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White Arkitekter ritar Växjös nya stads- och stationshus 
 
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. Byggnaden förenar resenärer, stadshusbesökare och växjöbor under ett 
och samma tak – ett vardagsrum mitt i staden. 
 
– Vi är oerhört stolta över att få skapa en byggnad för framtiden i Europas grönaste stad. Med vårt 
förslag "Under ett tak" får Växjö en ny mötesplats för alla, där människorna står i centrum. 
Byggnaden blir också hållbar utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, säger Klara Frosterud, 
ansvarig arkitekt på White arkitekter. 
 
Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika 
funktioner, 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 annat 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. 
Sammantaget 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 
invånare och besökare känner sig välkomna och där våra medarbetare och resenärer trivs, 
säger Per Schöldberg (C), Växjö kommun. 

 

 

För mer information och intervjuer 
Klara Frosterud, White Arkitekter, Stockholm 
Telefon: 08 - 402 25 49 E-post: klara.frosterud@white.se 
 
Per Schöldberg, kommunalråd (C), Växjö kommun 
Telefon: 0708 – 69 49 25 E-post: per.scholdberg@vaxjo.se  
 
Ove Dahl, projektledare stadshuset, Växjö kommun (Växjö kommunföretag AB) 
Telefon: 0705 – 73 38 14 E-post: ove.dahl@vaxjo.se  
 
Ingvar Eek, projektchef, Vöfab 
Telefon: 0706 – 23 11 45 E-post: ingvar.eek@vofab.se  
 
Andreas Meyer, affärsutvecklare, Jernhusen 
Telefon: 0730 70 28 38 E-post: andreas.meyer@jernhusen.se  
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Stads- och stationshuset 
Arkitekt: White Arkitekter 
Byggherre: Upphandling pågår, klart februari 2017 
Storlek: 14 000 kvadratmeter, 6 våningar 
Våning 0: omklädningsrum, städcentral, arkiv/förråd 
Våning 1: stationshall, butiker, service, foodcourt 
Våning 2: stadshus, reception, Växjös vardagsrum, turistbyrå 
Våning 3-6: kontor med varierande storlek och funktion 
Byggstart: Hösten 2017 
Beräknas klart: Årsskiftet 2019/2020 
 

 

 
 


