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Uppdraget
En samlingsplats för kultur, event och möten.

LBE arkitekt AB och Norconsult AB har på
uppdrag av VÖFAB tittat på möjligheter
för stadsutveckling i Ringsbergs- och
Kristinebergsområdet i Växjö. Arbetet har
skett i nära samarbete med en projektgrupp
med representanter från VÖFAB och Växjö
kommun (stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen).

Uppdraget har varit att skapa en levande
och attraktiv plats för kultur, event, kreativt
och kunskapsdrivande företagande och
möten genom att planera den fysiska miljön
med byggnader, park, platser, stråk etc.  på
ett sätt som samspelar med den unika miljön.
Området präglas av olika kulturhistoriskt
intressanta byggnader och miljöer vilket
har varit en ledande förutsättning i arbetet
med nya byggnaders volym och skala.
Bortsett från Bryggeriet har det inte bestämts
vilka verksamheter som skall inrymmas i de
olika delarna och byggnaderna. Förslaget
om bryggeri har varit en förutsättning från
beställaren. Uppdraget mynnar i ett förslag
till disponering av området och övergripande
innehåll.

Resultatet av arbetet utgör underlag för
en detaljplan, en grund för skapandet av
en kulturell samlingsplats i Växjö. För att
förverkliga idéerna krävs också att många
goda krafter samverkar i det fortsatta arbetet.
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Förslag till disposition

Illustrationsplan
Förslaget är i stort indelat i 7 områden:

1. Bryggeriet med Kulturskolan. En separat
del av området med gemensam
entré och parkeringsmöjligheter.
Tydlig gräns med häck eller plank mot
disponentvillan eller Fria Ordets hus i norr
eftersträvas.

2. Fria Ordets hus med tillhörande
anläggning har en tydlig
trädgårdskaraktär som genom sin
skala och särart skiljer sig från övriga
anläggningar i området.  Till denna del
hör också det be ntliga garaget, stallet
och verkstaden. Förrådsbyggnaden i
plåt från 60-talet föreslås rivas.

3. Norr om en ny entréväg föreslås
kvartersmark – delvis på den parkmark
som  nns där idag. Dessa byggnader
innehåller både affärslokaler och
bostäder.

4. Restaurangskolan rivs och ger möjlighet
för en ny byggnad på samma
plats. Restaurangskolan har legat
som en kloss mellan parkmark och
Ringsbergsområdet. En mindre byggnad
till omfång, men högre, föreslås vilket
kommer att skapa bättre kontakt
mellan Ringsbergs inre område och
grönområdet i norr.

5. Centralt i området föreslås en robust
enkel park som sträcker sig ner till
bostadshusen vid södra gränsen. Ytan
görs delvis hårdgjord i norr med neutral
beläggning för parkering och som
även kan utgöra underlag för annan
verksamhet såsom mindre marknad,
utomhusloppis eller tillfällig scen.

6. Ringsbergshuset – en kompletterande
byggnad för skola, bostäder eller annan
verksamhet samt entréyta till området.

7. Ringsbergskolan med Regionteatern
är kvar, men i- och urlastning föreslås
ske från annat håll än idag – separerat
från skolgården. Om- eller tillbyggnad
behöver ske.

ENTRÉENTRÉ
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Områdets karaktär
”Kulturkullen” har idag en unik karaktär i
det centrala Växjö. Flera faktorer bidrar till
områdets särart. Topogra n ger variation
till område. Mycket grönska med stora träd
samt de spritt placerade byggnaderna är
några parametrar. Bidrar gör också de äldre
byggnadernas arkitektur som ger en historisk
förankring till området.

En försiktig komplettering av området med
byggnader har varit målet med förslaget.

Avvägning av skala har gjorts mot be ntliga
byggnader. Nya byggnader har placerats
så att den luftiga karaktären bibehålls, som
komplement till den täta staden som gränsar
i söder.

Backhusen innebär ett tätare inslag som
skapar en ryggrad mot parkområdet i
norr, men som genom sin skala passar in i
området. Mellan Fria ordets hus med stall
och Kungsvägen är det viktigt att behålla
den öppna ytan och ge de be ntliga
byggnaderna det utrymme de behöver
för att kunna läsas in i sitt kulturhistoriska
sammanhang, inga nya byggnader tillåts.

Kompletterande byggnader
 De nya byggnaderna ska samtala med de
be ntliga byggnaderna och stärka områdets
identitet, atmosfär och karaktär. I området
 nns delar av Kristinebergs bryggeri kvar
i form av  era 1800-tals byggnader, som
används bl. a. till Kulturskola, Fria Ordets Hus
och av Hofs Livs. Det nya bryggeriet i klassisk
stil bygger delvis på det gamla bryggeriets
grunder. Tornbyggnaden i parken samspelar
arkitektoniskt med Bryggeriet. Det blir en
småskalig miljö med många platser för möten
och samtal.

Tornhuset

Tornhuset innehåller publika lokaler på de
två nedre planen. Kanske ett konstgalleri. De
övre våningsplanen innehåller bostäder eller
kontorslokaler. Tomten för Tornhuset är i stort
sett endast byggnadens ”fotavtryck” i parken
samt ett underjordiskt garage med ramp.
Alltså en tredimensionell fastighetsbildning.
Byggnaden rymmer ca 3-400m2 LOA och kring
1000m2 BOA, som alltså också kan vara LOA.
P-garaget rymmer i förslaget 56 bilplatser.

Sektion A’-A’’, Tornhuset
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Illustration Tornhuset

Tornhuset och backhusen, från väster.

Tornhuset, backhusen och bryggeriet till höger i bild, sett från nordväst.
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BRANT  GÅNGVÄG
7,5-12% LUTNING

FÖRESLAGNA BYGGRÄTTER MED
BOKALER I BOTTENVÅNING

TROTTOAR 8%

NY INFARTSVÄG

Backhusen

Kvarteret i områdets nordöstra del har vi
kallat Backhusen. Det blir en viktig del i
området. Här placeras husen i kvarteret
längs gatan på ”stadsmässigt sätt” och
med publika lokaler mot trottoaren.
Kvarteret rymmer cirka fem tomter,
som alla anvisas med krav på bokaler,
dvs de som brukar lokalen bor också i
fastigheten. Varje tomt rymmer ca 4–8
lägenheter och 1–2 bokaler. All parkering
löses på den egna tomten. Kvarteret
får en prydlig och sluten form mot norr
genom att man mot kvarterets norra gräns
lägger gårdshus, garage, plank etc. De
publika verksamheterna kan vara t ex:
kafferosteri, bokcafé, antikvariat, närodlat,
konstateljé, stenugnsbageri, tehus, lyx-
vintage, tapetserarverkstad, antikviteter
etc., men även serviceinriktat såsom frisör,
skomakare och re-design. Exploateringen
av kvarteret ska vara måttlig, ca 1500-
2000m2 BOA och ca 500-550 m2 LOA.
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Illustration Backhusen

Backhusen från Kungsgatan Backhusen med Tornhusets entré i förgrunden.

Backhusen med be ntlig  erbostadsbebyggelse och den be ntliga parken i bakgrunden samt stallet i förgrunden.
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Bryggeriet

Vid den gamla platsen för bryggeriet
skapas en ny utökad och uppdaterad
bryggeriverksamhet. Bryggeriet kommer
att bestå av två sammanfogade
huskroppar med bryggeri och
besöksverksamhet, restaurang och ölbar.
Servering utomhus kommer också bli
möjlig i två plan.
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Illustration Bryggeriet

Flygperspektiv från sydväst över Bryggeriet. Bryggeriet och Ringsbergshuset i fonden.

Bryggeriet med Kulturskolan i bakgrunden.
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Ringsbergshuset

I Västergatans slut skapas en entréplats till området, som vi kallat
Ringsbergsplatsen. Öster om platsen kan uppföras en byggnad,
som i volym och skala ”talar” Ringsbergsskolans språk. Byggnaden
kan innehålla exempelvis bostäder, skola eller kontor. Byggnaden
rymmer ca 2300 m2 BRA. Under Ringsbergsplatsen och byggnaden
kan byggas ett garage med ca 76 (alt. 114 i två plan) platser enligt
förslaget.

Be ntliga bokar utmed Västergatan behöver skyddas under
byggtiden, särskilt då det byggs underjordiskt garage, så att rötter
samt vattentillgången till träden säkras. Öster om huset  nns också
stora träd som är viktiga att skydda under byggtiden.

Sektion B’-B’’

BLICKFÅNG
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Illustration Ringsbergshuset

Ringsbergsplatsen från söder med skolan i norr.
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Förslag

Tra k och parkering
Fordonstra k med personbil

För att bibehålla och förstärka det lugn som  nns
i området föreslås ingen genomfartstra k. Två
tydliga entréer för fordon har föreslagits.

Vid Västergatan skapas en enkelriktad
rundkörning kring de be ntliga stora bokarna.
Detta skapar bra förutsättningar för en tydlig
tra kföring. Smidigt att hämta och lämna barn
vid skolan samt för de som ska parkera i p-huset
under den nya byggnaden eller grannfastighetens
carport.

Entrévägen från Kungsvägen vid Backhusen leder
fordon ner till en hårdgjord yta framför Tornhuset
som kan användas till parkering om inga andra
parkverksamheter pågår. Denna yta ska vara
diskret utformad för parkering. Ramp ner till p-däck
 nns vid vägens slut. Vändplats får anordnas vid
större evenemang.

Vid Kulturskolan sker infart vid samma plats som
idag. Körytor struktureras och görs tydligare.

Varutransporter

Varutransporter sker främst till Regionteatern
med ett par transporter per vecka. Dessa föreslås
förändras och ske från Kungsgatan. Tunga fordon
slipper då backa över en skolgård vilket är en
tra kfara. Denna förändring kräver ombyggnad
och komplettering av Regionteaterns lokaler.

Planerad verksamhet för ett nytt bryggeri kommer
att kräva transporter av tunga fordon. Förslaget
har tagit hänsyn till detta (12m lastbil) och
föreslagna tra kytor är dimensionerade för detta.

Cykeltra k

Cykeltra k förekommer sparsamt i området idag.
Anledningen till det är förutom topogra n också
gångstråkens utformning med trappsteg mm.

Förslaget inbjuder till att ta med sig cykel in i
området. I nordsydlig riktning  nns ett stråk utmed
den centrala parken.  Stråket leder ut genom
området till be ntligt bostadsområde i norr där
stråket avslutas i en vändplats. I söder leder
stråket ner mot Norra Esplanaden förbi en privat
parkering.

I östvästlig riktning  nns det cykelmöjligheter
mellan Västergatan och Kungsgatan, i väster
förbi Ringsbergsplatsen och med två anslutningar
i öster. Dels mellan Bryggeriet och Fria Ordets
Hus, dels via den nya gatan vid Backhusen. Ej
tillgänglighetsanpassade partier förekommer.

En separerad gc-väg annonseras vid Norra
Esplanaden utmed Västergatan

Från Spetsamossen  nns det möjlighet att cykla
parallellt med området men också in i området.
Nuvarande standard är dålig och tydlig anslutning
till Spetsamossens gång- och cykelstråk saknas.

Gångtra k

För gångtra ken blir det inga större förändringar.
Förslaget innebär tydligare och kompletterande
stråk. Separerad trottoar från körytor vid entrén
från Kungsgatan och ner i området blir en
förbättring. Från Västergatan blir entrén framför
Ringsbergsskolan tydligare och separerad från
biltra k. Delar av stråken, blir som idag ej helt
tillgängliga för rörelsehindrade.

Parkering

Inom området  nns idag ca 130 p-platser.
Fördelningen är: Ringsbergsplatsen 46 st, centralt i
området 44 st, runt Kulturskolan 36 samt några vid
Restaurangskolan.

Förslaget har tagit hänsyn till tillkommande
verksamheter samt be ntliga med kommunens
parkeringspolicy till grund. Sammanställning
redovisas i tabellen nedan.

En annan utgångspunkt har varit att bibehålla
områdets gröna karaktär. Detta har inneburit att
de två största föreslagna parkeringarna ligger
under mark som parkeringsgarage.

Som alternativ till att utföra dubbla ramper söder
om Ringsbergshuset enligt illustrationsplanen,
kan möjligheten undersökas att boende i
 erbostadshusen söder om Ringsbergshuset
avtalar om att använda parkeringsplatser i
parkeringsgaraget.

Längs Västergatan föreslås en cykelväg
som placeras längs östra kanten, till höger
i bild.
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Grönstruktur
En viktig del i arbetet har varit att tillföra
området inbjudande ytor för vistelse.

Centralt i område ligger Ringsbergsparken,
en robust park med vackert inramade
stora gröna ytor som kan användas till
många aktiviteter efter behov. Anslutande
gångvägar in i området passerar denna
plats.

I en annan skala och som
komplement till Ringsbergsparken  nns
trädgårdsanläggningarna kring Fria Ordets
hus, verkstaden och garaget. Här  nns
möjlighet för andra typer av aktiviteter och
en möjlighet till stor artrikedom genom att
anläggningens trädgårdskaraktär innebär
att detaljeringsgraden i utemiljön kan vara
större.

Området kring Ringsbergsskolan och
Regionteatern förblir i stora drag intakt men
med utrymme för ytterligare förbättringar
av utemiljön. Lekutrymmen som  nns
på norra och västra sidan idag kan
kompletteras med att skolgården på södra
sidan utvecklas vidare då transporter till och
från Regionteatern  yttas bort. Ytterligare
ytor söder om skolan kopplas eventuellt
tydligare till skolgården.

Entréer

Området är idag slutet mot omvärlden och
entréerna är otydliga och svåra att hitta.
De som  nns kan upplevas som halvprivata
och inbjuder inte till vistelse.

Det  nns  era möjligheter att ta sig in i
området varav den från Västergatan är
den främsta. Där har kommunen arbetat
fram ett tänkt stråk från Teatertorget till
Ringbergsskolan och Regionteatern.

Andra möjligheter att komma in i området
är en smal smitväg från Norra Esplanaden
norrut mellan det gamla fängelseområdet
och ett nytt bostadsområde. Denna
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grusade väg går över kvartersmark med
planbestämmelse att marken ska vara
tillgänglig för allmän gångtra k. Längre österut
 nns ytterligare en entré som mynnar i Norra
Esplanaden över en parkering. Detta område
är privat och entrén mycket otydlig. Backande
fordon och annan gårdstra k gör inte denna
entré inbjudande. Även denna entré har med
planbestämmelse att marken ska vara tillgänglig
för allmän gångtra k

Utmed Kungsgatan leder två bilvägar in i
området varav den ena också är en mindre
smitväg för gående vid Kulturskolan. Den ena
fordonsentrén servar Kulturskolan och den
andra restaurangskolan och parkeringen
bredvid. I grönstråket ner mot Spetsamossen,
utanför Ringsbergområdet  nns en brant gång-
och cykelväg. Mot norr  nns en gångväg in
i det be ntliga bostadsområdet och ner mot
Spetsamossen fortsätter gångstråket från
Kungsvägen. Mot väster  nns en åsnestig, en
trappa i terrängen som mynnar i Västergatan.

Förslaget förstärker entrén mot Norra Esplanaden
med en markerad gång- och cykelväg längs
Västergatan ända ner vid N. Esplanaden. Denna
ska kunna få en så relativt god standard att den
kan vara cykelbar genom området till Kungsgatan
eller norrut.

De två övriga entréerna från söder rår inte
kommunen över och ingen åtgärd föreslås.
Vid det gamla bryggeriet leds det be ntlig
gångstråket om men mynnar i samma
anslutningspunkt på den privata fastigheten.

Vid Kulturskolan görs entrén tydligare, främst för
gående och cyklister. Skymmande växtlighet
tas ner och stråket öppnas upp in i området. För
fordonstra k görs ingen åtgärd då entréstolpar
utgör idag en tydlig och vacker entré.

Skymmande växtlighet gör entrén till området
otydlig.

Norr om trädgården till Fria Ordets Hus görs en
ny entré på samma plats som den be ntliga.
Förbättrad standard med vilplan innan påfart
på Kungsgatan underlättar för tra kanten.
Förbättrade förhållanden för gående skapas
genom en ny trottoar separerad från körytan.
Entrén kopplar också ihop Ringsbergsområdet
med det intilliggande grönstråket öster om
Kungsgatan.

Mot Spetsamossen och det gröna stråket mot norr
görs inga större förändringar. Gångstråken är idag
mycket dåliga och behöver nyanläggas för att
förbättra stråken in i Ringsberg-Kristineberg.

Orienterbarhet

Olika typer av äldre byggnader ligger idag
runt en parkering och miljöhus i ett lite splittrat
sammanhang. Med ny bebyggelse och
den öppna parkmarken i mitten omfamnas
platsen runt en gemensam mittpunkt. Be ntliga
gångstråk tydliggörs men ligger i ungefärligt
läge som idag. De olika delarna med sina olika
karaktärer har luftighet sinsemellan vilket ökar
läsbarheten. Öppenheten runt tornhuset bidrar
till en bättre visuell koppling mot parkområdet
och bostadsområdet i norr. Tornhuset ligger
också i exakt förlängning av Bäckgatan och
kommer därmed att passa in i fonden till Växjös
symmetriska rutnätsstad.

Biologisk mångfald

Området har många gamla träd som är den
största tillgången i området inte bara för
artrikedomen. De är karaktärsskapande och ger
en historisk koppling till dåtid. Trädens bevarande
har varit viktig vid dispositionen av området även
om några äldre träd behöver tas ner genom
förslaget. De stora träd som är viktiga för platsen,
både utifrån biologisk mångfald och att de är
karaktärsskapande bör skyddas i detaljplan
genom egenskapsbestämmelse för mark, samt
lyftas som observandum vid försäljning, så att de
blir en planeringsförutsättning.

Viktigt är att bevara och förstärka småskaligheten
som ett komplement till träden där andra arter
och livsrum kan skapas och vidmakthållas.
Rabatter med blommande lökar, perenner och
buskar är viktiga i sitt sammanhang liksom att
skapa tillgång på vatten i någon form. Kan man
skapa odling inom området ökar den biologiska
mångfalden ytterligare.

Områdets karaktär är inte bestående utan
samordnad planering för morgondagens träd
bör utföras både på kvartersmark och allmän
platsmark.

Trygghet och Jämlikt

Ett mål för området är att ge utrymme för en
jämlik parkmiljö. Det kan innebära att miljöer som
traditionellt domineras av killar och män får ge
plats för platser som brukas av tjejer och kvinnor.
Den fysiska utformningen ska medverka till ökad
tryggheten och ge unga plats för sin fritid och
rekreation.

För att uppnå en mötesplats oavsett social
och kulturell bakgrund kan olika typer av
verksamheter samlas i området. Dispositionen
möjliggör många typer av verksamheter men
det krävs från förvaltarens sida att arbeta aktivt
med att få in olika verksamheter då nya lokaler
är kostnadsdrivande. Att anordna särskilda event
med inriktning för unga, äldre, och att få in andra
aktiviteter för andra kategorier kan vara ett
sätt liksom att stötta ideella verksamheter som
beskrivet i den tidigare utvecklingsplanen med
Cultural Planning.
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RINGSBERGSPARKEN

GRADÄNG

SMITVÄG

Ringsbergsparken

En stor öppen gräsyta med plats för spon-
tana aktiviteter och planerade arrange-
mang. I slänten mot Ringsbergsskolan
kan gradänger anläggas som läktare till
evenemang och som sittmöjlighet med
utsikt mot parken och gårdsmiljön vid Fria
ordets hus och gamla stallbyggnaden.
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BEFINTLIG
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STALLET

VERKSTADEN

Trädgårdsmiljö

Be ntlig trädgårdsanläggning tillför en pit-
toresk karaktär till det i övrigt mer robusta
utformade omgivningen. En visuell öppen-
het mot kringliggande gångstråk är viktigt
för att allmänheten ska kunna blicka in i
denna unika miljö. Att besökare hittar in i
området är av stort värde och trädgården
behöver anpassas därefter men utan att
ge avkall på dess småskalighet och de-
taljrikedom. Fruktträd, smala gångar och
odling men också ha en verksamheter som
tillåter besökare att närma sig byggnader-
na, kan bibehålla en halvprivat atmosfär
som ger ett lagom stort tryck på platsen.

Inramningen runt denna del av området
föreslås vara tydlig men transparent, t.ex.
genom häckar som man kan se över eller
genomsiktliga staket som passar in i karak-
tären. Mot Kulturskolan och Bryggeriet bör
gränsen vara hög och tydlig.

Delen i norr som inramas av garaget och
verkstaden är idag hårdgjord och kan lät-
tare anpassas för större besökstryck och
fordon men skulle även kunna brytas upp i
en mjukare karaktär.
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Kvartersmark - Allmän platsmark

3D Fastighetsbildning

Dispositionsplan
Kvartersmark och allmän platsmark

Parkmarken utgör en viktig del av
området. Den möjliggör genomströmning
och tillgänglighet till området – som idag
är en gömd pärla.

Parkmarken föreslås regleras som allmän
platsmark för att hålla den tillgänglig och
öppen för olika evenemang. Passager
(gångstråk) regleras huvudsakligen
som allmän platsmark. Lokalgator och
vändplanen framför Tornhuset föreslås
också vara allmän platsmark.

Kvartersmarken ger utrymme för
ny och be ntlig bebyggelse samt
parkeringar. 3D-fastigheter möjliggör
parkeringsgarage under mark
och allmän platsmark över mark.
Eventuell odling på sluttningen från
Ringsbergsplatsen regleras som
kvartersmark för att möjliggöra uthyrning
av marken. Kvartersmarken föreslås gå i
eller nära fasaden mot Ringsbergsplatsen
och platsen framför Tornhuset för att
säkerställa allmänhetens tillträde.

Slänten ner mot Spetsamossen i
väster med bl.a. äldre ekar föreslås
tillfalla allmän platsmark. Denna yta
ligger utanför instängslat område för
skolverksamhet.
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