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1 INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Följande rapport är utförd i dec-jan 2016-2017 av Tyréns AB på 
uppdrag av Växjö kommun och Spridd arkitekter AB. 
 
Syftet med rapporten är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för 
kulturmiljö avseende riksintresset för kulturmiljövården (G27) Växjö 
stad för vision Norrtull, fastigheterna Byggmästaren 17 m.fl. och Växjö 
11:5 (Sigfridshäll) i Växjö stad och kommun. 

OMFATTNING 

Inom området Vision Norrtull skall 3 delområden bedömas; Vision 
Norrtull Norra delen, Byggmästaren 17 m.fl. samt Växjö 11:5. För 
Byggmästaren 17 m.fl. samt Växjö 11:5 skall 2 olika alternativ 
bedömas, i rapporten kallade samråd 1 och samråd 2 (för Växjö 11:5 
kallad granskningshandling). Nollalternativet studeras utifrån att 
planerna inte genomförs. En viktig del i uppdraget är att studera 
konsekvenser ur ett kumulativt perspektiv. 

METOD 

Metoden har varit att först studera platsens utseende idag och hur den 
vuxit fram historiskt. Detta har utförts genom platsbesök med 
fotoinventering, litteratur- och arkivstudier samt upprättande och 
analys av historiskt kartöverlägg. Resultatet har sedan jämförts med 
beskrivningar av platsens kulturhistoriska värden som 
riksintressebeskrivning och andra kulturhistoriska underlag. 
Sammantaget bildar detta underlag för konsekvensbedömningen. 
Denna utgår från delar av den norska metoden för konsekvensanalys så 
som den beskrivs i Konsekvensanalyser veiledning Håndbok 140 
utgiven av Statens Vegvesen vilken översatts och bearbetats i ett 
samarbete mellan Tyréns och Trafikverket.  
 

Metoden fungerar så att området delas in i olika delmiljöer och 
företeelser som beskrivs i en tabell och värderas utifrån fastställda 
kriterier. Därefter studeras vilka effekter projektet har på dessa värden, 
värde för värde, även detta utifrån fastställda bedömningsgrunder. 
Avslutningsvis görs en samlad bedömning. Fördelen med metoden är 
att konsekvensen tydligt relateras till ett resultat mellan effekt och 
värde för varje delmiljö. En liten effekt i ett högt värde kan således ge 
en stor konsekvens och omvänt kan en stor effekt i ett lågt värde ge en 
liten konsekvens.  

UNDERLAG 

• Fördjupad riksintressebeskrivning för Växjö stad (G27) (år 
2014) 

• Handlingar från planprocesser (visionsdokument, planprogram, 
samrådshandlingar, granskningshandlingar, och 
gestaltningsprogram samt kulturhistoriskt underlag Smålands 
museum) 

• Ritningsmaterial, vyer etc. tillhandahållna från Växjö kommun 
och/eller SPRIDD arkitekter 

• Historiskt kartunderlag tillhandahållna från Växjö kommun 
samt Lantmäteriet 

• Platsbesök för inventering och fotografering den 21 dec 2016 
• RAÄ rapport - Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken, Handbok, 2014-06-23 
• Konsekvensanalyser veiledning Håndbok 140, Statens Vegvesen  
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Figur 1. Vision Norrtull, delområden. 

 
Figur 2. Orienteringskarta 

Vision Norrtull, 
Norra delen 

Växjö 11:5 

Byggmästaren 17 m.fl. 

       ORIENTERINGSKARTA 

1. Östrabo/Allé (BM) 
2. Sigfridsskällan (FM) 
3. Sigfridshäll (Växjö 11:5) / Lillacksgatan 
4. Östregård äldreboende 
5. Ingelstadsvägen 
6. F.d. Södra skogsägarna/Erntssons villa 

(Byggmästaren 17 m.fl.) 
7. Pepparkakshuset (Byggmästaren 13) 
8. Försvarsgården 
9. Domkyrkan 
10. Karolinerhuset 
11. Strykjärnet 
12. Norrtullskolan 

1. 
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2 BEDÖMDA FÖRSLAG 

2.1 BAKGRUND - VISION NORRTULL 

Planprogrammet Vision Norrtull kom att utvecklas från en utredning för 
att finna lämpliga platser för parkeringshus vid stadens infarter. 
Planprogrammet antogs som ett visionsdokument av KF i april 2014 
och kom att, förutom innehålla parkeringsplatser även innefatta ny 
bebyggelse med möjligheter för handel, kontor och bostäder. 
 
Området för ”Vision Norrtull” sträcker sig längs Norrtullsgatan från 
Fagrabäcksvägen i norr till och med kvarteret Byggmästaren längs 
Ingelstadsvägen i söder – se fig. 4.  
 
Den övergripande visionen med projektet beskrivs som ”att återigen 
skapa en tydlig gräns mellan stad och land som är det unika i 
riksintresset för Växjö stad”. Den övergripande visionen återfinns i 
kartmaterialet, se fig. 3 och fördjupas enligt nedan. 
 
Mål och vision: 

• Bebyggelse blir en fortsättning av rutnätsstaden 
• Förstärka det unika riksintresset Växjö stad – gränsen mellan 

stad och land 
• Knyta ihop Östrabobacken och Linnéparken 
• Ett gott helhetsintryck 
• Viktig entré till staden 

 
Figur 3. Visionskarta för Vision Norrtull, upprättad av Växjö kommun. 
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PROGRAMOMRÅDE 

 
Figur 4. Programområde

 
Vision Norrtull, norra delen 

 
Växjö 11:5 (överst i bild) Byggmästaren 17 m.fl. 
(Nederst i bild) 
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VISION NORRTULL, NORRA DELEN (PLANPROGRAM 2014-04-15) 

 
• Plats för bostäder, parkeringshus, kontor och handel. 
• Ny bebyggelse anpassas till rutnätsstadens höjd och skala - 3 

vån + fjärde indragen BH +175 
• Området ansluts till omgivande gång- och cykelnät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 5. Tidig sektion-/höjdstudie, utsnitt från visionsprogram, Växjö kommun 
  

Figur 6. Utplaceringsalternativ, utsnitt från Arcgis/Webscene 3D, Växjö kommun 



 

 
 

 

 
Uppdrag: 274448, MKB för kulturmiljö, Vision Norrtull    2017-05-22 
Beställare: Växjö kommun  

 
10(46) 

BYGGMÄSTAREN 17, 18, 14 

SAMRÅD 1 (2014-11-05) 

- Befintlig bebyggelse rivs, tomtsammanslagningar 
- Plats för boende och kontorsverksamhet 
- Bebyggelse i varierad höjd som klättrar upp för Östers höjd 

(tilltagande). TH +177 i söder (ca 3 vån), TH +180 i norra delen 
(ca 4 vån). Tilltagande totalhöjd mot de bakre delarna mot 
öster (TH +182 – +185, 6-7 vån) 

 

 
Figur 7. Samråd 1, Plankarta 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 8. Samråd 1, Höjd-/sektionsstudie 
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SAMRÅD 2 (2016-06-13) 

- Befintlig bebyggelse rivs, tomtsammanslagningar 
- Plats för boende och kontorsverksamhet 
- Bebyggelse i samlad form BH +184 och TH +187 samt TH +191 

på 15% av fastighetsarean. 
- 4 vån med indragen 5:e våning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Samråd 2, Plankarta 

 
Figur 10. Samråd 2, Höjd-/sektionsstudie. 
 

 
Figur 11. Samråd 2, plan/utbredningskarta vån 1 
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VÄXJÖ 11:5 

SAMRÅD 1 (2014-11-05) 

- Befintlig bebyggelse rivs 
- Plats för kontor- och hotell och centrumverksamhet. 
- Byggrätt föreslås omfatta hela fastigheten 
- Bebyggelse i varierad höjd, mot staden TH +188,5 (6 vån) och 

mot öst TH +185,5 (5 vån). Översta våningen begränsas till 80% 
av fastighetsarean. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Samråd 1, Plankarta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
Figur 13. Samråd 1, Höjd-/sektionsstudie 
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VÄXJÖ 11:5 GRANSKNINGSHANDLING (2016-05-23) (SAMRÅD 2) 

- Befintlig bebyggelse rivs 
- Plats för kontor, restaurang, eventuellt hotell och 

centrumverksamhet. 
- Byggrätt föreslås omfatta hela fastigheten 
- Bebyggelse i varierad höjd, BH +186 mot Ingelstadsvägen i 

väst, BH +183 i sluttningen mot öst och TH +195 på 15% av 
fastighetsarean samt TH +189 respektive TH +186 i sluttningen 
mot öst. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 14. Granskningshandling (samråd 2), Plankarta 

 

 
Figur 15. Granskningshandling (samråd 2), Höjd-/sektionsstudie 
 
 

 
Figur 16. Granskningshandling (samråd 2), plan/utbredningskarta vån 1 
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2.2 GESTALTNINGSPROGRAM - PM 2016-04-12 SIGFRIDSHÄLL OCH 
BYGGMÄSTAREN  

Tillhör samråd 2– Byggmästaren 17, 18, 14 (2016-06-14 ) och 
Granskningshandling Växjö 11:5 (2016-05-28 
 

 
Figur 17. Elevation väst. Växjö 11:5 t.v. i bild, Byggmästaren 17 m.fl. t.h., utdrag ur gestaltningsprogram 

 

 
Figur 18. Elevation norr Växjö 11:5, utdrag ur gestaltningsprogram 
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Figur 19. Sektion Byggmästaren 17 m.fl., utdrag ur gestaltningsprogram 
 

 
Figur 20. Sektion Växjö 11:5, utdrag ur gestaltningsprogram. 
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Figur 21. Illustration Växjö 11:5, Vy från Norrtullsgatan mot syd, utdrag ur gestaltningsprogram. 
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Figur 22. Illustration Växjö 11:5, Vy från Östrabo mot väst, utdrag ur gestaltningsprogram 
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3 PLATSENS HISTORISKA UTVECKLING 

ÅR 1650 - 1860 

Platsen har sedan branden 1658 utvecklats som Växjö stads gräns 
och randzon mot kringliggande landskap i öster. Tre vägar löpte 
här in mot domkyrkan via stadens norra och östra tull. Norrifrån 
kom Gamla Norrvägen till norrtull vid Biskopsgatan (nuvarande 
Skolgatan). Till östertull kom österifrån häradsvägen från Risinge 
och söderifrån landsvägen från Ingelstad. Öster om stadsgränsen 
bestod markerna av  olika former av kyrkojordar; domkyrkans 
jord, biskopsjord m.m.  
 
Landskapet dominerades visuellt av Östrabobackens slänt ner mot 
staden och av säteriet Östregård som också hade ett flertal 
torpställen längs landsvägen in mot staden (nuvarande 
Ingelstadsvägen). Mot slutet av 1700-talet förstärks 
herrgårdslandskapet, först med säteriet Östregårds nybyggnad år 
1778 och därefter med den år 1794 nyuppförda biskopsgården 
Östrabo med en markant allé in mot staden. I angränsning till 
platsen för den gamla biskopsgården kom Norrtullskolan att 
uppföras år 1859. Norr om denna börjar Skolgatan och Gamla 
Norrvägen att alltmer rätas upp för att kunna ingå i rutnätsstaden. 
 
Lila linje markerar Växjö stads gräns år 1940, det år då Östregårds 
Municipalsamhälle införlivades i Växjö stad. 

 

 Figur 23. År 1697 
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Figur 24. År 1783 Figur 25. År 1875 
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ÅR 1860 - 1920 

Strax öster om domkyrkan fanns också en tidig 
bebyggelseutveckling som är svår att följa då den inte karterats i 
samma utsträckning. Från 1600-talets slut nämns att här finns en 
samling byggnader och från 1857 nämns flera av dessa med 
namn. En karta som upprättades i samband med planeringen av 
nuvarande Linnéparken visar en stor samling byggnader här, 
troligen den största etableringen då de samtliga byggnader 
förutom den s.k. Försvarsgården rivits.  
 
I början av 1900-talet, 1908, säljer friherrinnan Helena Wrede 
Östregård till direktör Meijer som styckar upp markerna i tomter 
för villabebyggelse. Villaområdet växer snabbt och blir år 1920 
municipalsamhället Östregård. Den raka och breda Villagatan 
anläggs på 1920-talet och knyter samman villorna med staden. En 
stadsplan för municipalsamhället tas fram år 1923. Denna har 
formen av en trädgårdsstad med villor på stora tomter längs sneda 
gator som leder fram till platsbildningar med offentliga byggnader 
eller mer sluten bebyggelse. Slutet byggnadssätt föreslås också 
längs Ingelstadsvägens östra sida, samt för området mellan denna 
och domkyrkotomten, det som längre fram skulle bil kvarteren 
Boisman och Gelbo. Slutet byggnadssätt föreslås också för 
infartsbebyggelsen på den långsträckta tomten mellan 
landsvägarna. Denna tomt blev kvarteret Sigfridshäll och med 
Strykjärnet in mot staden var det den sammankopplande 
bebyggelselänken mellan Växjö och Östregårds m:e. 
 
Lila linje markerar Växjö stads gräns år 1940. 
 

 
 Figur 26. År 1877 
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Figur 27. År 1918 + 1923 (villaområdet) Figur 28. År 1940 
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ÅR 1920 - 1970 

År 1940 inlemmas municipalsamhället i Växjö stad och under 
1940-talet planläggs marken norr om Norrtullskolan. Den gamla 
infartsgatan från norr tas bort och Thomas Johannisgatan anläggs, 
vid samma tid bebyggs kvarteret Norrtull med flerbostadshus. 
Därmed flyttar kvartersbebyggelsen för första gången utanför 
stadsgränsen i detta läge.  
 
I den södra delen är bebyggelseutvecklingen svagare, en 
byggmästare Ernstsson bygger en villa 1932 och under 1940-talet 
byggs Sigfridshäll till. Under mark byggs skyddsrummet i 
Staglaberget med början 1947. Under 1950-talet däremot så 
förändras området markant. Säteriet Östregård rivs liksom den 
närbelägna och storslagna Villan, uppförd 1877, samt fyra andra 
hus. Längs Ingelstadsvägen står istället Södra Skogsägarnas nya 
kontorsbyggnad klar 1959. 
 
I slutet av 1950-talet sker en stor förändring då Norra Esplanaden 
förlängs rakt över Östrabos mark hela vägen fram till det nya 
området Högstorp. Nästa dramatiska vägförändring sker i slutet av 
1960-talet då Teleborgsvägen ersätter Ingelstadsvägen som 
infartsväg. Samtidigt  görs en trafikkorsning som delar kvarteret 
Sigfridshäll i två delar. I ena änden står Strykjärnet kvar omgivet av 
vägar och i den andra ligger motorgården Sigfridshäll. 
 
Lila linje markerar Växjö stads gräns år 1940. 

 
 Figur 29. År 1948 
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Figur 30. År 1965 Figur 31. År 1970 
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3.1 PLATSEN IDAG 

Platsens huvudkaraktär är fortfarande, trots ett flertal avskärningar 
av vägsträckningar, den öppna slänten mellan Östrabo och 
stadskärnan med domkyrkan. Bidragande till öppenheten är också 
Linnéparken och grönområdet mellan domkyrkan och 
Teleborgsvägen. Detta är däremot ingen historisk öppenhet utan 
ett resultat av omfattande rivningar av 1700- och 1800-talens 
randbebyggelse. I den norra delen bidrar parkeringarna väster om 
Norrtullsgatan i viss mån till öppenheten men bilarna, den 
hårdgjorda ytan och planteringarna hindrar upplevelsen av agrart 
landskap. Ingelstadsvägen upplevs fortfarande som en infartsgata 
med sin högst varierande bebyggelse, östra infartsvägen har 
förlorat delar av sin sträckning men ger en fin utblick över staden. 
Den norra infartsvägen är bortbyggd och inordnad i rutnätsstaden.  
 
 

 

 Figur 32. År 2017 
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Figur 33. Omkr. år 1960 Figur 34. År 2014 
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3.2 BILDER 

 
Foto 1. Vy från Ingelstadsvägen mot norr. Byggmästaren 17 m.fl., Teleborgsvägen, Ingelstadsvägen, Försvarsgården, Strykjärnet, Norrtullskolan 
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Foto 2. Vy från Teleborgsvägen mot öst. Sigfridshäll (Växjö 11:5), Lillbacksgatan (g:a Häradsvägen mot Kalmar), kv. Östregård. 
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Foto 3. Vy från Östregårdsgatan i höjd med Risingevägen mot väst. Domkyrkan, Sigfridshäll (Växjö 11:5), Strykjärnet, Storgatans förlängning. 
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Foto 4. Vy från utkikstorn strax norr om Fagrabäcksvägen mot sydväst. Domkyrkan, Strykjärnet, Norrtullskolan, stad-landsgräns 

 



 

 
 

 

 
Uppdrag: 274448, MKB för kulturmiljö, Vision Norrtull    2017-05-22 
Beställare: Växjö kommun  

 
30(46) 

 
Foto 5.  Vy från mötet Linnégatan-Nygatan mot öst. Stadsmiljö, Östrabo. 
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Foto 6. Vy från parkering och Norrtullsgatan mot öst. Trädallé mot Östrabo. Åkermark på ömse sidor om allén. 

 



 

 
 

 

 
Uppdrag: 274448, MKB för kulturmiljö, Vision Norrtull    2017-05-22 
Beställare: Växjö kommun  

 
32(46) 

 
Foto 7. Vy från Storgatans slut mot öst. Östrabo, Norrtullsrondellen, Sigfridshäll (Växjö 11:5) 
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Foto 8. Vy från domkyrkan mot öst. Karolinerhuset, del av Östrabo, Sigfridshäll (Växjö 11:5), kv. Östregård, kyrktomten, Staty Esaias Tegnér 
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Foto 9. Vy från domkyrkotomten mot öst. Östrabo, Sigfridshäll (Växjö 11:5), kv. Östregård, parkering. 
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Foto 10. Vy från mötet Linnégatan-Linnéparken mot öst. Byggmästaren 17 m.fl. i fonden. 
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Foto 11. Vy från Norra järnvägsgatan i höjd med  g:a järnvägsstationen mot öst. Stadsbebyggelse,  Byggmästaren 17 m.fl. skymtar i fonden.
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4 VÄRDEN 
Undersökningsområdet innehåller delar av riksintresset G27 Växjö stad. 
I avsnittet redogörs för dels de kulturvärden som ingår i 
riksintressebeskrivningen och dels övriga inom programområdet 
definierade kulturvärden. En sammanställning redovisas på kartan, se 
fig 34. 

4.1 RIKSINTRESSE VÄXJÖ STAD (G 27)  

Motivering 
Stifts- och residensstad av medeltida ursprung med dominerande 
domkyrkoområdet och successivt framvuxen rutnätsplan som speglar 
stadsutvecklingen under 1600- och 1800-talen. (Skolstad).  
 
Uttryck för riksintresset 
Kyrkomiljön med den medeltida domkyrkan, Gamla gymnasiet och 
andra skolbyggnader, biskopsgården Östrabo i avskildhet från och 
förening med staden samt fd domprostgården. 1600-tals staden med 
gatunätets grunddrag, tomtstruktur och spår av den tidigare västra 
infarten. Senempirestadens utvidgningar och låga, ofta putsade 
bebyggelse samt det sena 1800-talets esplanadstad med tillväxt mot 
söder, väster och norr. Fondbyggnader som markerar rutnätets 
avslutning vid olika tidpunkter, torg och öppna platser, utblickar, 
parker och grönstråk. Offentliga byggnader och annan bebyggelse som 
hör samman med förvaltningsstaden. Gamla infartsvägar och stadens 
direkta övergång i öppen landsbygd i öster. Offentliga byggnader, 
parker och järnvägsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 SKYDDAD BEBYGGELSE 

FORNLÄMNING 2 KAP KML 

Sigfridskällan är fornlämning 2 kap KML (Växjö 54:1-54:5) 

BYGGNADSMINNEN 3, 4 KAP KML 

Domkyrkan är kyrkligt kulturminne och skyddad enligt 4:e kapitlet KML 
 
Östrabo och Karolinerhuset är byggnadsminnen och skyddade enligt 
3:e kapitlet KML 

PBL 

Norrtullskolan, Strykjärnet och Försvarsgården är markerad med q i 
detaljplan med benämningen ”Får ej rivas eller exteriört förvanskas” 

4.3 ÖVRIGA KULTURVÄRDEN: 

- Sigfridshäll en anläggning troligen från 1910 om- och tillbyggd 
ett flertal gånger men med några fasader i ursprungligt 
utförande.  

- Byggmästare Ernstssons villa från 1932 och tillbyggd på 1970-
talet.  

- IST nuvarande kontorsfastighet, tidigare landstingets och 
ursprungligen Södra Skogsägarnas kontorsbyggnad uppförd 
1959. 

- Pepparkakshuset, fastigheten Byggmästaren 13 
- Staglaberget med försvarsanläggning. 
- Lillebacksgatan, en del av den gamla häradsvägen. 
- Villagatan utlagd på 1920-talet. 

.
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Figur 34. Samlade kulturvärden inom programområdet. 

 
 
Riksintressebeskrivning 
    
   Stad-land 
   Rutnätsplanen   
   Stiftsstaden 
   Skolstaden 
   Fondbyggnad 
    
Övrigt 
   Fornminne 
   Byggnads-/kulturminne (KML) 
   Riv/förvanskn-förbud (PBL) 
 
 
 
 
   Allé Östrabo 
   Lillbacksgatan 
   RI-Gränsdragning 



 

 

 
Uppdrag: 274448, MKB för kulturmiljö, Vision Norrtull    2017-05-22 
Beställare: Växjö kommun  

 
39(46) 

 

5 VÄRDETABELL 
Bedömningen av värden utgår från följande tabell. 
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MILJÖ/FÖRETEELSE BESKRIVNING VÄRDE 

RI Mötet stad/land norra delen 
(norr om Östregårdsvägen) 

Öppen yta väster om Norrtullsgatan. Hårdgjord och planterad men ej bebyggd. 
Öppet brukat landskap öster om Norrtullsgatan- Högt 

RI Mötet stad/land södra delen 
(söder om Östregårdsvägen) 

Små inslag av grönska och luckor mellan husen området kring Ingelstadsvägen 
Rester av tidigare utkants- och infartsbebyggelse Medelhögt 

RI Stiftsstaden/Östrabo (BM) Domkyrkan och Östrabo och kopplingen däremellan med siktlinjer och allé. 
 Högt 

RI Skolstaden Norrtullskolan, 
Karolinerhuset (BM) 

Karolinerhuset uppförd som skola och gymnasium under början av 1700-talet. Växjös äldsta profana hus. 
Norrtullskolan Högt 

Sigfridsskällan (FM) Fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning, källa med tradition. Offerkälla, rekonstruerad 1921. 
Ursprungliga källan återfinns längre norrut, idag övertäckt av ett betonglock. Medelhögt 

Strykjärnet (q) Bostads- och handelshus uppförd omkr. 1900. Välbevarad. Signifikant för sin annorlunda form vilken är ett 
resultat av äldre vägdragning ömse sidor om fastigheten. Karaktärsbyggnad för Växjö stad. Medelhögt 

Försvarsgården (q) Gårdsbebyggelse uppförd slutet 1700-talet, tidigare kallad Boismanska gården. Välbevarad, pietetsfullt 
tillbyggd under 2015. Huserar idag förskola. Medelhögt 

Sigfridshäll (Växjö 11:5) Uppförd omkr. 1910. Utgör del av äldre infartsbebyggelse 
Del av gamla häradsvägen mot Kalmar (Lillbacksgatan) finns bevarad inom området. Fungerar idag som 
lokal för föreningslivet. 

Lågt 

Byggmästare Erntssons villa Bostadshus uppförd 1932 i 20-talsstil. Utbyggd under 1970-talet. Exteriört välbevarad, dock i tekniskt 
dåligt skick. Används ej. 
 

Lågt 

Södra skogsägarnas hus Uppförd 1959.som kontorsfastighet för Södra skogsägarna. Karaktärsbyggnad från byggnadstiden 1950-
60-tal. Exteriört delvis förvanskad. 
Fortsatt kontorsverksamhet. 

Lågt 
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6 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 
 
Nedanstående tabell visar bedömningsgrunderna för effekter. 
 
 

 

Nedanstående matris visar konsekvenser som ett 
resultat av värde och effekt. 
 

 
Figur 35. Värdematris 

 
  



 

 
 

 

 
Uppdrag: 274448, MKB för kulturmiljö, Vision Norrtull    2017-05-22 
Beställare: Växjö kommun  

 
42(46) 

 

Miljö/företeelse Effekter 

 Norra delen Samråd 1 Samråd 2 Nollalternativ 

RI Mötet stad/land norra delen  
(norr om Östregårdsvägen) 

Liten till medelstor positiv effekt då 
mötet mellan stad och land förtydligas 
i och med att parkeringsytorna ersätts 
av bebyggelse.  

Liten/ingen effekt. Liten/ingen effekt. Liten till medelstor negativ effekt då 
det otydliga mötet mellan stad och 
land består. Den negativa effekten kan 
vändas till positiv effekt om 
parkeringen och de hårdgjorda ytorna 
ersätts av gräsmark eller odlingslotter.   

RI Mötet stad/land södra delen  
(söder om Östregårdsvägen) 

Liten/ingen effekt. 
 

Liten negativ effekt då exploateringen 
ökar och de små inslagen av grönska 
och luckor mellan husen täpps igen.  

Liten negativ effekt då exploateringen 
ökar och de små inslagen av grönska 
och luckor mellan husen täpps igen.  

Ingen effekt. 
 

RI Stiftsstaden/Östrabo (BM) Medelstor negativ effekt då den 
föreslagna bebyggelsen täpper igen 
siktlinjen från Nygatan mot 
fondmotivet och byggnadsminnet 
Östrabo. Den negativa effekten 
minskar om de nya byggnaderna 
medger fri sikt från Nygatan upp mot 
Östrabo.  

Liten negativ effekt då exploateringen 
inverkar på siktlinjerna mellan 
domkyrkan och Östrabo. 

Medelstor negativ effekt då 
gestaltningen av exploateringen 
försvårar läsbarheten av stadens 
utveckling. Effekten minskar om 
gestaltningen inte kopierar historiska 
stilar.  

Ingen effekt. 
 

RI Skolstaden Norrtullskolan, 
Karolinerhuset (BM) 

Medelstor negativ effekt då den nya 
bebyggelsen reducerar Norrtullskolans 
betydelse. Effekten kan mildras genom 
att ny bebyggelse är lägre och/eller 
dras in på tomten.  

Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt  Ingen eller liten negativ effekt. 
Effekten kan bli positiv om 
parkeringen tas bort och träd flyttas 
från siktlinjen Norrgatan – Östrabo. 

Sigfridsskällan (FM) Liten/ingen effekt    

Nedanstående tabell visar längst till vänster de olika miljöerna och företeelsernas värden där gult är lågt, orange är medelhögt och rött är högt. Effekter 
redovisas i text och konsekvens i färg. Konsekvenserna är ett resultat av värde och effekt enligt nedanstående tabell. 
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Miljö/företeelse Effekter 

Strykjärnet Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt 

Försvarsgården Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt Liten/ingen effekt 

Sigfridshäll (Växjö 11:5) Liten/ingen effekt Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Liten/ingen effekt 

Byggmästare Erntssons villa Liten/ingen effekt Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Mycket negativ effekt då byggnaden är 
i förfall. Effekten minskar om 
byggnaden restaureras.  

F.d. Södra skogsägarnas kontor 
(Byggmästaren 17 m.fl.) 

Liten/ingen effekt Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Mycket negativ effekt då byggnaden 
rivs. 

Liten/ingen effekt 
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7 SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

7.1 KONSEKVENSERNA 

Sammantaget ger konsekvensbedömningen att föreslagna planer i vissa delar 
medför skada på riksintressets värden. Den skada som uppstår är liten sett till 
riksintresset som helhet och berör främst läsbarheten av Växjö som stiftsstad. 
Vår bedömning är att konsekvenserna inte leder till påtaglig skada. Samtliga 
skador kan undvikas om planförslagen justeras.  
 
Den företeelse där konsekvenserna är störst rör riksintresset Stiftsstaden och 
byggnadsminnet Östrabo. Värdet är högt och består i siktlinjer och allé mellan 
domkyrkan och rutnätsstaden upp mot Östrabo. I Norra delen täpper den 
föreslagna bebyggelsen igen siktlinjen från Nygatan mot fondmotivet och 
byggnadsminnet Östrabo. Detta ger en medelstor negativ effekt då detta 
reducerar den historiska läsbarheten och försämrar det historiska 
sammanhanget mellan kulturmiljöerna. Det höga värdet och den medelstora 
negativa effekten ger en stor negativ konsekvens. Konsekvensen minskar om 
avståndet mellan de nya byggnaderna ökas så att det medger fri sikt från 
Nygatan upp mot Östrabo.  
 
Likaså ger förslaget i samråd två stor negativ konsekvens, detta då 
exploateringen av Växjö 11:5 - till skillnad från samråd 1 - ges en gestaltning i 
historiserande stil. Detta reducerar den historiska läsbarheten och försämrar 
det historiska sammanhanget mellan kulturmiljöerna och dess omgivning. 
Konkret handlar det om en i förhållande till kringliggande bebyggelse relativt 
stor byggnad i sekelskiftesstil som hamnar i blickfånget från Östregårdsgatan. 
Det blir svårt att läsa av och förstå hur Växjö utvecklats när en byggnad som 
med hänvisning till sin exklusivitet, stadsmässighet och tidsmässiga uttryck 
borde legat inne i rutnätsstaden placeras utanför stadsgränsen. Den negativa 
konsekvensen minskas om byggnaden ges en gestaltning i modernistisk 
utformning. Detta gäller endast exploateringen av Växjö 11:5 då exploateringen 
av Byggmästaren 17 m.fl. inte ligger exponerat i förhållande till rutnätsstaden 
och Östrabo.  
 
 

Exploateringsförslagen söder om Östregårdsvägen påverkar även ett annat 
värde, nämligen den företeelse/miljö som i riksintressebeskrivningen benämns 
som det skarpa mötet mellan stad och land. Här har våra studier av det 
historiska kartöverlägget visat ett denna gräns inte varit så skarp, Det har 
funnits en sammanhållen bebyggelse från domkyrkan och österut. Idag är delar 
av bebyggelsen väster om Teleborgsvägen rivna medan det öster om vägen 
byggts mer sammanhållen och modern bebyggelse. Vi har därför svårt att se 
att riksintresset har några större värden öster om Teleborgsvägen. 
Exploateringsförslagets volymer skiljer sig något mellan samråd 1 och 2 - och 
de är i båda fallen större än befintliga volymer – men vi har svårt att se att detta 
påverkar riksintressets värden. Exploateringen skulle till och med kunna göras 
ännu större utan att nämnvärt påverka riksintressets värden.  
 

 
Figur 36 Riksintressets gräns söder om Östregårdsgatan. Det gulmarkerade 
området är svårt att hänföra till några värden. 
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7.2 KUMULATIVA EFFEKTER  

Kumulativa effekter skulle kunna vara att andra fastighetsägare exploaterar på 
likartat sätt. Förutsättningar för detta, i form av oexploaterad eller lågt 
exploaterad mark, finns norr om Fagrabäcksvägen (1.), längre söderut längs 
Ingelstadsvägen (2.), längre österut på södra sidan av Risingevägen (3.) samt 
öster om Norrtullsgatan (4.).  Vår bedömning är att exploatering öster om 
Norrtullsgatan skulle medföra påtaglig skada på riksintresset, oavsett skalan på 
exploateringen. Exploatering norr om Fagrabäcksvägen kan medföra stora 
negativa konsekvenser då detta är mark som tidigare tillhört Östrabo och som 
idag är öppen och brukad. Exploatering längre österut längs Risingevägens 
södra sida kan beroende på skala medföra skada på riksintresset. Exploatering 
längre söderut längs Ingelstadsvägen bedöms inte påverka riksintresset 
negativt.  
 

 
Figur 37. Områden som studerats avseende kumulativa effekter. 
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7.3 AVGRÄNSNING OCH FORTSATT UTREDNING 

Efter samråd med länsstyrelsen står det klart att såväl MKB:n som 
förslagen behöver fördjupas vad gäller delarna norr om 
Östregårdsgatan. Exempelvis anger den fördjupade översiktsplanen för 
riksintresset rutnätsstaden med Östrabo och Biskopsgärdet följande 
riktlinjer ”..någon ny bebyggelsefront längs Norrtullsgatan skapas inte” 
vilket inte är i linje med förslaget för Vision Norrtulls delar norr om 
Östregårdsgatan. 
 
Likaså behöver de kumulativa effekterna studeras vidare för området 
kring Östrabo. Syftet bör vara att förbättra underlaget så att det tydligt 
framgår hur Östrabo och riksintresset kring Östrabo kommer att tas 
tillvara i fortsatt planering. I ett större sammanhang bör ett nytt 
kulturmiljöunderlag för Växjö tas fram till översiktsplanen för Växjö.  
 
I nuläget gör vi ändå bedömningen att MKB:n i detta skick är tillräcklig 
för att gå vidare med detaljplanerna för Byggmästaren och Sigfridshäll. 
 
En fortsatt kulturmiljöutredning för Vision Norrtull bör inriktas på: 

1. Komplettering med parkeringarna och hela norra delen av 
Vision Norrtull. 

2. Komplettering för hur hela Östraboområdet ska kunna tas 
tillvara i fortsatt planering.  
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