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Inledning
Bakgrund och orientering nuläge
Denna Programskiss är en sammanställd, förkortad version av de
arkitekthandlingar som togs fram som kalkylunderlag 2017-05-31.
Kalkylunderlaget togs fram mars-maj 2017 efter att White arkitekter vann arkitekttävlingen om Växjös nya stadshus och station med
förslaget ”Under ett tak”.
White presenterade sitt tävlingsförslag på det här sättet:
”Välkommen till Växjös vardagsrum!
Genom att placera Växjös vardagsrum i centrum av både stadshus och station skapas en plats som förenar resenärer, stadshusbesökare och Växjöbor under ett och samma tak. I Växjös
vardagsrum finns det plats för alla; tonårstjejer och pensionärer,
arbetspendlare som snabbt hastar förbi och turister som strosar
runt utan tydliga mål.
Byggnaden skapar en ny silhuett i staden, en ny mötesplats att
verka på och kopplar samman stadens olika delar och kvaliteter.
Genom samverkan i lokaler och verksamheter skapas mervärde
och effektivitet. Växjös identitet speglas i materialvalen glas och
trä samt i de smarta tekniska lösningar.”
Under våren 2017 har vision och projektmål bearbetats och
slagits fast i ett samarbete mellan Växjö kommun, Jernhusen och
Vöfab och de ligger nu till grund för denna programskiss.

Till Kalkylunderlaget hör följande handlingar:
- Arkitekthandlingar Kalkylunderlag enligt förteckning
2017-05-31:
-Arkitektritningar
-Byggdelsbeskrivning
-Systembeskrivning glas
-RFP/Typrumsbeskrivning
-Gestaltningsprogram, utvändigt
-Gestaltningsprogram, invändigt
-Gestaltningsförslag yttre miljö
-Program storkök
-Beskrivning solceller
- Hållbarhetsprogram
-K
- K trä
-V
-E
- Brandskyddsbeskrivning
- Akustik
- Säkerhetsprogram

En ny siluett i staden

4

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss

Bygger för framtiden
Växjö växer. Antalet invånare ökar och allt fler besökare upptäcker
vår gröna stad. Det är något som ställer högre krav på kommunen.
2014 får det kommunägda bolaget Vöfab uppdraget att undersöka
möjligheterna till att bygga om kommunhuset till lägenheter.
Politikerna säger ja till förslaget och därmed börjar arbetet med att
ta fram underlag till ett nytt stadshus. Ett år senare, 2015, kommer
Jernhusen in i bilden. Resandet till och från Växjö ökar och framtiden
kräver en station som kan möta det ökande antalet resenärer. Sakta
men säkert formas den gemensamma visionen om en kombinerad
byggnad för ett nya stadshus och station. Platsen för det nya stadsoch stationshuset blir på norra stationsområdet.
Arkitekttävling ger bästa byggnaden
För att få fram den absolut bästa lösningen anordnades en
arkitekttävling som avgjordes i början av 2017. En jury utvärderade
tävlingsbidragen och utsåg White till vinnaren för att rita det nya
stads- och stationshuset. Ett kombinerat stadshus och station
är det första i sitt slag i Sverige och det visar att Växjö ligger i
framkant när det gäller nytänkande och innovation. Byggnaden blir
ett nytt landmärke och kommer att stärka hela Växjö. På många
sätt. Kommunen får en stark koppling till invånarna. Det stärker
kommunikationerna. Växjö får en mötesplats och handelsplats
där det oväntade får ta plats. Och dessutom lämnar det gamla
kommunhuset plats för hundratals nya bostäder vilket det finns ett
stort behov av när staden växer.

Växjö vardagsrum – den naturliga mötesplatsen
Välkommen till vardagsrummet – den gemensamma huvudentrén
i byggnaden som välkomnar dig till en inbjudande miljö. Växjö
vardagsrum blir stadens nya, naturliga träffpunkt. Helt enkelt som
ett varmt, välkomnande vardagsrum. Vardagsrummet blir husets
hjärta. Här möter man upp vänner, medresenärer och arbetskollegor.
Rummet förenar staden och målet är att det ska vara öppet dygnet
runt även när resten av stationen och dess servicefunktioner stänger
kvälls- och nattetid. Det bevarar stationens känsla av tillgänglighet.
Det är hit du kommer oavsett om du ska resa eller besöka
stadshuset. Genom att placera huvudentrén i vardagsrummet
skapas ett välkommet flöde av människor, såväl till stationen som till
stadshuset. Vardagsrummet är en plats där det oväntade får ta plats,
där spännande möten sker och där pulsen från city genomsyras i ett
skönt flöde. Små lokala utställningar, pop-up-butiker och till och med
vigslar planeras ta plats i Växjöbornas vardagsrum.

Ekonomiska, miljömässiga och praktiska fördelar
En gemensam byggnad, där stadshus och station integreras ger
stora besparingar i drift, effektivisering av logistik och avfall och en
möjlighet till en station som kan vara öppen under fler timmar per
dygn. Det ges även en unik möjlighet att stärka och hålla gemensamt
fokus på hållbarhet och miljö. Med stadshusets arbetsplatser i direkt
närhet till stationen ges också en stor möjlighet till ett bredare och
mer spännande stationsutbud. Byggnaden blir helt enkelt något
utöver det vanliga.
Utdrag ur broschyr från Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen
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Vision för Växjö nya stadshus och station

Vår vision är att skapa en ny, attraktiv och inspirerande mötesplats i Växjö.
En plats för alla där mervärden skapas och möten sker mellan människor och verksamheter.
Vi vill skapa en byggnad med hållbarhet i fokus vars gestaltning stärker Växjös identitet och
som bidrar till en levande stadsmiljö.
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Projektmål

Målen för Växjö nya stadshus och station är att:

• bli en attraktiv mötesplats för resenärer och stadshusbesökare
• bli en modern arbetsplats för kommunens medarbetare
• locka till möten och samverkan mellan människor och
verksamheter

fritid

• spegla Växjös identitet och entreprenörskap med en tidlös
arkitektur.

• använda smarta lösningar som speglar småländsk
uppfinningsrikedom och hushållning med resurser
• bygga hållbart för framtiden, en smart energieffektiv och
resurssnål träbyggnad

• koppla ihop och stärka omgivande stadsdelar

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss
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Process och programarbete
Stadshus och station
Växjös nya vardagsrum
Under våren 2017 har ett stort arbete pågått för att få fram och sammanställa behov och önskemål för verksamheterna som skall bedrivas i det nya huset. Efter tävlingsskedet har flödet i huset utvecklats
med ny placering av rulltrapporna och vardagsrummets utformning
förändrats för att uppnå större öppenhet. Den yttre miljön, har i ett
projekt för Växjö kommun, bearbetats utifrån tävlingsförslagets idé
om ett stadshustorg. Torget tillsammans med stadshuset och den
gamla stationsbyggnaden, blir en ny mötesplats i staden, en del av
Växjös vardagsrum.
Växjö station - porten till staden
Jernhusens generella program ligger till grund för stationsdelen och
där ingår krav för bl. a tillgänglighet (som går utöver vad som generellt gäller enligt svensk bygglagstiftning). För stationen har det
tagits fram ett lokalprogram med översiktligt funktionsprogram och i
det beskrivs att stationshallens karaktär ska vara unik, med en tydlig
lokal förankring och generöst utbud av olika restauranger, caféer och
butiker förutom resenärsservice.
Till restaurangdelen vill man locka aktörer som spetsar till utbudet
och sticker ut, med närproducerade varor, mat lagad på plats och
”äkthet och öppenhet”.

Workshop kommers och design
I februari 2017 hölls en workshop för att närmare definiera stationens
lokalprogram och profil. Flödesstudier har lett till att rulltrappornas
placering har ändrats och att större öppenhet och fler entréer
skapats. Entréer både inifrån och utifrån gör att byggnaden delvis
kan vara öppen, oavsett tid på dygnet. Olika aspekter av generalitet
och flexibilitet har varit en utgångspunkt, en stark generell struktur
möjliggör olika hyresgästers behov och tål förändring över tid. I Växjö
finns efterfrågan på ett stort utbud av mat, design och mötesplatser
och ett antal referensprojekt med foodcourts/mathallar har därför
studerats. En lokal förankring är önskvärd för husets utformning även
vad gäller materialval och produktion. En Designmanual med regler
och riktlinjer för kommersiell exponering kommer att tas fram i senare
skede.

En gemensam vision har arbetats fram:
Växjös stadshus är Sveriges bästa arbetsplats med fokus
på hållbarhet för Växjöbor, medarbetare, besökare och
framtidare!
Förutom arbetet med visionen har ett antal aktiviteter ägt rum
för att definiera verksamhetens olika behov och mål. Arbetet har
bedrivits på olika nivåer och med bred förankring. Exempel på
aktiviteter som har ägt rum är workshops, inspirationsföreläsning,
programdialoger, beläggningsmätningar, arbete i olika fokusgrupper och studiebesök.
Workshops
Vid ett antal tillfällen har olika frågor belysts och diskuterats. Målet
med dessa tillfällen har bl.a. varit att formulera och enas kring ett
antal projektmål:

Växjö stadhus - Framtidens arbetsplats!
Stadshusets behov har formulerats i ett lokalprogram och i planskisser som nu kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med
stadshusets innehåll och gestaltning.

•
•

UTE MILJÖ

MÖTE

IT

Hållbarhet och flexibilitet – Möjlighet att kontinuerligt förändra
användningen av arbetsplatsen efter nya förutsättningar.
Utveckling och variation – Erbjuda funktioner, rum och inredning samt teknik som aktivt stöder olika arbetsroller och
arbetsuppgifter.

IT

ARBETSPLATS

MÖTE
GÄSTARBETSPLATS

MÖTE

ARBETSPLATS

MÖTE

MOTTAGNINGSYTA
MÖTE

LOUNGE FIKA

IT
MÖTE

MÖTE

MÖTE

MÖTE
ARBETSPLATS
MÖTE

ARBETSPLATS

IT
UTE MILJÖ

Utdrag ur broschyr från Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen
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HIGH FOKUS AREA

•
•
•
•

Samarbete och möten – Underlätta värdeskapande utbyte
och interaktion genom öppna och slutna mötesplatser för olika
behov.
Överblick – En öppen och tillgänglig arbetsplats med möjlighet att visualisera arbetsflöden och dela information.
Gemensam kontorsservice – Underlättar för verksamheterna
genom centralt stöd och service.
Arbetsglädje – En arbetsplats som tar tillvara byggnadens
unika förutsättningar där medarbetare trivs och gör ett bra
arbete.

Inspirationsföreläsning
Vid två tillfällen höll Thomas Nathorst-Böös, arkitekt och organisationskonsult, en föreläsning om möjligheterna med ett förändrat
arbetssätt. Föreläsningen var öppen för alla medarbetare och
spelades även in så att de som inte kunde närvara kan ta del av
föredraget på kommunens intranät.
Programdialoger
Representanter från de olika förvaltningarna har vid ett antal tillfällen varit med och bidragit med sin kunskap kring verksamheten
idag och i framtiden. Programdialogerna har utgått från specifika
frågeställningar som har diskuterats i mindre och större grupper.

2016-06-01
Tävling utlyst

Studiebesök
Ett antal studiebesök har ägt rum. I Stockholm besöktes Stockholm Vatten och Vasakronan, och i Växjö har Skanskas nya kontor
tagit emot ett antal grupper för rundvandring. På intranätet har det
också lagts ut bilder och reflektioner från Stockholmsbesöken och
en film om Skanskas kontor.
Beslut om arbetssätt
Allt detta arbete har tillsammans lett fram till ett inriktningsbeslut:
Det nya Stadshuset skall utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt!
•
•
•
•
•

Vi skapar ETT stadshus där arbete tvärs förvaltningar och
medarbetare stimuleras.
Arbetsmiljön skall vara i absolut framkant
Miljön skall vara hållbar över tid.
Huset skall signalera framtid och ha modern och begriplig
teknik i alla utrymmen.
En attraktiv och hållbar miljö i Europas grönaste stad!

2017-02-07
Startmöte
program
2017-01-25
Vinnande
tävlingsförslag

Fortsatt arbete
Programgruppsmötena fortsätter under hösten 2017 parallellt
med bygglovsprocessen och investeringsbeslut i kommunfullmäktige. I den kommande projekteringsfasen kommer det att
säkerställas att visioner och mål implementeras, att det byggs
långsiktigt resurseffektivt och att det färdiga huset kan förvaltas
och fortsätta vara en värdefull mötesplats och arbetsplats i lång
tid framöver.

2017-08-31
Sammanställning
kalkyl/programskiss
inför beslut i KF

2017-03-30
Studiebesök/
WS Stadshuset
2017-02-13
Workshop
Jernhusen

Lokalprogram Stadshus, Station, Samfällighet
Lokalprogrammet som har tagits fram för stadshus, station och
samfällighet (de gemensamma delarna) har varit underlag för planer, rumsfunktionsprogram och typrumsbeskrivning.

2020
Invigning

2017-05-31
Kalkylunderlag
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Hållbarhetsprogram
Innovativ och kreativ samverkan med hållbarhet som grund

Europas grönaste stad
I Växjö kommun råder politisk enighet om höga miljömål och aktivt
miljöarbete. Miljöprogram för Växjö kommun 2014 innefattar flera
styrande dokument; Energiplan, Avfallsplan, Transportplan, Träbyggnadsstrategi, Grönstrukturprogram, Mångfaldsprogram mfl.
Hållbarhetsprogram Växjö nya stadshus och station
Samtidigt med handlingarna som tagits fram för Kalkylunderlaget
har ett Hållbarhetsprogram tagits fram som bilaga till partneringavtalet mellan Växjö kommun, Vöfab, Jernhusen och Skanska.
Programmet definierar projektets höga hållbarhetsmål och det ska
styra arbetet hela vägen; i system-, bygghandlings- och genomförandeskede, vid överlämning till drift, samt samverkan mellan
parterna och med brukarna. Hållbarhetsprogrammet tar ett omfattande grepp kring hållbarhet utifrån alla parters ambitioner kring
miljö, social och ekonomisk hållbarhet.
Det skall säkerställa att byggnaden och dess omgivning uppmuntrar medarbetare, resande och växjöbor till ett hållbart beteende. Genom att certifiera byggnaden på högsta nivån i Sveriges
eget miljöcertifieringssystem, Miljöbyggnad nivå Guld, verifieras
byggnadens höga miljöprestanda.

Hållbarhetsanalys
Som grund för arbetet med att ta fram projektets höga hållbarhetsmål har parterna gjort en grundlig hållbarhetsanalys av projektet. Den omfattar alla delar i begreppet hållbarhet och syftar till
att säkerställa att projektet prioriterar de bästa och mest hållbara
lösningarna.
Miljöbyggnad Guld
Dokumentation med Energiprognos och miljöbyggnadskriterier
finns framtaget.
Växjös Miljöprogram
I Europas grönaste stad är det både möjligt och naturligt för
invånarna att leva ett hållbart liv, i ett samhälle där produktion och
konsumtion är resurseffektiv.

Ur Tävlingsprogram arkitekttävling:
För Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen är det viktigt att miljötänk
finns med i hela processen, från idé till färdig byggnad och vidare genom förvaltningsskedet. Vi vill att byggnaden har en tydlig
koppling till Växjö kommun, där hållbarhet och fokus på varumärket ”Växjö Europas grönaste stad” är en viktig del av slutprodukten. Jernhusens vision är att göra skillnad för människor och miljö,
varför vi jobbar med att integrera hållbarhet i alla led. Detta starka
och gemensamma fokus på miljön är bakgrunden till varför byggnaden ska klassificeras som Miljöbyggnad GULD.
Ur Träbyggnadsstrategin:
För att lyckas med användandet av trä i byggandet krävs en stark
samverkan mellan Växjö kommun, akademin och näringsliv. Klimatfrågan är en sammanbindande faktor. Ett starkt samarbete skapar
förutsättningar för näringslivet, till exempel utvecklingen av nya
produkter och tekniker.
Ur Energiplan:
Vi är på god väg att bli en fossilbränslefri kommun! Växjö kommun
som koncern ska vara fossilbränslefri senast år 2020. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä. Vi behöver hela tiden sträva efter nya spetsprojekt och
det är en utmaning att skynda på utvecklingen ytterligare samtidigt som vi tar tillvara de bra erfarenheterna.

Figuren illustrerar ingående delar i Whites metod för Hållbarhetsanalys.
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Hållbarhetsprogram - övergripande mål och process
Innovativ och kreativ samverkan med hållbarhet som grund

MÅL
Navet i Europas grönaste stad
Det övergripande hållbarhetsmålet är att byggnaden för Växjö
nya stadshus och station dess omgivning tydligt visar upp hållbart byggande och uppmuntrar medarbetare, resande och andra
besökare till ett hållbart beteende. Ett smart hus som stödjer det
hållbara arbetet från olika perspektiv. Byggnaden utgör ett tydligt
nav som binder samman olika delar av Växjö med omvärlden och
gör det smidigt och fördelaktigt att resa kollektivt i Växjö. Människorna står i centrum, och med sin samlande volym och synliga
system blir byggnaden en symbol för ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.

Miljöbyggnad Guld
Den nya byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnads högsta
nivå Guld.
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska
bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis, och det
syftar till att skapa en miljö- och hälsomässigt bra byggnad.

PROCESS
Ett hållbart tänk i projekteringsskedet
Lyckosamt och kostnadseffektivt hållbarhetsarbete handlar om
samverkan. Det handlar om att ha en gemensam vision, en tydlig
organisation och möjlighet att samverka innovativt och kreativt.
Samordning, styrning och ansvar
Projektet ska drivas med ett organiserat och engagerat hållbarhetsarbete. Projektet ska kontinuerligt kvalitetssäkras gentemot
tävlingsprogram, tävlingsförslag, hållbarhetsprogram med skallkrav och rekommendationer. Hållbarhetssamordnaren gör en
uppföljning av hållbarhetsprogrammet efter respektive skede.
Uppföljning
Uppföljning av hållbarhetsarbetet genomförs under hela projektet.
Under projekteringen finns hållbarhet med på mötesagendorna
och de hållbara lösningarna tydliggörs för drift och brukare så att
byggnadens potential utnyttjas till fullo.

Alla är välkomna
Växjö nya stadshus och station är en naturlig mötesplats för alla,
oavsett generation, kulturell och demografisk bakgrund och ska
vara trygg och tillgänglig för alla. Här erbjuds lokalproducerad
och miljöanpassad mat och produkter, men också ”platser utan
plånbok”. Den fysiska inomhusmiljön, terrasser och utomhusmiljö
utformas för att främja hälsa och välbefinnande.
Livscykelperspektiv
Byggnaden har en generell och flexibel struktur som tål förändringar över tid. Lösningar som ger låg driftkostnad väljs, tack vare
beräkningar av livscykelkostnader (LCC) inför beslut. Robusta och
vackra material väljs med omsorg för att öka byggnadens långsiktiga värden.
Mot klimatneutralitet
Växjö nya stadshus och station är en modern träbyggnad - smart,
energieffektiv och resurssnål där trä kombineras med energieffektiva och förnybara lösningar. Solceller är integrerade i tak och fasader. Under lång tid framöver producerar fasaden en stor mängd
el helt utan kostnad. Material som har låg klimatpåverkan väljs. För
att beräkna grad av klimatneutralitet tas hänsyn till mängd CO2utsläpp från produktion av materialet och från driften. Iterativa
beräkningar görs för klimatskal där förhållande mellan solvärmelast, energianvändning och glasarea samt dagsljus studeras för
optimal fasadlösning.

Hållbar arkitektur enligt White
...är en väl gestaltad byggd miljö med alla människors välbefinnande och utveckling i centrum
...bidrar till att hålla kretsloppen med material, energi och resurser inom planetens gränser
...verkar i samklang med ekosystemet, idag och för framtida generationer

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss
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Byggnadens koncept

Volym, organisation och identitet

Inom detaljplanen har en
identitetsskapande volym
skapats som tillvaratar
dagsljuset och optimerar
fasadytan.
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En byggnad som förenar vardagsrummet knyter
samman de olika programdelarna och stadsdelarna

En grön byggnad i Europas
grönaste stad - med växtlighet på
torg, i byggnaden, på bron och i
parken

En byggnad med tydliga
flöden och nära koppling till
staden - för olika människor
och olika behov

En byggnad för samverkan ett vardagsrum för alla - en
tydlig organisation.
På plan 2 entré till stadshus
och station, på plan 3
stadshus publik del och på
plan 4-7 stadshus kontor
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En unik byggnad för Växjö
med tydlig identitet och
lokala materialval; sten
på torg och golv, trä i
byggnadens stomme och
inre fasad och glas i det
samlande taket.
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Byggnaden i staden

KRONOBERGSGATAN

KUNGSGATAN

KLOSTERGATAN

Situationsplan - läge, kopplingar, bro, torg

NORRA JÄRNVÄGSGATAN
NORRA JÄRNVÄGSGATAN

TAXI

BUSS

CYKLAR

TAXI

AMFI/
TRAPPA

STADSHUS RECEPTION

EXTERNA MÖTESRUM

STADSHUSTORGET

VÄXJÖS
VARDAGSRUM

NEDFART GARAGE

DAGVATTENSTRÅK

GAMLA STATIONEN

INLAST
CHARTERBUSS
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Byggnaden i staden

Vy från söder över bro och stadshus
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Byggnaden i staden

Stadshustorget och Järnvägsparken
Torget tillsammans med stadshuset och den gamla stationsbyggnaden, blir en ny
mötesplats i staden, en del av Växjös vardagsrum.
Den yttre miljön har bearbetats utifrån tävlingsförslagets idé om ett stadshustorg i ett separat
projekt. I kalkylunderlaget ingick ”Gestaltningsförslag yttre miljö” som en informationshandling,
nedan redovisas utdrag.
Koppla samman inne och ute
Redan inne i vardagsrummet får man direkt visuell kontakt med Växjös centrala kvarter via
Klostergatan. På samma sätt ser man direkt österut mot Stadhustorget och Järnvägsparken
med angöring. Torget och angöringen utformas öppet så att den visuella kontakten hålls
obruten mot vistelseytor, taxi, angöring, cykelparkering och de grönområden som sträcker sig
vidare mot Växjösjön. Genom att använda samma markmaterial ute och inne kopplas platsen
samman till ett stort vardagsrum. Golvet i vardagsrummets entréplan förlängs i en bred matta
österut, en direkt gångyta och en röd tråd som binder samman platsens olika funktioner angöring, vistelse etc.
Ett torg och en park - en helhet
Mattan binder också samman platsens gestaltning. Torget är en öppen hårdgjord yta med
generella, tåliga ytor för intensivt nyttjande och varierande användning över tid. Angöringen
inordnas i ett grönt sammanhang, en modern järnvägspark som kopplar stadshusplatsen till
grönytorna vid Växjösjön. Torget och parken blir två delar av en stark helhet.
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Byggnaden i staden

Markbehandling och växtlighet
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Byggnadens yttre gestaltning
Fasadprincip

Koncept
Träbyggnaden kläs med ett skal av glas. Fasadernas utformas
med en delning i tre nivåer med olika utformning och karaktär:
Glasskrud
Den översta delen av huset utförs som ett utanpåliggande
glasskal av shingels i tre olika kulörer med bakomliggande
solceller samt opaka glas med struktur och helt transparenta glas.

Glas som byggsten

Glasfasad
Mellannivån utförs helglasad med träbeklädda metallpartier.
Robust sockel
Bottenvåningen utförs med mörka stålglaspartier och täta delar
beklädda med förkolnat trä som ger en robust funktion och
karaktär. I indragna partier utföres täta delar med naturfärgat trä
lika husets interiör. Sockeln bekläds med natursten.

Glas och trä möts

Invändigt: träkonstruktion

18

Utvändigt: skal med glasshingels
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Förkolnat trä ger en robust yta

Byggnadens yttre gestaltning

Kulör och materialpalett

Plan 4-7
Yttre skal av glasshingels i
olika kulörer samt solceller.

Plan 3
Plan 3 partier träbeklädda

Gångbryggor av vfz-stål.

Fasad mot söder och väster:
täta partier med panel av lärk,
oljebehandlad.

På terrassen spaljé och grön
växtvägg.

Bjälklagskant med träbeklädnad
bakom glas

Ytterhörn ”framless”

Skyltar i bjälklagskant,
screentryckta på glas, belysta

Utvändiga metallpartier Bronze

Fasad och undertak i indrag av lärk

Plan 2 - bv
Sockel av Ölandssten

Principsnitt mot norr

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss
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Byggnadens yttre gestaltning

Fasader

Fasad mot norr

Fasad mot öster

Fasad mot söder

Fasad mot väster

0
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Byggnadens yttre gestaltning

Fasaddetaljer, material, paviljongbyggnad

Entrén till byggnaden från stadshustorget
Entrén mot torget är inbjudande och öppen med glaspartier ner till
mark. Fasaden är indragen och skapar ett skyddande skärmtak.
Skärmtaket har integrerad belysning och ett ”undertak” av
träribbor. I det ”förhöjda” bjälklaget ovan plan 2 finns integrerade
och belysta skyltar. Den yttre fasaden är i svart förkolnat trä och
de indragna fasaderna i ljust lärkträ. På hörnet mot torget står
”Slagbjörn” en konstverk som flyttas med från det nuvarande
kommunhuset och placeras i en försänkt planteringyta. På
torget uppförs en paviljongbyggnad som en del av torgrummet.
Paviljongen innehåller stadshusets friskluftsintag och kan även
inrymma kiosk eller infoplats. Förslagsvis uppförs kiosken som
en “mock-up” för stadshusbyggnaden med fullskaleprov på t ex
glasshingels och massivträ.

Fasad paviljong mot söder

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss
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Byggnadens organisation

Orientering helhet, vad/var

Plan 7
Stadshus kontor.
Lunchrum/samlingssal med tillhörande kök.
Café med försäljning.
Terrass.

Plan 6
Stadshus kontor

Plan 5
Stadshus kontor

Plan 4
Stadshus kontor

Plan 3
Entré från bron.
Vardagsrum, turistinfo.
Stadshus publik del med reception, foajé, utställnings- och mötesrum samt vigselrum.

Plan 2
Entréer i gatuplan. Stationshall med restauranger,
butiker och väntsal. Växjös vardagsrum.

Plan 1
Källarplan med entréer via garage och cykelparkering. Teknik- och serviceutrymmen med personalrum, omklädning, förråd och beredningsytor för
restauranger.
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Byggnadens inre gestaltning

Interiör vy vardagsrum
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Byggnadens inre gestaltning

Koncept trästomme, principer träkonstruktioner
Den robusta trästommen
Stommen är det starkaste gestaltningselementet i byggnaden. Pelare och balkar iscensätter ramar och rum för Växjös invånare, med sitt naturnära material och kulör återger
den en känsla av värme och robusthet för besökaren.
Grunden utgörs av ett källarplan och bjälklag i markplan av gjuten betong som stommen av trä ställs på.
I markplan, plan 2, bär de kraftiga pelarna upp tvärgående primärbalkar, i övriga plan
uppåt är primärbalkarna längsgående. Bjälklagen ovan markplan och uppåt består av
massivträ, sk. KL-trä med en påbyggnad.
Stommen brandskyddsimpregneras och ges en lätt vitpigmentering för att behålla en
vacker och lättskött yta över tid.

Trä formar det interöra rummet: Växjös vardagsrum

Stomme och trapphuskärnor av trä
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Trädetaljer: Möte pelare / balk

Trädetaljer bearbetas

Trädetaljer: kantskoningar

Stommen av trä exponeras även exteriört

Närvaron av trä är genomgående
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Stationshall

Vy entré från torget
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Stationshall

Väntytor, restauranger, butiker

Foodcourt med sittytor och restauranger

Ljuset gestaltas för att framhäva trästommen och viktiga platser, t ex gradängtrappan (till höger i bild)

Sittyta i foodcourt

Exempel på robusta material i stationshallen

Plan 2 Stationshall och Vardagsrum skala 1:500

Växjö nya stadshus och station - 2017-08-31 Programskiss
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Vardagsrum

Vy ljusgård

Grönska inne, på stationshallens golv och i ljusgårdens balkonger

Gestaltat ljus i ljusgård

Vardagsrum plan 3

Café

Butik
Foodcourt

Vardagsrum i plan 2 och 3 vid ljusgård - stationshall och stadshus
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Vardagsrum

Vy våningsprincip - bjälklagskanter

Undertak metall
typ 1

BJÄLKLAGSKANTER
Kring ljusgården löper kontinuerliga
bjälklagskanter av trä. Stommen
och dess kompletteringar (golv och
undertak) ansluter till dessa.

Plan 5
Kontor

UNDERTAK
I ljusgården bildar undertaken en
”femte fasad”
Plan 4, 5, 6
Metallnätsundertak med installationer ovanför. Belysningslinjer i samma riktning som i övriga våningar,
visuellt lika belysning i träribbsundertak i plan 2 och 3 (synligt både
interiört och exteriört).

Undertak metall
typ 1

Plan 4
Kontor
Metallnät som undertak

Metallnätsundertak med belysning
Undertak träribbor typ 2

Plan 3 (och 7)
Undertak av träribbor med installationer ovanför. Belysning mellan
ribborna.

Plan 3
Stadshus /Vardagsrum

Plan 2
Undertak av träribbor. Belysning
mellan ribborna.

Undertak träribbor typ 1
Träribbor som undertak

Träribbsundertak med belysning

Plan 2
Stationshall

Bjälklagskanter, undertak och stålglaspartier.
Sektionen visar principer för plan 2-5.
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Stadshus publik miljö

Plan 3

Vy plan 3 mot ljusgården.
Entré från bro till vänster i bild.
Vardagsrum, med turistinfo och reception ”i ryggen” på bild.
Foajé, utställningsytor, mötesrum, vigselrum.
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Konceptskiss receptionsdisk i stadshuset
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Stadshus kontor

Plan 4-7

Vy plan 4 - interiör kontor
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Sektioner

Illustrerade

Tvärsektion skala 1:400

V

Längdsektion skala 1:400
0
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Sektioner

Illustrerade

V

Delsektion - Entré från torget

Sektion skala 1:200
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