mittpunkt varvid
huskroppen ges ett dominerande läge över sin omgivning och ett nytt blickfång uppstår.
Hävdade siktlinjer som möjliggör att stora delar av den samlade bebyggelsen är synlig från
gaturummet rubbas.
Tvåvåningshuset i det sydvästra hörnet kan avseende volym accepteras men placeringen ska
förläggas längre norrut för att ge det Baumgartenska huset en fortsatt dominerande
ställning.
Till viss del reduceras upplevelsen av befintliga grönytor.
Samtliga hörn påverkas av exploateringen, det nordvästra hörnet endast i begränsad
omfattning.
Begränsad hänsyn tas till rådande volymer vilket blir särskilt påtagligt i det nordöstra hörnet.
Antikvarisk bedömning enskilda byggnader
Inga byggnader avses rivas.
Den f.d. lantmäteribyggnaden kompletteras med en ny byggnadskropp av snarlik storlek som
dockas mot dess norra gavel. Placering, volym och anslutning bedöms vara av den arten att
det samlade intrycket av ursprungshuset påverkas negativt. De arkitekturhistoriska värdena
är så höga att eventuella nytillskott måste ges en betydligt mer underordnad skala.
I det nordöstra hörnet, utmed Norra Esplanaden, uppstår en liknande situation som ovan
redovisas då nytillskottets större volymer hamnar tätt inpå de mindre intilliggande
byggnaderna. En önskvärd intention att storleksmässigt anpassa till befintliga strukturer har
inte uppnåtts.
Samlad analys alternativ B
Ett realisera-nde av alternativ B innebär en påverkan på riksintresset då en stor byggnadskropp
uppförs i kvarterets mitt vars höjd är högre än den allmänt rådande i centrum. Kvarteret kommer
upplevas mer slutet och privat. De nya huskropparna har anpassats i höjd men ytmässigt blir
exploateringen ändå så omfattande att befintlig bebyggelse påverkas negativt, främst i det nordöstra
och sydvästra hörnet.
I detta alternativ rivs inga byggnader vilket naturligtvis är positivt men det arkitektoniskt
framträdande lantmäterikontoret kompletteras med en ny huskropp av snarlik storlek.
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Alternativ C

Illustration: SWECO

Alternativet tar stor hänsyn till rådande värden där de tre fristående huskropparna varsamt
integrerats i kvartersstrukturen samt anpassats i volym och höjd. Rivningar är inte aktuellt, två
underjordiska garage tillskapas.
Antikvarisk bedömning riksintresset
Förslaget bedöms inte påverka riksintresset
Antikvarisk bedömning kvarteret
Stor hänsyn tas till kvarterets befintliga volym och struktur.
Siktlinjer och den öppna karaktären bibehålls i huvudsak.
Storleken på föreslagna huskroppar och dess placering samspelar väl med
kvarterskaraktären.
Nordvästra hörnet påverkas inte alls och i det sydvästra hörnet sker endast grävning för
underjordisk garage. I det sydöstra hörnet kommer f.d. lantmäterikontoret även
fortsättningsvis utgöra det självklara blickfånget. I det nordöstra hörnet placeras en något
vinkelställd huskropp där en gårdsbyggnad tidigare stått och utmed Norra Esplanaden sker
en förtätning på ursprunglig trädgårdsmark. Valet att vinkla ena byggnaden tycks märkligt
och skapar viss obalans.
Infarter till de stora underjordiska parkeringsgaragen redovisas ej vilket är en viktig aspekt
att pröva. Det förutsätts att själva garagevolymerna är helt förlagda under mark.
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Antikvarisk bedömning enskilda byggnader
Inga byggnader avses rivas.
Föreslagna nytillskott bedöms inte vara av den digniteten att rådande värden förminskas.
Huskroppen utmed Norra Esplanaden innebär den största förändringen och siktlinjerna in
mot kvarterets inre kommer reduceras. Schenfeldska villan har sedan 1898 haft ett
synnerligen monumentalt läge med generösa, öppna ytor mot öster. Denna framträdande
kvarterskaraktär kommer delvis rubbas om förslaget realiseras. Det är av största vikt att
platsen för huskroppen utmed Norra Esplanden prövas med största noggrannhet avseende
exakt placering, dimensioner, proportioner, materialval och färgschema.
Samlad analys alternativ C
Bedömningen är att alternativ C tar stor hänsyn till kvarterets kulturhistoriska värden. Föreslagna
nytillskott har med försiktighet inlemmats i rådande struktur där såväl volym som våningshöjd
samspelar med omgivningen utan att överordna sig berörda fastigheter. Riksintresset påverkas ej och
kvarterets öppenhet bibehålls. Utmaningen blir att uppföra en ny byggnad utmed Norra Esplanaden
utan att huset upplevs intryckt och samtidigt inkräktar på Schenfeldska villans monumentalitet. Här
måste stor hänsyn och försiktighet iakttas.

I

Schenfeldska villan utmed Norra Esplanaden. Den framförliggande marken är i samtliga alternativ nu föreslagen
att bebyggas. Till vänster ett större gårdshus som revs kring 1980. På dess plats avses en ny byggnad uppföras i
alternativ C. Smålands museums fotoarkiv
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Sammanfattande kulturhistorisk bedömning

Alternativ
Riksintresset
Kvarteret
Enskilda
byggnader

A
X
X
X

B
X
X
X

C
X
X

Denna enkla uppställning tydliggör de olika alternativens inverkan på analysens tre
undersökningsområden, riksintresset, kvarteret och de enskilda byggnaderna. Ett rött X markerar en
så påtaglig inverkan att åtgärden bedöms antikvariskt olämplig. Ett grönt X innebär påverkan men av
den arten att ingreppet kan möjliggöras om bygglovsprocessen kännetecknas av höga krav på
utformning, material/kulörval samt exakt exploateringsyta.

Källor
Antikvarisk förundersökning av kvarteret Gripen, Växjö. Smålands museums rapport 2018:8
Smålands museums fotoarkiv

Visionside - Förslagsskiss. Kvarteret Gripen, Växjö. SWECO 2018-06-15
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