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Det blev White Arkitekter som 
med sitt förslag ”Under ett tak” 
vann arkitekttävlingen för Växjös 
nya stads- och stationshus. Huset 
blir en helt ny mötesplats i Växjö 
och en modern arbetsplats för 
kommunens medarbetare. Bygg-
naden förenar resenärer, stads-
husbesökare och växjöbor under 
ett och samma tak – ett vardags-
rum mitt i staden.

- Vi är oerhört stolta över att få 
skapa en byggnad för framtiden i 
Europas grönaste stad. Vårt förslag 
”Under ett tak” blir en mötesplats 
för alla, där människorna står i 
centrum. Byggnaden blir också en 
symbol för hållbar, ekonomisk och 
ekologisk resursanvändning, säger 

Klara Frosterud, ansvarig arkitekt 
på White Arkitekter.

Det vinnande förslaget är en bygg-
nad i trä och glas av olika slag. 
Glaset kommer att ha olika funktio-
ner, vissa partier har solceller som 
producerar el, andra har solskydd 
och övriga är transparanta eller 
färgade för att förstärka den  
bakomliggande fasaden i trä. 

I juryns motivering står bland an-
nat att White Arkitekters förslag 
”redovisar en väl sammanhållen 
och karaktärsfull byggnad med ett 
starkt uttryck, en ny siluett och ett 
nytt signum för Växjö stad. Sam-
mantaget är det vinnande förslaget 
en väl genomtänkt byggnad i alla 

delar som klarar att leva upp till 
Växjös krav och intentioner om en 
hållbar framtid.”

- Juryn har varit helt enig och vi 
överlämnar ett förslag som kan 
möta framtidens behov, där in-
vånare och besökare känner sig 
välkomna och där våra medarbe-
tare och resenärer trivs, säger Per 
Schöldberg (C), Växjö kommun.

Nu kommer byggentreprenören 
och White Arkitekter att påbörja sitt 
samarbete. Vilken byggentreprenör 
det blir beslutas i februari. Du kan 
läsa hela motiveringen och se fler 
bilder på www.vaxjo.se/stations-
omradet. 

”Under ett tak”, White Arkitekter.
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I dagsläget planeras det inte för några parkeringsplatser under det nya 
stads- och stationshuset. Förutom de allmänna parkeringsplatserna i 
staden planerar tekniska förvaltningen att bygga ett nytt parkerings-
hus bakom polishuset där det kommer finnas ytterligare en möjlighet 
att parkera sin bil. 

Varför blev det ett stadshus och inte ett kommunhus? 
Det är viktigt att signalera något nytt både i byggnaden och i arbets-
sättet. Den politiska styrgruppen fastnade för stadshus som det bästa 
namnet på en modern arbetsplats för Växjö kommun.

Vart ska resenärer ta vägen under tiden bygget pågår? 
Ett tillfälligt stationshus kommer att byggas och just nu tittar pro-
jektgruppen på alternativa lägen för byggnaden så att det ska bli så 
smidigt som möjligt för alla som ska med tåg/buss.

Fler frågor och svar hittar du på: www.vaxjo.se/stationsomradet/
fragorochsvar. Sidan uppdateras efterhand som frågor kommer in. 
Undrar du över något gällande det nya stads- och stationhuset tveka 
inte att höra av dig till info@vaxjo.se 

2017 kommer att bli ett 
händelserikt år på stationsom-
rådet. På södra sidan kommer 
cirka 200 lägenheter att fyllas 
med nya förväntansfulla invå-
nare. Samtidigt pågår arbetena 
med  att bygga klart resterande 
bostadshus, gator och torg . 
Under året kommer både Södra 
bantorget framför World Trade 
Center och Västerbrotorg fram-
för Västerbron på södra sidan 
att bli klara. 

På norra sidan kommer vårt  
interna arbete från kontoret 
att flyttas ut i verkligheten. Vi 
räknar med att detaljplanen 
kommer att fastlås under året 
och att vi därmed kan börja 
bygga. 

Först ut är det nya stads- och 
stationshuset som ska ligga på 
samma plats som nuvarande 
resecentrum. Det innebär att vi 
måste börja med att montera 
en tillfällig stationsbyggnad 
som ska användas under tiden 
nuvarande resecentrum rivs 
och den nya stationen byggs. 
Ett arbete som troligtvis kom-
mer att 2,5 till 3 år.  Det innebär 
också att hela bussterminalen 
och taxistationen kommer att 
om-arrangeras. 

Vi kommer att återkomma med 
en översikt av hur området 

kommer att fungera under 
denna tid.

 
David Johansson, projektledare 
Växjö stationsområde

Projektledaren 
har ordet...


